
 

 

РЕФЕРАТ 

 

роботи «Використання мінеральних сполук і поліфункціональних 

наноматеріалів у тваринництві та ветеринарній медицині», яка 

подається для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в 

галузі науки і техніки у 2019 році 

 

 

Наукова новизна роботи. Сформовано й апробовано наукову 

концепцію створення і дослідження біологічної дії мінеральних сполук 

біотичних елементів і поліфункціональних наноматеріалів для розробки та 

використання ефективних екологічно безпечних препаратів, преміксів, БАД, 

лікувально-профілактичних засобів у тваринництві та ветеринарній 

медицині. Уперше в світі обґрунтовано, експериментально апробовано і 

впроваджено у виробництво одержання поліфункціональних наноматеріалів 

— карбоксилатів макро- і мікроелементів на основі методів нанотехнології. У 

роботі на основі сформованої концепції та експериментальних досліджень 

цитратів макро- і мікроелементів, одержаних з використанням 

нанотехнології, отримано нові наукові знання про їх біологічний вплив і 

безпечність застосування у тваринництві та ветеринарній медицині, якість і 

біологічну цінність продукції різних видів сільськогосподарських тварин. 

Мета роботи — розробка наукових основ створення нових ефективних 

сполук макро- і мікроелементів і поліфункціональних наноматеріалів та їх 

застосування у тваринництві і ветеринарній медицині. Реалізація поставленої 

мети проводилась такими шляхами:  

— побудовано концепцію створення нових біологічно ефективних 

мінеральних сполук біотичних елементів і поліфункціональних 

наноматеріалів; 

— опрацьовано науково-методичні основи конструювання 

поліфункціональних наноматеріалів на основі псевдоамінокислот, біотичних 

макро- і мікроелементів і карбонових харчових кислот; 

— розроблено наукові основи створення нових ефективних 

препаратів, преміксів, БАД, засобів для підвищення інтенсивності обмінних 

процесів, продуктивності та відтворення поголів’я сільськогосподарських 

тварин і птиці, профілактики їх захворюваності та збереження здоров’я; 

— визначено закономірності біологічної дії мінеральних сполук 

макро- мікроелементів і наноматеріалів у модельних дослідженнях на 

лабораторних тваринах;  

— експериментально досліджено безпечність, біологічну, 

ветеринарну та продуктивну ефективність розроблених сполук і 

наноматеріалів у скотарстві, свинарстві, птахівництві, вівчарстві, 

кролівництві, бджільництві та шовківництві, з’ясовано вплив цих матеріалів 

на біологічну  цінність та якість їх продукції;  



 

— апробовано результати експериментальних досліджень у 

виробничих умовах на різних видах с.-г. тварин; 

— обгрунтувано та розроблено нормативно-методичну базу 

виготовлення і застосування препаратів, преміксів, БАД, лікувально-

профілактичних засобів на основі мінеральних сполук макро- і 

мікроелементів і наноматеріалів (Технічні умови, ДСТУ, ДСТУ-ІSO, СОУ, 

методичні і практичні рекомендації, посібники); 

— впроваджено апробовані результати роботи у галузях 

тваринництва і ветеринарної медицини і розраховано (визначено) економічну 

ефективність застосування окремих препаратів, преміксів, лікувально-

профілактичних засобів, БАД. 

Важливі результати з проблем скотарства представлено за 

дослідженнями впливу згодовування селеновмісного препарату «Сел-Плекс» 

на репродуктивну здатність і молочну продуктивність корів. Встановлено, 

що біологічна дія препарату «Сел-Плекс» зумовлювала зниження 

метаболічного напруження в організмі корів зі зменшенням рівня 

гідропероксидів ліпідів у крові та підвищенням активності атиоксидантних 

ферментів. 

Введення до раціону корів сполук Селену в останні два місяці тільності 

та післяродовий період покращує їх метаболічний профіль крові, 

репродуктивну здатність, хімічний склад молока, резистентність і 

життєздатність телят. Вивчено особливості імунобіологічного статусу, росту та 

розвитку одержаних від них телят. Вплив селеновмісного препарату «Сел-

Плекс» на організм телят у ранній постнатальний період зумовлював активацію 

антиоксидантної системи, білкового обміну, гемопоезу та резистентності з 

підвищенням маси тіла на 3–4 %. 

