
26  |    | №4 | апрель 2014

How to weaken an unwanted interaction of vitamins and minerals in premix

Е
фективне	 ведення	 тварин-
ництва	 і	 птахівництва	 не-
можливе	без	використання	

комбікормів,	неодмінною	складо-
вою	 яких	 є	 премікси,	 що	 в	 пере-
важній	 більшості	 являють	 собою	
суміш	 вітамінів	 і	 мікроелементів.	
Важливість	 останніх	 обумовле-
на	 їх	 тісним	 зв’язком	 з	 білками,	
ферментами,	 гормонами	 та	 віта-
мінами,	впливом	на	процеси	рос-

ту,	 продуктивності,	 відтворення,	
функції	 ендокринних	 залоз,	 тка-
нинного	дихання,	внутрішньоклі-
тинного	 обміну	 і	 кровотворення,	
регуляцією	 проникності	 клітин-
них	 мембран	 та	 участю	 в	 синтезі	
білку.	Не	останню	роль	відіграють	
мікроелементи	 і	 в	 забезпеченні	
імунітету	 та	 антиоксидантного	
захисту.	Згадані	елементи	також	є	
активаторами	процесів	обміну	ре-

човин,	їх	значення	як	структурно-
го	матеріалу	незначне.

Серед	 7-8	 мікроелементів,	 за	
якими	 нормують	 годівлю	 тварин	
та	 птиці,	 можна	 виділити	 гру-
пу	 компонентів,	 до	 якої	 входять	
залізо,	 мідь,	 цинк	 та	 марганець,	
що	 отримали	 назву	 «біометалів».	
Згадані	 мікроелементи	 є	 актива-
торами	 або	 інгібіторами	 функцій	
багатьох	 ферментів,	 гормонів	 і	
вітамінів,	 регулюючи	 таким	 чи-
ном	 їх	 фізіологічну	 функцію	 та	
інтенсивність	 обміну	 речовин.	 Ці	
металокомпоненти	 також	 впли-
вають	на	процеси	кровотворення,	
росту,	 розмноження,	 діяльність	
ендокринних	 залоз,	 підтримання	
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Як послабити небажану взаємодію 
вітамінів і мікроелементів у преміксі

проблема сумісності компонентів преміксу в процесі зберігання спо-

нукає науковців та практиків до пошуку шляхів зниження їх негативної 

взаємодії: зниження доступності в присутності антагоністів, утворення 

нерозчинних комплексів з органічними кислотами, хімічного руйнування 

вітамінів під дією іонів металів і вивільненої кристалізаційної води та ін.
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функціонального	 стану	 кістяку	
та	 захисних	 реакцій	 організму,	 в	
тому	 числі	 пов’язаних	 із	 знешко-
дженням	токсинів.

неорГанІчнІ джерела 
мІкроелементІВ та їх 
оСоБлиВоСтІ

Потреба	 в	 залізі,	 міді,	 цинку	
та	 марганцю	 переважно	 забезпе-
чується	 за	 рахунок	 неорганічних	
солей	 цих	 елементів,	 що	 поясню-
ється	 їхньою	 низькою	 вартістю.	
Найпоширенішими	 сполуками	
металокомпонентів	 є	 сульфати,	
оксиди,	 карбонати	 та	 хлориди.	
Всі	вони	характеризуються	різною	
біологічною	доступністю	та	«агре-
сивністю»	 стосовно	 інших	 склад-
ників	преміксу,	найуразливішими	
з	яких	є	жиророзчинні	вітаміни.	

Сульфати	 металів	 –	 найбільш	
цінні	 з	 точки	 зору	 біологічної	
доступності.	 Однак	 наявність	
кристалічної	 води	 в	 їх	 молекулах	
сприяє	руйнуванню	жиророзчин-
них	 вітамінів,	 що	 суттєво	 знижує	
ефективність	 преміксу.	 Видален-
ня	 кристалізаційної	 води	 дещо	
знижує	агресивність	цих	сполук	у	
преміксах,	проте	разом	із	тим	зни-
жується	 і	 біологічна	 доступність	
мікроелементів.	

Карбонати	та	оксиди	не	можуть	
конкурувати	 з	 сульфатами	 гепта-	
та	 пентагідратами	 металів	 за	 біо-
логічною	 повноцінністю.	 Це	 по-
яснюється	 змінами,	 що	 зазнають	
мікроелементи	 у	 різних	 відділах	
кишечнику.	Так,	неорганічні	спо-
луки	 металів	 у	 верхніх	 відділах,	
де	 кисла	 реакція	 середовища,	 ди-
соціюють	на	 іон	металу,	практич-
но	 не	 засвоюваний,	 і	 кислотний	
залишок,	 потрапляючи	 до	 ниж-
чих	відділів	кишечнику	з	лужною	
реакцією	рН,	вони	можуть	взаємо-
діяти	 з	 мінералами,	 поживними	
й	 антипоживними	 речовинами	
(фітат)	 й	 утворювати	 з	 ними	 не-

розчинні	 комплекси,	 які	 з	 екс-
крементами	 виводяться	 назовні,	
забруднюючи	 в	 такий	 спосіб	 на-
вколишнє	середовище.

