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(72) КЕБКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ, ГУЗЄВ ІГОР 
ВІКТОРОВИЧ, МЕЛЬНИК ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ, 
КУР'ЯТА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ, КОРХ ІГОР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ, СЛАВОВ ВОЛОДИМИР ПЕТ-
РОВИЧ 
(73) ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВА-
РИН НААНУ 
(57) Премікс для інтенсивної відгодівлі м'ясної ху-
доби в зоні Лісостепу на концентратно-силосних 
раціонах, що включає солі життєво необхідних для 
організму тварин макро- і мікроелементів, який 

відрізняється тим, що вміст і співвідношення в 
ньому макро- і мікроелементів ґрунтуються на фа-
ктичному їх дефіциті в кормах і раціонах цієї зони 
за даного типу годівлі худоби при наступному спів-
відношенні інгредієнтів, у % за масою: 

сіль кухонна 66,64 
крейда 26,13 
сірка 5,26 
цинк сірчанокислий 1,06 
марганець сірчанокислий 0,81 
мідь сірчанокисла 0,085 
кобальт сірчанокислий 0,015, 

добова доза преміксу - 23г на 100кг живої маси 
тварин.

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до сільського го-
сподарства, зокрема до годівлі сільськогосподар-
ських тварин і комбікормової промисловості, а са-
ме, до виробництва і використання мінеральних 
преміксів для оптимізації раціонів м'ясної худоби. 

Реалізація високого генетично обумовленого 
продуктивного потенціалу створених в Україні но-
вих високопродуктивних порід і типів м'ясної худо-
би можлива лише за повноцінної годівлі тварин та 
оптимізації раціонів за всіма необхідними пожив-
ними і біологічно активними речовинами згідно 
розроблених в Україні нових уточнених і доповне-
них деталізованих норм для м'ясної худоби [1-3]. 

Одним з важливих чинників, що зумовлює ви-
соку продуктивність худоби і виробництво високо-
рентабельної і конкурентоспроможної яловичини, 
є оптимізація раціонів за дефіцитами в кормах 
макро- і мікроелементами. 

Відомо, що вміст в кормах поживних і біологіч-
но активних речовин, в тому числі макро- і мікрое-
лементів, у великій мірі залежить від геохімічних і 
природно-кліматичних зон України, виду кормів, 
фази вегетації рослин та інших факторів, а їх вміст 
в раціонах - від співвідношення в них кормів і типу 
годівлі тварин. 

Дефіцитні в кормах і раціонах макро- і мікрое-
лементи та інші біологічно активні добавки більш 
ефективні при використанні у вигляді преміксів, 

виготовлених за науково обґрунтованою рецепту-
рою в оптимальній кількості і співвідношенні інгре-
дієнтів в залежності від потреби в них тварин та їх 
дефіциту в конкретних раціонах. 

Премікси (від лат. рrае - попередньо і micseo - 
змішую) - це виготовлена на основі науково обґру-
нтованих в дослідах даних однорідна суміш солей 
макро- і мікроелементів та інших біологічно актив-
них речовин для збагачення (збалансування) раці-
онів за дефіцитними компонентами повноцінної 
годівлі тварин. 