Введення до раціону бугаїв органічної сполуки Селену у поєднанні 

з вітаміном Е більше впливає на активність ферментів — 

сукцинатдегідрогенази (СДГ) і ЦХО, ніж аналогічної форми Селену 

з хлоридом хрому, що може відігравати важливу роль у підвищенні якості 

спермопродукції бугаїв-плідників в умовах племпідприємств. 

Згодовування бугаям-плідникам протягом двох місяців 

селенометіоніну у поєднанні з хлоридом хрому відзначалося посиленням 

обмінних процесів з підвищенням вмісту в крові гемоглобіну, загального 

білка, глутатіону, Cr, Cu, Zn, Fe, Со, зниженням рівня пероксидації ліпідів. 

Уперше досліджено вплив підвищеного вмісту в раціоні Cd і Zn на 

фізіологічний стан організму, окремі фізіолого-біохімічні показники крові та 

молока корів, концентрацію в них інших важких металів (ВМ). Вивчено 

добову динаміку окремих метаболітів і ВМ в артеріальній і венозній крові, їх 

поглинання молочною залозою з крові, вміст у тканинах органів. 

Встановлено зв’язок між вмістом Кадмію в раціоні, крові, тканинах органів і 

молоці корів. 

Експериментально обґрунтовано, що дворазове застосування 

сухостійним коровам комплексного мінерально-вітамінно-амінокислотного 



 

препарату «VitaminComplex+Oligo» в поєднанні з триразовим введенням 

препарату «КАФІ» (комплекс активуючих факторів імунітету) стимулює 

гемопоез, стабілізує вміст загального білка, Ca, P, вітаміну А. 

Проведені дослідження особливостей мінерального обміну у корів за 

метаболічних порушень. Експериментально доведено коригувальний вплив 

парентерального введення холекальциферолу на нормалізацію мінерального 

обміну у передотельний період і профілактику післяродової гіпокальціємії. 

Включення до раціону корів дослідних груп у перші два місяці лактації 

цитратів хрому, селену, кобальту та цинку сприяє активації обмінних 

процесів в організмі з підвищенням у крові концентрації Са, Р, каталазної, 

супероксиддисмутазної і глутатіонпероксидазної активності та зменшенням 

вмісту гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів. Включення до 

раціону корів цитрату хрому у поєднанні з цитратом селену (30 мкг Cr і 25 

мкг Se/кг с. р. корму) сприяє зростанню у крові тварин активності 

антиоксидантних ензимів, підвищенню концентрації ретинолу і α-

токоферолу та зниженню утворення продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів (ПОЛ). У молоці збільшується вміст ретинолу і α-токоферолу, 

молочна продуктивність підвищується на 2,8–9,3 %. 

Встановлено виражені лікувальні властивості наноаквахелатів Ag, Cu, 

Zn. Доведено, що за кератомікозного ураження ратиць це зумовлено 

фунгіцидною дією нанохелату срібла і стимулюванням кератиногенезу 

нанохелатами міді та цинку. Обробка кінцівок, уражених кератомікозом, 

колоїдом срібла, міді, цинку супроводжується активацією мінерального і 

білкового обміну, щільності і твердості кератину. 

Досліджено порівняльну ефективність терапії маститу антибіотиками 

та наноаквахелатами Ag, Cu, Zn, Mg, Co, Fe у високопродуктивних корів. 10-

секундна обробка дійок наноаквахелатами Ag + Cu утричі ефективніша від 

санації дійок 3 % розчином натрію гіпохлориту. На відміну від антибіотиків і 

фторхінолонів, до розчину наноаквахелатів металів високочутливими 

виявилися більшість мікроорганізмів — виліковування хворих на мастит 

корів відмічено в 91 % випадків, у 8 % клінічно виражений мастит набув 

субклінічного перебігу, і лише в 1 % спостерігалася атрофія уражених часток 

молочної залози.  