В	 кінцевому	 підсумку	 вироб-
ник	преміксів	отримує	ситуацію,	
коли	він	змушений	вибирати	між	
семи-	та	п’ятиводними	сульфата-
ми	металів,	що	є	агресивними	по	
відношенню	 до	 жиророзчинних	
вітамінів	 та	 іншими	 сполуками	
(оксидами,	 карбонатами,	 зневод-
неними	 сульфатами),	 що	 є	 менш	
агресивними,	 проте	 і	 менш	 до-
ступними	з	точки	зору	засвоєння	
мікроелементів.	 Безперечно,	 і	 в	
цих	 умовах	 можна	 знайти	 опти-
мальне	рішення,	що	максимально	
задовольняє	 потреби	 тварин	 та	
птиці	 в	 конкретних	 виробничих	
умовах,	 але	 це	 буде	 компроміс	
між	ціною	та	якістю,	і,	за	великим	
рахунком,	тварина	чи	птиця	буде	

дещо	обділена	щодо	надходження	
мікроелементів.

ПереВаГи хелатних  
СПолук мІкроелементІВ

Одним	із	рішень,	спрямованих	
на	 забезпечення	 повноцінного	
мінерального	 живлення	 тварин	
і	 птиці,	 є	 застосування	 органіч-
них	сполук	мікроелементів.	Дані	
сполуки	 мають	 цілу	 низку	 цін-
них	властивостей:	практично	не-
токсичні,	 добре	 розчинні	 у	 воді,	
стійкі	 в	 широкому	 діапазоні	 рН,	
не	 руйнуються	 мікроорганізма-
ми,	 не	 виявляють	 антагонізму	
стосовно	 інших	складників	пре-
міксів.	 Особливої	 уваги	 заслу-
говує	 їхня	 низька	 каталітична	
активність,	 що	 запобігає	 окис-
ленню	 і	 подальшому	 руйнуван-
ню	вітамінів.
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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

табл. 1. Якісні показники преміксу для курей-несучок, 1%
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Все	вищенаведене	підводить	нас	
до	 проблеми	 взаємодії	 складни-
ків	 преміксу	 під	 час	 зберігання	 й	
їхнього	впливу,	здебільшого	нега-
тивного,	на	збереження	активнос-
ті	його	компонентів,	зокрема	важ-
ливих	 з	 фізіологічної	 точки	 зору	 і	
вартості	преміксу	–	вітамінів	А	та	
Е,	 що	 й	 становить	 мету	 викладе-
них	у	даній	публікації	досліджень.

ВиВченнЯ ВЗаємодІї 
мІкроелементІВ  
та ВІтамІнІВ у ПроЦеСІ 
ЗБерІГаннЯ ПремІкСу

Вирішено	 дослідити	 вплив	 за-
міни	сульфатів	семиводних	заліза	

та	 цинку	 і	 сульфатів	 п’ятиводних	
міді	 та	 марганцю	 органічними	
сполуками	 (гліцинатами)	 на	 збе-
реженість	 активності	 вітамінів	 А	
та	Е	через	1,	2	і	3	місяці	зберігання.

Чотири	 партії	 преміксу	 для	 ку-
рей-несучок	 1%	 виробляли	 відпо-
відно	до	якісних	показників	у	табл.	1		
в	умовах	заводу	з	виробництва	пре-
міксів	 Novacore,	 розташованому	 в	
селі	 Орлівщина,	 Новомосковсько-
го	 району,	 Дніпропетровської	 об-
ласті.	 Групи	 були	 сформовані	 за	
принципом	 аналогів.	 Критерієм	
відбору	 слугував	 рівень	 заміщен-
ня	 семиводних	 сульфатів	 заліза	 і	
цинку	 та	 п’ятиводних	 міді	 і	 мар-
ганцю	 гліцинатами	 даних	 металів	

(табл.	2).	Контрольна	група	містила	
вказані	 мікроелементи	 виключно	
в	 неорганічній	 формі.	 Для	 дослі-
дження	 використовувалися	 гліци-
нати	заліза,	цинку,	міді	та	марган-
цю	виробництва	компанії	Biochem	
(Німеччина).	 Співвідношення	 да-
них	мікроелементів	у	преміксі	від-
повідно	до	походження	(неорганіч-
не,	органічне)	наведено	в	табл.	2.