Теорія годівлі тварин у 70-90 роки минулого 
століття часто ґрунтувалась на тому, що премікси 
повинні були містити так звані гарантовані, тобто 
завищенні рівні макро- і мікроелементів та інших 
біологічно активних речовин без урахування зона-
льних особливостей їх вмісту в кормах та типів 
годівлі тварин. На цій основі були розроблені і за-
тверджені державні стандарти преміксів, вміст у 
яких солей макро- і мікроелементів та інших біоло-
гічно активних речовин був практично завжди за-
вищеним до потреби тварин, вартість їх була ви-
сокою, а ефективність не завжди гарантованою. Ці 
стандартні премікси в більшості випадків рекомен-
дувались практично для всіх природно кліматич-
них зон країни без урахування конкретного зоохі-
мічного складу кормів та типів годівлі тварин. 
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У спеціальній довідковій літературі приводять-
ся, як правило, стандартизовані мінеральні премі-
кси, розроблені на основі середніх показників де-
фіциту макро- і мікроелементів у кормах без 
врахування конкретної ґрунтово-кліматичної зони 
та типів годівлі тварин. Тому ефект від застосу-
вання таких преміксів у повну силу проявляється 
дуже рідко. Найоптимальніший вихід з цієї ситуації 
- розроблення для кожного конкретного раціону, чи 
в крайньому випадку, типів годівлі тварин регіона-
льних рецептів преміксів з урахуванням ґрунтово-
кліматичної зони і зоохімічного складу кормів та 
типів відгодівлі тварин, тоді максимальний ефект 
від застосування преміксів буде гарантованим. 
Лише за цих умов премікси можуть запрацювати 
на повну силу. За такої схеми виробництво та ви-
користання преміксів не буде давати збою. Але 
вітчизняним та зарубіжним фірмам з виробництва 
преміксів краще і, головне, вигідніше виробляти 
премікси за стандартною основою, хоча ефект від 
їх застосування не завжди гарантований [4]. 

Нами проведено патентний пошук і огляд спе-
ціальної літератури з виробництва та використан-
ня мінеральних преміксів з метою збалансування 
раціонів для відгодівлі м'ясної худоби. 

Розроблено ряд преміксів П 63-2, П 63-3, П 63-
4, до складу яких входять в розрахунку на 1т: віта-
міну D - 100млн. МО, заліза - 300г, міді - 750г, цин-
ку - 280г, кобальту - 140г, йоду - 180г та додатково 
містять відповідно 40кг ферментного препарату 
глюкаваморину П10X; 40кг ферментного препарату 
протосубтилину Г3Х та 40кг ферментного препара-
ту пектаваморину П10Х [5]. 

Розроблено спеціальний лізинпротеїно-
мінеральний премікс для молочних телят, що 
включає у відсотках за масою: ліпрот-9 - 52,16; 
сіль кухонну - 1391; сірку елементарну - 2,225; 
цинк сірчанокислий - 0,195; марганець - сірчаноки-
слий - 0,158; мідь сірчанокислу - 0,051 і кобальт 
сірчанокислий - 0,005. [6] 

Розроблена лізинпротеїномінеральна кормова 
добавка для відгодівлі худоби на силосних раціо-
нах, що включає у % за масою: ліпрот СГ-9 - 56,88; 
сіль кухонну - 14,28; нітрат натрію - 24,17; окис 
магнію - 2,04; сірку елементарну - 1,62; цинк сірча-
нокислий - 0,24; марганець сірчанокислий - 0,172; 
мідь сірчанокислу - 0,053 і кобальт сірчанокислий -
0,004 [7]. 

Відомий рецепт преміксу для молодняку вели-
кої рогатої худоби який розроблений в НДІ земле-
робства і тваринництва в західних районах України 
такого складу (на 1т преміксу): вітаміну D - 
100млн. МО, йоду – 85г, кобальту – 100г, міді – 
750г, цинку – 280г, наповнювач (висівки пшеничні) 
- до 1000кг. Цей премікс включається до комбікор-
мів в кількості 1% за масою та забезпечує приріст 
живої маси 2-10 % більше в порівнянні з преміксом 
рецепту П 63-1 [8]. 

Відомий премікс, який містить солі мікроеле-
ментів міді, цинку, кобальту, йоду і наповнювач 
(висівки пшеничні), який відрізняється тим, що 

включає додатково солі заліза, марганцю, хрому, 
селену та молібдену, що призначається для моло-
дняка великої рогатої худоби чорно-рябої породи 
другого періоду відгодівлі у західних регіонах Укра-
їни [9]. 

Відомий ряд преміксів для збалансування ра-
ціонів молодняку великої рогатої худоби молочно-
го і комбінованого напрямків продуктивності на 
відгодівлі в західних регіонах України за дефіцит-
ними макро- і мікроелементами, розроблених в 
металохелатній формі [10-15]. 