Встановлено, що застосування телятам аерозольної терапії сумішшю 

наноаквахелатів металів значно переважає лікувально-профілактичну 

ефективність аерозольної терапії сумішшю антибіотиків. За лікування телят, 

хворих на криптоспоридіоз, поліміксином із фуразолідоном ефективність 

виліковування становила 46,1–47,5 %, а пероральне застосування 

наноаквахелатів Ag, Cu, Mg — 95–96 %. 

Враховуючи особливості мінерального складу кормів різних 

біогеохімічних провінцій, розроблена рецептура соле-мінеральних 

підгодівель для овець різних статево-вікових і продуктивних груп. Отримані 

результати дали змогу розширити наукові уявлення про зв'язок метаболічних 

процесів у шкірі овець із ростом, макроструктурою та фізико-хімічними 



 

параметрами їх вовни за різних умов забезпечення мінеральними 

речовинами. Одержано нові дані щодо локалізації та насиченості окремих 

морфоструктурних компонентів вовнового волокна, зокрема, кутикули та 

кортексу (мінеральний профіль) Сульфуром та Кальцієм. Показано, що Сu, I, 

Si, подібно S й іншим елементам, є важливими субстратами для морфогенезу 

і росту вовни. Ці елементи стимулюють проліферативні та синтетичні 

процеси (I, Si), кератинізацію волокна у волосяному фолікулі (Cu). У 

результаті цього вовна овець з підгодівлею Купрумом відзначається вищими 

показниками розривного зусилля. Обґрунтовано необхідність збільшення у 

раціонах овець, зокрема лактуючих вівцематок, вмісту S, J, Cu, Zn та Co, а 

також використання фільтроперліту, що сприяє підвищенню молочності 

вівцематок на 7,6–9,2 % з одночасним покращенням біологічної цінності 

молока. 

Вперше встановлено зміни активності окремих цитоплазматичних і 

мітохондріальих ферментів енергетичного обміну, протеолізу та 

антиоксидантної системи свиней під впливом ферумдекстранового препарату 

«Декстрофер-100 « і селеніту натрію. 

Виявлено, що внутрішньоклітинні метаболічні ефекти іонів Феруму і 

Селену створюють умови для становлення захисної функції лейкоцитів 

тварин, підвищення імунної реактивності та адаптаційних можливостей 

організму поросят в ранньому постнатальному періоді онтогенезу. 

Вперше досліджено вплив ферумвмісного препарату ферум цитрату на 

вміст Феруму та інших кровотворних елементів (Cu, Co, Mn), ферум-

транспортну та оксиген-транспортну функції крові, метаболічні процеси в 

організмі поросят.  

Вивчено вплив різного рівня Цинку в раціоні поросят до і після 

відлучення від свиноматок на активність антиоксидантної системи і обмін 

вуглеводів в їхньому організмі. Вперше встановлено пряму залежність між 

рівнем Цинку в раціоні поросят і активністю супероксиддисмутази в 

еритроцитах, печінці та скелетних м’язах поросят, станом антиоксидантного 

захисту їх організму. 

Вперше встановлено дозозалежний вплив Йоду цитрату на метаболічні 

процеси, гормоносинтезувальну здатність щитоподібної залози та 

продуктивність свиней різних вікових і продуктивних груп. 

Експериментально доведена ефективність заміни Йоду в неорганічній формі 

(KI) в складі мінерального преміксу його органічною формою (йоду цитрат) в 

раціонах для поросят. 

Доведено стимулювальний вплив йоду цитрату в організмі поросних і 

лактуючих свиноматок на функціональну здатність щитоподібної залози. Дія 

цитрату зумовлювала підвищення вмісту тироксину в крові свинок на 60-ту 

добу поросності та концентрації Йоду загального і звʼязаного з білком, а 

також кількості поросят у гнізді, їх маси, середньодобових приростів та 

збереженості. У лактуючих свиноматок встановлене поліпшення якості 



 

молозива і молока зі зростанням вмісту Йоду, фосфоліпідів, моно- і 

диацилгліцеролів, а також молочності свиноматок. 

