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К О Р М ИКОРМИ

Потреба птиці в залізі, міді, цинку та марганцю переважно 
забезпечується за рахунок неорганічних солей цих елементів, 
що пояснюється їх низькою вартістю. Найпоширенішими 
сполуками металокомпонентів є сульфати, оксиди, карбонати 
та хлориди. Усі вони характеризуються різною біологічною 
доступністю та «агресивністю» щодо до інших складників 
преміксу, найуразливішими з яких є жиророзчинні вітаміни. 
Сульфати металів є найціннішими з боку біологічної доступ-
ності. Однак наявність кристалічної води в їх молекулах 
сприяє руйнуванню жиророзчинних вітамінів, що знижує 
ефективність преміксу. Видалення кристалізаційної води дещо 
знижує агресивність цих сполук у преміксах, проте разом із 
тим знижується й біологічна доступність мікроелементів. 

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Забезпечити повноцінне мінеральне живлення птиці мож-

на шляхом застосування органічних сполук мікроелементів. 
Вони практично нетоксичні, добре розчинні у воді, стійкі в 
широкому діапазоні рН, не руйнуються мікроорганізмами, 
не виявляють антагонізму щодо до інших складників пре-
міксів. Особливої уваги заслуговує їх низька каталітична 
активність, що запобігає окисленню та подальшому руйну-
ванню вітамінів.

Досліджували вплив заміни сульфатів семиводних заліза 
та цинку й сульфатів п’ятиводних міді та марганцю органіч-
ними сполуками (гліцинатами) на збереженість активності 
вітамінів А та Е через 1, 2 і 3 місяці зберігання. Для цього 
чотири партії 1%-го преміксу для курей-несучок виробляли 
відповідно до якісних показників (табл. 1) в умовах заводу з 
виробництва преміксів. 

Групи були сформовані за принципом аналогів. Критерієм 
відбору слугував рівень заміщення семиводних сульфатів 
заліза й цинку та п’ятиводних міді й марганцю гліцинатами 
цих металів. Контрольна група містила зазначені мікроеле-
менти виключно в неорганічній формі. Для дослідження 
використовували гліцинати заліза, цинку, міді та марганцю. 
Співвідношення цих мікроелементів у преміксі відповідно 

Застосування хелатів заліза, міді, цинку та мар-
ганцю в процесі виробництва преміксів сприяє 
кращому збереженню активності вітамінів А та Е 
в процесі зберігання.
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Як зберегтиЯк зберегти
вітаміни в преміксахвітаміни в преміксах

Показники Одиниці виміру Вміст
Вітамін А МО/г 1000
Вітамін D3 МО/г 250
Вітамін Е мг/кг 2000
Вітамін К3 мг/кг 300
Вітамін В1 мг/кг 100
Вітамін В2 мг/кг 400
Пантотенат кальцію мг/кг 1500
Холіну хлорид мг/кг 30000
Нікотинова кислота мг/кг 2500
Вітамін В6 мг/кг 400
Вітамін Н2 мкг/кг 5000
Фолієва кислота мг/кг 100
Вітамін В12 мкг/кг  2000
Залізо мг/кг 2500
Марганець мг/кг 12000
Цинк мг/кг 8000
Мідь мг/кг 500
Йод мг/кг 100
Кобальт мг/кг 120
Селен мг/кг 25

Таблиця 1. Якісні показники 1%-го преміксу
для курей-несучок

Мікроелементи Конт-
роль

Група 
1

Група 
2

Група 
3

Залізо 
За рахунок сульфату 
семиводного, мг/кг 2500 2375 2125 1875

За рахунок гліцинату, 
мг/кг – 125 375 625

Цинк
За рахунок сульфату 
семиводного, мг/кг 8000 7600 6800 6000

За рахунок гліцинату, 
мг/кг – 400 1200 2000

Мідь
За рахунок сульфату 
п’ятиводного, мг/кг 500 475 425 375

За рахунок гліцинату, 
мг/кг – 25 75 125

Марганець
За рахунок сульфату 
п’ятиводного, мг/кг 12000 11400 10200 9000

За рахунок гліцинату, 
мг/кг – 600 1800 3000

Таблиця 2. Співвідношення різних джерел мікроелементів 
у преміксі в перерахунку на чисті елементи
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до походження (неорганічне, органічне) наведено в табл. 2. 
Після виробництва усі чотири партії преміксу загальною 
кількістю 4000 кг було розміщено для зберіганні в приміщенні 
з регульованими температурою та вологістю. Температура в 
приміщенні для зберігання преміксу підтримувалася на рівні 
+20…+25 °С, відносна вологість — на рівні 70% (±5%).