Після	 виробництва	 всі	 4	 пар-
тії	 преміксу	 загальною	 кількістю	
4000	кг	було	розміщено	для	збері-
гання	 в	 приміщенні	 з	 регульова-
ними	 температурою	 і	 вологістю.	
Температура	 в	 приміщенні	 для	
зберігання	 преміксу	 підтримува-
лася	на	рівні	20–25°С,	відносна	во-
логість	–	на	рівні	70%	(±5%).

У	кінці	1,	2	і	3	місяців	зберіган-
ня	 здійснювали	 відбір	 зразків	 у	
кількості	 10	 шт.	 від	 кожної	 партії	
преміксу	 для	 аналізу	 на	 актив-
ність	вітамінів	А	та	Е.	Визначення	
проводилося	 методом	 високое-
фективної	рідинної	хроматографії	
згідно	 з	 ДСТУ	 ISO	 14565:2004	 для	
вітаміну	А	і	ДСТУ	6867:2005	для	ві-
таміну	 Е	 в	 умовах	 виробничо-ви-
пробувальної	 лабораторії	 премік-
сного	заводу.	

актиВнІСть ВІтамІнІВ а та е  
В ПремІкСах З рІЗними 
джерелами мІкроеле-
ментІВ

У	 ході	 досліджень	 встановлено	
(табл.	3),	що	активність	вітаміну	А	
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Мікроелементи Контроль 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

табл. 2. Співвідношення різних джерел мікроелементів у преміксі в 
перерахунку на чисті елементи

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**

табл. 3. Зміна активності вітамінів а та е залежно від джерел заліза, міді, цинку і марганцю

примітка:* p≤0,05; **p≤0,01 порівНяНо з коНтролем
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в	групі	1	після	одного	місяця	збе-
рігання	 не	 відрізнялась	 від	 такої	
в	 контролі.	 Тобто	 заміна	 неорга-
нічних	джерел	заліза,	міді,	цинку	
та	 марганцю	 органічними	 у	 кіль-
кості	5%	від	вмісту	мікроелементів	
у	 преміксі	 не	 впливає	 на	 збере-
ження	активності	вітаміну	А	про-
тягом	 1	 місяця	 зберігання.	 В	 той	
час	активність	вітаміну	А	у	групах	
2	 і	 3	 за	 цей	 період	 була	 вищою	 на	
1,68–4,33%,	ніж	у	контролі,	проте	
отримана	 різниця	 виявилась	 не-
достовірною.

Аналізуючи	 зміни	 активності	
вітаміну	 Е	 наприкінці	 першого	
місяця	 зберігання	 можна	 відзна-
чити	 дещо	 вищу,	 на	 0,72–1,78%,	
активність	 у	 групах	 1-3	 порівня-
но	з	контролем.	Проте,	отримана	
різниця	 також	 виявилась	 недо-
стовірною.

З	 огляду	 на	 отримані	 дані	 до-
сліджень,	 не	 можна	 зробити	 ви-
сновки	 про	 вплив	 заміни	 неорга-
нічних	джерел	заліза,	міді,	цинку	
та	 марганцю	 органічними	 на	 збе-
реження	активності	вітамінів	А	та	
Е	 протягом	 одного	 місяця	 збері-
гання.

Як	 видно	 з	 табл.	 3,	 активність	
вітаміну	 А	 наприкінці	 другого	
місяця	 зберігання	 була	 вищою	 на	
5,42–8,13%	у	групах	2	і	3	відповід-
но.	 Отримана	 різниця	 виявилась	
достовірною	(p≤0,05),	що	дозволяє	
зробити	висновок	про	меншу	руй-
нуючу	 дію	 гліцинатів	 металів	 по	
відношенню	 до	 вітаміну	 А.	 В	 той	
час,	у	групі	1	хоча	і	спостерігалась	
дещо	 вища,	 на	 1,15%,	 активність	
вітаміну	А	у	порівнянні	з	контро-
лем,	 проте	 різниця	 виявилась	 не-
достовірною.

Заміна	 сульфатів	 заліза,	 міді,	
цинку	 та	 марганцю	 гліцинатами	
у	кількості	15	і	25%	від	вмісту	чис-
тих	 елементів	 у	 преміксі	 сприяла	
кращому,	 на	 2,71–4,15%	 (p≤0,05),	
збереженню	активності	вітаміну	Е	
у	групах	2	і	3	порівняно	з	контролем	
наприкінці	 2	 місяця	 зберігання.	
Тоді	як	у	групі	1	активність	остан-
нього	 практично	 не	 відрізнялась	
від	контрольного	показника.