У роботі встановлено вплив сполук Cr(ІІІ) на функціонування 

вуглеводного, ліпідного і протеїнового обмінів, антиоксидантної, NO-синтазної, 

імунної та ендокринної систем за різних фізіологічних станів тварин і дії 

стресових чинників. З’ясовані біохімічні механізми коригуючого впливу Cr(ІІІ) 

на метаболічні процеси в організмі вагітних самок, їх плодів і новонароджених 

тварин. Доведено здатність транспортування Хрому з організму матері через 

плаценту в кров плода, а з молоком — в організм поросят.  

Показано, що за введення поросятам per os Хрому у дозі 150 мкг/гол 

спостерігається підвищення імунного статусу організму, еритропоезу та 

лейкопоезу з одночасним зниженням у крові продуктів пероксидного ліпідів та 

підвищенням активності ферментів антиоксидантного захисту. 

Досліджено ефективність застосування наноаквахелатів Ag i Cu в 

концентрації 70–100мг/мл для дезинфекції свинарників. Використання 

нанохелату Ag+Cu показало їх переваги щодо знезараження різних 

поверхонь приміщень та обладнання від E.coli, S.suis.  

Вперше застосовано комплексне вивчення біохімічних механізмів дії 

екзогенного сульфату на організм птиці з урахуванням кількості протеїну, 

сірковмісних амінокислот і загального Сульфуру у раціоні шляхом 

застосування методів радіології, біохімії, фізіології і живлення. Отримані 

результати з введенням 
35

S показали, що Сульфур з мінеральних сполук в 

організмі птиці використовується для синтезу замінної амінокислоти цистину 

та інших сірковмісних сполук. Шкіра виявилась органом, який найбільше 

акумулює 
35

S-сульфату натрію і 
35

S-цистеїну, що зумовлено депонуванням 

цистину для формування оперення. 

Встановлено, що сульфат натрію сприяв збільшенню кількості 

розчинних протеїнів і активності протеїназ у слизових оболонках залозистого 

шлуночка і 12-палої кишки птиці.  

Показано, що кількість сірковмісних амінокислот у комбікормах курей 

суттєво впливає на метаболізм Сульфуру і його продуктивну дію. За 

додавання до корму курей-несучок сульфату натрію покращувались 

детоксикаційні процеси у їх організмі, про що свідчить зменшення кількості 

вільних фенолів та збільшення концентрації фенолсульфатів у печінці та 

яйцепроводі. Сульфат натрію стимулював функцію щитоподібної залози у 

курей, що проявлялось підвищенням концентрації йодзв’язаного протеїну у 

плазмі крові. Додавання до комбікормів сульфату натрію нормалізувало 

розвиток ендокринних залоз, процеси протеїнового, ліпідного, вуглеводного, 

мінерального і вітамінного обміну у молодняку птиці. 

Унікальні дослідження з використанням стабільних радіоактивних 

ізотопів показали, що доданий до кормів птиці метасилікат натрію підвищує 

інтенсивність всмоктування 
14

С-глюкози, 
14

С-лізину та 
75

Se-селеніту натрію у 

медіальній частині тонкої кишки і стимулює включення 
35

S-сульфату натрію 

у розчинні білки м’язів і печінки. Результати вказують на тісний 



 

взаємозв’язок між обміном Силіцію та макро- і мікроелементами в організмі 

птиці. За додавання до комбікормів метасилікату натрію вміст Стронцію, 

Кальцію і Фосфору у тканинах кишечника та печінки зменшується, але 

збільшується Кальцій та Фосфор у шкаралупі яєць. 

Методами інфрачервоної і ультрафіолетової спектрографії та 

рентгенофазового аналізу яєць встановлено, що збагачення комбікорму для 

курей-несучок метасилікатом натрію сприяє розширенню спектру 

асиметричних коливань груп CO3
2-

, підвищенню концентрації органічної 

речовини, появі у кристалічній решітці кальциту та домішкових аніонів, у 

тому числі SiO3
2–

, що призводить до зміни структури мінерального складу та 

її міцності.  