У кінці 1, 2 і 3-го місяців зберігання відбирали зразки в 
кількості 10 шт. від кожної партії преміксу для аналізу на 
активність вітамінів А та Е. Під час досліджень встановлено, 
що активність вітаміну А в групі 1 після одного місяця збе-
рігання не відрізнялася від такої в контролі (табл. 3). Тобто 
заміна неорганічних джерел заліза, міді цинку та марганцю 
органічними в кількості 5% умісту мікроелементів у преміксі 
не впливає на збереження активності вітаміну А протягом 
одного місяця зберігання. У той час активність вітаміну А в 
групах 2 і 3 за цей період була вищою на 1,68–4,33% ніж у 
контролі, проте отримана різниця виявилася недостовірною.

Аналізуючи зміни активності вітаміну Е в кінці першого 
місяця зберігання можна відзначити дещо вищу на 0,72–1,78% 
активність у групах 1–3 порівняно з контролем. Проте отри-
мана різниця також виявилася недостовірною.

Як видно з табл. 3 активність вітаміну А в кінці другого 
місяця зберігання була вищою на 5,42–8,13% у групах 2 і 
3 відповідно. Отримана різниця виявилася достовірною 
(p≤0,05), що дозволяє зробити висновок про меншу руйнівну 
дію гліцинатів металів щодо вітаміну А. У той час, у групі 1 
хоча й спостерігалася дещо вища на 1,15% активність вітаміну 
А порівняно з контролем, проте різниця виявилася недо-
стовірною. Заміна сульфатів заліза, міді, цинку та марганцю 
гліцинатами в кількості 15 і 25% умісту чистих елементів у 
преміксі сприяла ліпшому на 2,71–4,15% (p≤0,05) збереженню 
активності вітаміну Е в групах 2 й 3 порівняно з контролем 
наприкінці другого місяця зберігання. Тоді як у групі 1 
активність останнього практично не відрізнялася від контр-
ольного показника. Таким чином, застосування органічних 
джерел (гліцинатів) металів у кількостях 15 і 25% умісту 
чистого елемента в преміксі сприяло зменшенню втрати 
активності вітамінів А та Е протягом двох місяців зберігання 

порівняно з використанням сульфатів пента- й гептагідратів. 
Вивчаючи показники активності вітаміну А в кінці третього 
місяця зберігання преміксів можна зробити висновок, що 
заміна сульфатів металів гліцинатами в кількості 15 і 25% 
умісту чистого елемента в преміксі сприяла кращому на 
8,09–13,45% (p≤0,01) збереженню його активності. У групі 
1, де заміна становила 5%, така перевага була лише у 2,85% і 
виявилася недостовірною.

Динаміка зміни активності вітаміну Е протягом трьох 
місяців зберігання преміксів свідчить про сприятливий вплив 
заміни сульфатів металів гліцинатами в кількостях 15 і 25% 
(групи 2 і 3) на її збереження. Так, активність вітаміну Е в групі 
2 становила 1801,9 мг/кг, у групі 3 — 1879,5 мг/кг, що на 4,04 
і 6,73% є вищою порівняно з контролем (p≤0,01). Аналогічна 
різниця між контролем і групою 1 становила 2,05% на користь 
останньої, проте в процесі статистичної обробки виявилася 
недостовірною. Узагальнюючи вищенаведене, слід зазна-
чити, що заміна неорганічних джерел заліза, міді, цинку та 
марганцю органічними (гліцинатами) у кількості 5% (група 1) 
майже не впливає на збереження активності вітамінів А 
та Е протягом трьох місяців зберігання, а різниця, що спо-
стерігалася, була недостовірною. У той час у групах, де така 
заміна становила 15 і 25% (групи 2 і 3) спостерігалася вірогідно 
вища (p≤0,01) активність згаданих вітамінів, що дає підстави 
стверджувати про меншу агресивність гліцинатів заліза, міді, 
марганцю та цинку щодо вітамінів А та Е. 

Група 

Залишкова активність
вітамін А, МО/г вітамін Е, мг/кг

тривалість зберігання, міс. тривалість зберігання, міс.
1 2 3 1 2 3

Контрольна 932,3±14,6 849,5±19,8 770,2±23,3 1920,7±32,3 1861,7±31,7 1698,9±18,6
Група 1 932,6±14,0 861,0±36,7 798,7±24,7 1935,0±24,7 1862,7±24,1 1739,9±57,2
Група 2 949,1±16,1 903,7±11,4* 851,1±23,1* 1940,9±40,8 1922,8±33,4* 1801,9±23,1*
Група 3 975,6±17,8 930,8±25,2* 904,7±32,9** 1956,2±22,0 1939,8±17,6* 1879,5±45,1**

Таблиця 3. Зміна активності вітамінів А та Е залежно від джерел заліза, міді, цинку та марганцю

Примітка* p≤0,05**; p≤0,01 порівняно з контролем