Таким	 чином,	 використання	
органічних	 джерел	 (гліцинатів)	
металів	 у	 кількостях	 15	 і	 25%	 від	
вмісту	чистого	елементу	у	преміксі	
сприяло	 зменшенню	 втрати	 ак-
тивності	вітамінів	А	та	Е	протягом	
2	місяців	зберігання	у	порівнянні	
з	використанням	сульфатів	пента-		
та	гептагідратів.

Вивчаючи	показники	активнос-
ті	вітаміну	А	наприкінці	третього	

ТОВ «ІНБЕЛ»
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місяця	зберігання	преміксів,	мож-
на	 зробити	 висновок,	 що	 заміна	
сульфатів	 металів	 гліцинатами	 у	
кількості	 15	 і	 25	 %	 від	 вмісту	 чи-
стого	елементу	в	преміксі	сприяла	
кращому,	 на	 8,09–13,45%	 (p≤0,01),	
збереженню	 його	 активності.	 В	
групі	1,	де	 заміна	склала	5%,	така	
перевага	 становила	 лише	 2,85%	 і	
виявилась	недостовірною.

Динаміка	 зміни	 активності	 ві-
таміну	 Е	 протягом	 трьох	 місяців	
зберігання	 преміксів	 свідчить	
про	 сприятливий	 вплив	 заміни	
сульфатів	 металів	 гліцинатами	 у	
кількостях	 15	 і	 25	 %	 (групи	 2	 і	 3)	
на	 її	 збереження.	 Так,	 активність	
вітаміну	 Е	 в	 групі	 2	 склала	 1801,9	
мг/кг,	у	групі	3	–	1879,5	мг/кг,	що	
на	4,04	і	6,73	%	вище	у	порівнянні	
з	 контролем	 (p≤0,01).	 Аналогічна	
різниця	між	контролем	і	групою	1	
становила	2,05%	на	користь	остан-
ньої,	проте	в	процесі	статистичної	
обробки	 виявилась	 недостовір-
ною.

Узагальнюючи	 вищенаведене,	
слід	зазначити,	що	заміна	неорга-
нічних	джерел	заліза,	міді,	цинку	
та	 марганцю	 органічними	 (гліци-

натами)	 у	 кількості	 5%	 (група	 1)	
майже	 не	 впливає	 на	 збереження	
активності	 вітамінів	 А	 та	 Е	 про-
тягом	 трьох	 місяців	 зберігання,	 а	
різниця,	 що	 спостерігалася,	 була	
недостовірною.	 В	 той	 час,	 у	 гру-
пах,	де	така	заміна	склала	15	і	25	%	
(групи	2	і	3),	відзначалася	вірогід-
но	 вища	 (p≤0,01)	 активність	 зга-
даних	 вітамінів,	 що	 дає	 підстави	
стверджувати	про	меншу	агресив-
ність	 гліцинатів	 заліза,	міді,	мар-
ганцю	та	цинку	по	відношенню	до	
вітамінів	А	та	Е.

ВиСноВки

1.	Застосування	 хелатів	 (гліцина-
тів)	 заліза,	 міді,	 цинку	 та	 мар-
ганцю	 в	 процесі	 виробництва	
преміксів	 шляхом	 часткової	
заміни	 семиводних	 сульфатів	
заліза	 та	 цинку	 та	 п’ятиводних	
сульфатів	 міді	 та	 марганцю	
сприяє	 кращому	 збереженню	
активності	 вітамінів	 А	 та	 Е	 в	
процесі	зберігання	преміксу.

2.	Ефективними	 рівнями	 замі-
щення,	з	точки	зору	збереження	
активності	вітамінів	А	та	Е,	не-

органічних	 джерел	 заліза,	 міді,	
цинку	 та	 марганцю	 їхніми	 глі-
цинатами,	є	15	 і	25	%	від	вмісту	
чистого	елементу	в	преміксі.

3.	Заміна	 неорганічних	 джерел	
згаданих	 мікроелементів	 ор-
ганічними	 у	 кількості	 5%	 від	
вмісту	 чистого	 мікроелемен-
ту	 виявилась	 неефективною,	 а	
отримана	різниця	–	недостовір-
ною.
Премікси з хелатами мікроеле-

ментів можна замовити на найсу-
часнішому заводі NOVACORE. Ці 
та широкий асортимент інших пре-
міксів під торговельною маркою 
PROVITAN у різних якісно-цінових 
діапазонах виготовляються за до-
помогою найсучаснішого європей-
ського обладнання, на виробництві, 
що є сертифікованим за стандар-
тами GMP+, ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001.

Більше інформації за посиланням 
www.novacore.com.ua

Список матеріалів, використаних 
для написання статті, знаходиться 
у редакції та надається за запитом.
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