За умови збільшення Йоду в раціоні для курей-несучок до 4,2 г/т 

комбікорму підвищувався вільний холестерол і триацилгліцероли в плазмі 

крові і тканинах печінки. Встановлено, що підвищення вмісту Йоду в 

комбікормі для перепілок, індичок та гусок до 2,8 г/т викликало посилення 

процесів ліпогенезу в печінці з підвищенням вмісту фосфоліпідів і 

зменшенням вільних жирних кислот. Дослідження якості яєць показало, що 

збільшення вмісту Йоду в раціоні перепілок підвищує у жовтках 

концентрацію I вдвічі, Ca — на 15,7 %, Mn — на 24,5 % та Zn — на 19,2 %. 

Застосування наноаквахелатів Аргентуму, Купруму, Цинку, Магнію, 

Кобальту у годівлі курчат-бройлерів збільшує показники продуктивності за 

середньодобовим приростом живої маси, покращує оплату корму, зменшує 

загибель курчат-бройлерів на 6,2%. Наноаквахелати Ag, Cu, Mg проявляють 

вищу профілактичну ефективність від кокцидіозу птиці, ніж іноземні 

препарати «Юмаміцин» і «Монензим» щодо всіх трьох видів еймерій і 

запобігають втратам, пов’язаним зі зниженням приростів і збільшенням 

витрат корму. 

Уведення до раціону суміші Ag, Cu, Zn, Mg, Co збільшує вихід яєць на 

курку-несучку, масу одного яйця та зменшує затрати корму. Це зумовлено як 

пригніченням патогенної мікрофлори зі зменшенням ендотоксикозу, так і 

значним стимулювальним впливом наноаквахелатів на корисні бактерії і 

обмін речовин в організмі птиці. 

Уведення до раціону курок-несучок наноаквахелатів Cu, Zn, Mg, Co 

сприяло вирішенню нормування їх мінеральної підгодівлі в боротьбі з 

проблемою нічного дефіциту кальцію, оскільки збільшувало вміст загального 

білка і кальцію, резервної лужності, неорганічного фосфору, кількості 

каротиноїдів і вітаміну А в яйцях. Встановлено, що за цих умов тривалість і 

фізіологічна послідовність всіх стадій яйцеутворення не порушується, проте 

значно інтенсифікується кальцієво-фосфорний обмін. 

У виробничих умовах підтверджено, що уведення до раціону яєчних 

курей наноаквахелатів Cu, Zn, Mg, Co збільшує їх несучість на 7,14 %, 

товщину шкарлупи, її міцність, пружню деформацію і щільність яєць, зменшує 

кількість їх бою у 1,7 раза, а загальний показник вад яєць — у 7,4 раза. 



 

У галузі кролівництва вперше отримано нові наукові дані про 

особливості обмінних процесів в організмі кроликів і його резистентність у 

різні онтогенетичні і фізіологічні періоди за дії мікрокількостей мінеральної 

та органічної сполук Хрому(ІІІ), а також їхнього поєднання з сульфатом 

натрію і суспензією хлорели. Визначено вплив різних кількостей сполук 

Хрому(ІІІ) у поєднанні з Сульфуром і суспензією хлорели на вміст Co, Fe, 

Cu, Zn та Mn в тканинах кроликів. Уперше з’ясовано комплексний вплив в 

організмі кроликів цитрату хрому, одержаного з використанням методу 

нанотехнології, а також хлориду хрому в поєднанні з сульфатом натрію на 

рівні тканин, органів, систем та організму і визначено співвідношення їхніх 

фізіологічно активних кількостей. 

Уперше досліджено вплив цитратів Cr, Se та Ge, отриманих методом 

нанотехнології, на біохімічні процеси в організмі бджіл і науково 

обґрунтовано способи їхнього застосування в осінній і весняній підгодівлі для 

корекції вмісту важких металів у тканинах і продукції. Визначено вміст 

мікроелементів і ліпідних компонентів у тканинах різних анатомічних відділів 

організму, а також у продукції бджіл за умов традиційного та органічного 

виробництва. Вперше отримано експериментальні дані щодо фізіологічних 

відмінностей мінерального та ліпідного живлення бджіл, біологічної цінності 

та якості їхньої продукції за умов традиційного та органічного виробництва. 