Ці премікси приймаються як аналоги нашої ко-
рисної моделі. Недоліком їх є те, що вони в не-
змінному складі не можуть повністю адекватно 
забезпечувати потребу тварин за дефіцитними 
макро- і мікроелементами за інших типів відгодівлі 
худоби та природно-кліматичних зон України, зок-
рема за інтенсивної відгодівлі на концентратноси-
лосних раціонах в зоні Лісостепу. 

Відомий рецепт преміксу П 63-1 для молодня-
ку старше 6 місячного віку і відгодівлі великої ро-
гатої худоби, до складу якого входять з розрахунку 
на 1т: вітаміну D - 100млн. МО, заліза – 300г, міді – 
750г, цинку – 280г, кобальту – 140г, йоду – 180г [5]. 

Цей премікс приймається за прототип нашої 
корисної моделі. Недоліком прототипу є те, що цей 
премікс розроблено спеціально для інтенсивної 
відгодівлі худоби на висококонцентратних раціо-
нах для тваринницьких комплексів промислового 
типу, тому в інших ґрунтово-кліматичних зонах 
України за інших типів відгодівлі худоби, зокрема в 
зоні Лісостепу за інтенсивної відгодівлі на концен-
тратно-силосних раціонах, з максимальною ефек-
тивністю використовуватись він не може із-за різ-
ного вмісту і співвідношенню макро- і 
мікроелементів та їх дефіциту у раціонах за цих 
типів відгодівлі. 

Задача нашого винаходу - розробити згідно 
удосконалених деталізованих норм мінеральний 
премікс для інтенсивної відгодівлі м'ясної худоби в 
зоні Лісостепу на концентратно-силосних раціонах. 

З цією метою нами вивчено зоохімічний склад 
кормів і дефіцит життєво важливих макро- і мікро-
елементів у кормах і раціонах та розроблено міне-
ральний премікс для оптимізації раціонів годівлі 
м'ясної худоби в зоні Лісостепу за інтенсивної від-
годівлі на концентратно-силосних раціонах. 

Премікс розроблено на основі проведення по-
вного зоохімічного аналізу кормів раціону та ви-
значення в ньому фактичного дефіциту всіх життє-
во необхідних макро- і мікроелементів. 

Науково-господарський дослід провели в НВП 
"СП Олімпік-Агро" (с. Івки Богуславського району 
Київської області). 

Дослід провели на 2 групах бугайців-аналогів 
створеної симентальської м'ясної породи по 15 
голів в кожній. Тривалість підготовчого періоду - 
32, головного - 102 дні, який в залежності від рівня 
годівлі був розділений на 2 підперіоди - по 51 дню. 

Схема досліду приведена в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
 

Схема досліду 
 

Групи 
тварин 

n 
Вік бугайців 

м-в 

Періоди досліду, раціони і досліджувані добавки 

Підготовчий, 32 дні Головний, 102 дні 

І 15 12 ОР (основний раціон) ОР 

II 15 12 ОР 
ОР + солі дефіцитних в раціоні макро- і мікроелементів 

згідно уточнених і доповнених деталізованих норм 

 
В підготовчий період досліду бугайці обох груп 

одержували однаковий концентратно-силосний 
раціон. 

В головний період досліду тварини І групи 
продовжували одержувати основний концентрат-
но-силосний раціон, дефіцитний за рядом макро- і 
мікроелементів; бугайці II групи до основного раці-

ону додатково одержували солі дефіцитних макро- 
(кальцій, сірка) і мікроелементів (мідь, марганець, 
цинк, кобальт) до норми згідно деталізованих норм 
годівлі в кількостях, проведених в раціонах. 

Раціони годівлі піддослідних бугайців в голов-
ний період досліду для І і II півперіодів приведені в 
таблицях 2 і 3. 