Розроблено методологічні елементи досліджень вмісту важких металів 

і ліпідів у тканинах основних анатомічних відділів організму та продукції 

бджіл і вивчено особливості його змін за впливу техногенного навантаження 

різної інтенсивності, а також відмінності розподілу цих речовин у тканинах і 

бджолопродукції. 

Результати збагачення корму дубового шовкопряда наноаквахелатами 

макро- і мікроелементів та імуномодулюючого препарату показують, що 

максимальна життєздатність, маса гусениць, маса коконів та шовконосність 

досягається за використання як кормової добавки наноаквахелатів Аргентуму 

і Мангану, так і біологічно активних речовин препарату «Антерин». 

Розроблений новий ефективний спосіб активації мікробіологічних 

процесів у живильному середовищі, в якому використаний водний розчин 

наноаквахелатів Cu, Zn, Mg, Со. Додавання в живильне середовище 

наноаквахелатів Cu, Zn, Mg, Со посилює інтенсивність росту колоній 

Micobacterium bovis вже на десятий день інкубації у 2,5–2,9 раза. 

Сконструйовано та вивчено нанополімери на основі 

псевдополіамінокислот для доставки лікарських засобів, зокрема 

мінеральних речовин. Полімери на основі псевдополіамінокислот за 

хімічною структурою N-похідні глутамінової кислоти та діолів 

поліоксиетиленового та поліоксипропіленового ряду (GluLa-DPG-PEG600). 

Ново синтезовані полімерні носії володіють низькою токсичністю, легко 

поширюються по організму, здатні долати біологічні бар’єри, можуть 

використовуватися для створення нових лікарських засобів. Нанополімери на 

основі псевдополіамінокислот добре зв’язуються з мінеральними 



 

речовинами, що є важливим для створення преміксів і кормових добавок для 

тварин. Ці дослідження проводяться лише в Інституті біології тварин НААН 

та у провідних наукових центрах світу. 

Встановлено, що мікроелементи у складі полімерів на основі 

псевдоамінокислот у дозі 0,01 мл не впливають на інтенсивність 

окиснювальних процесів культури клітин, а у дозах 0,05 і 0,1 мл — знижують 

їх. Дихальна активність і відновна здатність сперми не змінюється за дії 0,01 

мл вмісту мікроелементів у складі поліоксиетиленових N-похідних 

глутамінової кислоти, зростання дози комплексу спричиняє негативний 

вплив на дані показники. Найвища за силою негативна кореляція (η = — 

0,769) активності ензиму дихального ланцюга мітохондрій СДГ виявляється 

за збільшення доз Cu-поліоксиетиленової N-похідної глутамінової кислоти 

до 0,1 мл. Отже, дія низьких доз (0,01 мл) комплексу мікроелементів у складі 

поліоксиетиленових N-похідних глутамінової кислоти в мл сперми 

характеризується слабкою цитотоксичністю, а вищі дози (0,05 і 0,1 мл) 

гальмують метаболізм і знижують фізіологічні характеристики клітин. 

Встановлено високу антибактеріальну активність досліджуваного 

комплексу нанополімеру з антибіотиком енрофлоксацином. Усі 

нанополімерні досліджувані комплекси (включно з позитивним контрольним 

зразком — Енрофлоксацин-PEG) володіли вищою антибактеріальною 

активністю у порівнянні з енрофлоксацином. Ефективність досліджуваних 

сполук спадала у ряді: Енрофлоксацин-PEG, eнрофлоксацин-PEG з GluLa-

DPG-PEG600, eнрофлоксацин з GluLa-DPG-PEG600, енрофлоксацин.  Дані 

свідчать про перспективність використання нанополімерних комплексів 

GluLa-DPG-PEG600 з антибіотиками, зокрема енрофлоксацином. 

Синтезовано нанополімер МГ-4 на основі гліцидилметакрилату, 

акрилової кислоти, триетиленглікольметакрилату та бутилакрилату. Полімер 

МГ-4 продемонстрував високі ад’ювантні властивості, що виявилося 

зростанням вмісту антитіл до БСА у 2,9 раза. 