 
Таблиця 2 

 
Раціон годівлі бугайців в І половину головного періоду 

 

Показники 

Групи тварин 

І II 

кількість 
% до 

норми 
кількість 

% до 
норми 

% до кон-
тролю 

доповнено, 
% 

Кукурудза, кг 1,8 - 1,8 - - - 

Ячмінь, кг 2,3 - 2,3 - - - 

Силос кукурудзяний, кг 7 - 7 - - - 

Солома, кг 3,5 - 3,5 - - - 

Патока, кг 1,4 - 1,4 - - - 

Макуха, кг 1,6 - 1,6 - - - 

Сіль, кг 61 - 61 - - - 

Крейда, г - - 25,1 - - - 

Сірка, г - - 5,2 - - - 

Мідь сірчанокисла, г - - 93,6 - - - 

Марганець сірчанокислий, г - - 772,6 - - - 

Цинк сірчанокислий, г - - 981,9 - - - 

Кобальт сірчанокислий,г - - 13,7 - - - 

Міститься в раціоні: к. од. 9,63 101,4 9,63 101,4 100 - 

Перетравного протеїну 950,7 116,4 950,7 116,4 100 - 

Перетравного протеїну в 1к. од., г 98,7 116,4 98,7 116,4 100 - 

Кальцій, г 48,0 84,1 57,0 100 118,8 15,8 

Фосфор, г 33,1 97,4 33,1 97,4 100 - 

Калій, г 82,7 106,0 82,7 106,0 100 - 

Магній, г 23,0 100,0 23,0 100,0 100 - 

Сірка, г 27,8 84,4 33,0 100 118,5 16,6 

Залізо, мг 1535 249,2 1535 249 100 - 

Марганець, мг 358,1 67,8 528,0 100 147,5 32,2 

Цинк, мг 308,3 58,3 528,0 100 171,4 41,7 

Мідь, мг 65,9 74,9 88,0 100 133,5 40,0 

Кобальт, мг 4,2 59,4 7,0 100 168,3 40,0 

Йод, мг 3,62 103,4 3,62 103,4 100 - 
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Таблиця 3 
 

Раціон годівлі бугайців в II половину головного періоду 
 

Показники 

Групи тварин 

І II 

кількість 
% до 

норми 
кількість 

% до 
норми 

% до 
контролю 

доповнено, 
% 

Кукурудза, кг 2 - 2 - - - 

Ячмінь, кг 2,4 - 2,4 - - - 

Силос кукурузник, кг 8 - 8 - - - 

Солома, кг 4 - 4 - - - 

Патока, кг 1,6 - 1,6 - - - 

Макуха, кг 1,7 - 1,7 - - - 

Сіль, кг 6,6 - 6,6 - - - 

Крейда, г - - 24,7 - - - 

Сірка, г - - 4,8 - - - 

Мідь сірчанокисла, г - - 90,7 - - - 

Марганець сірчанокислий, г - - 779,0 - - - 

Цинк сірчанокислий, г - - 1041,0 - - - 

Кобальт сірчанокислий, г - - 14,5 - - - 

Міститься в раціоні: к. Йод. 10,56 100,6 10,56 100,6 100 - 

Перетравного протеїну 1025,6 120,6 1025,6 120,6 100 - 

Перетравного протеїну в 1к.од., г 97,1 120,6 97,1 120,6 100 - 

Кальцій, г 54,1 85,9 63,0 100 116,5 14,1 

Фосфор, г 36,7 107,9 36,7 1007,9 100 - 

Калій, г 93,04 106,9 93,04 106,9 100 - 

Магній, г 25,8 99,2 25,8 99,2 100 - 

Сірка, г 31,2 86,7 36,0 100 115,4 13,3 

Залізо, мг 1745,2 259,7 1745,2 259,7 100 - 

Марганець, мг 404,6 70,2 576,0 100 142,4 29,8 

Цинк, мг 342,8 59,5 576,0 100 168,0 40,5 

Мідь, мг 74,6 77,7 96,0 100 128,7 22,3 

Кобальт, мг 4,7 61,0 7,7 100 163,8 38,9 

Йод, мг 4,1 105,1 4,1 105,1 100 - 

 
Показники продуктивності піддослідних бугайців приведені в таблиці 4. 
 

Таблиця 4 
 

Продуктивність бугайців за інтенсивної відгодівлі 
при збалансуванні раціонів за дефіцитними макро- і мікроелементами 

 

Показники 

Групи тварин 

І II 

дефіцитний раціон 
за Са, S, Cu, Zn, 

Mn, Co 

збалансований раціон за 
дефіцитними макро- і мік-

роелементами 

Підготовчий період Кількість тварин в групах, гол 15 15 

Тривалість періоду, днів 32 32 

Середня жива маса 1 голови: на початку періоду, кг 307,7 324,9 

в кінці періоду, кг 338,8 355,9 

Приріст на 1 голові, кг 31,1 31,0 

Середньодобовий приріст, г 972 969 

Кількість тварин в групах, гол. 15 15 

Тривалість головного періоду, днів 102 102 

 

Продовження таблиці 4 
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Середня жива маса 1 голови: на початку періоду, кг 338,8±6,4 355,9±7,6 

в кінці періоду, кг 452,4±7,1 486,5±8,0 

Приріст на 1 голові, кг +113,6 +130,6 

Середньодобовий приріст, г 1114±31 1280±24 

До І групи:   

г - +166 

% - +14,9 

р - <0,001 

 
В результаті проведених досліджень встанов-

лено, що додаткова підгодівля бугайців новоство-
рюваної симентальської м'ясної породи при кон-
центратно-силосному типі відгодівлі солями 
дефіцитних згідно деталізованих норм макро- і 

мікроелементів підвищила середньодобові приро-
сти з 1114 г в І групі до 1280 г (+166 г, +14,9 %, 
р<0,001). 

Показники забійних та м'ясних якостей бугай-
ців приведені в таблиці 5. 

 
Таблиця 5 

 
Показники забійних та м'ясних якостей бугайців 

 

Показники 
Групи 

І II 

Кількість бугайців, гол. 15 15 

Вік, міс. 18 18 

Жива маса в кінці відгодівлі, кг 452,4 486,5 

Передзабійна жива маса, кг 443,3 477,5 

Маса туші, кг 257,4 257,9 

Маса внутрішнього жиру, кг 12,3 13,5 

Забійна маса, кг 267,4 289,5 

Вихід туші, % 57,3 57,8 

Вихід внутрішнього жиру, % 4,6 4,7 

Забійний вихід, % 60,3 60,6 

Маса туші, в % до контролю 100 108,5 

 
Включення солей дефіцитних в раціоні макро- 

і мікроелементів знизило затрати кормів на 1кг 
приросту з 9,1к.од. в І групі до 7,9 у другій. 

Встановлено, що на 1грн. затрат на підкорми 
одержано прибутку у бугайців II групи - 4,78грн. 

Отже, використання комплексу солей дефіци-
тних в раціонах макроелементів кальцію і сірки та 
мікроелементів цинку, марганцю, міді і кобальту у 
вигляді преміксу вірогідно підвищило середньодо-
бові прирости живої маси молодняку симентальсь-
кої м'ясної породи з 1114г у контролі до 1280г в 
дослідній групі (+116г, +14,9%, р<0,001) при зни-
женні затрат корму на 1кг приросту з 9,1к.од. в 
контролі до 7,9к.од. в дослідній групи та збільшен-
ні забійного виходу маси туш з 60,3% до 60,6% за 
високої економічної ефективності (на 1грн затрат 
на підкормки тварин у дослідній групі одержано 
4,78грн прибутку). 

На основі проведених досліджень нами розро-
блено премікс для інтенсивної відгодівлі м'ясної 
худоби в зоні Лісостепу на концентратно силосних 
раціонах, що включає солі життєво необхідних для 
організму тварин макро- і мікроелементи, який 
відрізняється тим, що вміст і співвідношення в 
ньому макро- і мікроелементів ґрунтуються на фа-
ктичному їх дефіциті в кормах і раціонах цієї зони 
за даного типу годівлі худоби при наступному спів-
відношенні інгредієнтів, у % за масою: 

сіль кухонна 66,64 

крейда 26,13 

сірка 5,26 

цинк сірчанокислий 1,06 

марганець сірчанокислий 0,81 

мідь сірчанокисла 0,085 

кобальт сірчанокислий 0,015. 

Добова доза преміксу - 23г на 100кг живої ма-
си тварин. 
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