Цей полімер показав удвічі вищі ад’ювантні властивості, ніж гідроксид 

алюмінію, що можна пояснити такими факторами: 1) утворення міцних 

ковалентних зв’язків з антигеном завдяки наявності епоксидних груп; 2) 

утримання антигену в гелевій структурі полімеру та пролонгація реакції 

імунної системи, внаслідок чого підвищується титр специфічних антитіл. 

Враховуючи вміст епоксидних груп у структурі полімеру, вивчали його 

дію на антиоксидантну систему мишей. Встановлено, що досліджувані 

показники були в межах фізіологічних коливань для мишей. Одержані дані 

свідчать про високий потенціал дослідженого полімеру МГ-4 для 

практичного застосування.  

Практичне значення розробок підтверджують понад 30 препаратів 

кормових та лікувально-профілактичних засобів, БАД, преміксів, що 

апробовані та впроваджені у господарствах Львівської й інших областей і 

підтверджені 24-ма актами, представленими у додатках до Т.2 роботи. Їх 



 

промислове виробництво здійснюється за розробленими авторами роботи 

ТУУ(9), ДСТУ(2), СОУ(5), методичними рекомендаціями (13). 

Розроблено і апробовано склад кормової добавки на основі Se-вмісного 

препарату «Сел-Плекс», що підвищує імунобіологічну, продуктивну і 

репродуктивну здатність організму корів за утримання їх в умовах 

інтенсивного техногенного навантаження. 

Показано негативний вплив мікроелементозів на гемопоез, білковий 

обмін, антиоксидантний статус, метаболізм вітамінів (А і Е) і природну 

резистентність. Доведено, що застосування мінерально-вітамінного преміксу 

за дефіциту Co, Zn, Cu, Mn у раціоні корів веде до нормалізації показників 

мінерального та вітамінного обмінів, природної резистентності, знижує 

утворення продуктів пероксидного окиснення ліпідів. 

Результати досліджень впроваджено у господарствах Галицького та 

Надвірнянського районів Івано-Франківської області. 

З метою профілактики мікроелементної недостатності, а також для 

покращення гемопоезу, неспецифічної резистентності, білкового обміну та 

зниження вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів коровам в умовах 

Прикарпаття слід застосовувати мінерально-вітамінний премікс 

«МультіВітаМікс» у дозі 0,3 г на кг маси тварини в добу протягом 45 днів 

зимово-стійлового періоду. 

Вплив цитратів мікроелементів – Co, I, Se у корів зумовлював 

підвищення продуктивності, що підтверджується посиленням секреторних 

процесів у молочній залозі зі зростанням середньодобових надоїв молока на 

7,8 %, умісту в ньому Ca, P, жиру, білка, лактози, вітамінів А, Е. 

Розроблено новий ефективний спосіб карбонізації вовняних волокон, у 

якому замість сульфатної кислоти використано борну, що дало змогу 

зменшити втрату маси волокон зі збереженням їх фізико-хімічних 

властивостей. Обробка вовняних волокон борною кислотою призводить до 

збільшення у їх структурі бета-кератози. 

Експериментально обґрунтовано застосування препарату нового 

покоління — ферум цитрату для профілактики ферумдефіцитної анемії 

поросят. Одержані результати використані в матеріалах патенту «Спосіб 

профілактики ферумдефіцитної анемії поросят» та ТУ У 21.2-30995014-

009:2014 на препарат «Нанофероцит». 

Експериментально доведено високу ефективність застосування 

аерозольної терапії та профілактики наноаквахелатами металів (Ag, Cu, Mg) 

важких вірусних, вірусно-бактеріальних, грибкових пневмоній свиней. 

Застосування методу аерозольної терапії наноаквахелатами цих металів дає 

92 % збереження поросят і рекомендоване для обгрунтування нових способів 

лікування пневмоній, зумовлених збудником свинячого грипу. 

Встановлено, що тривалість антисептичної дії щодо кишкової палички і 

стрептококозу традиційних дезінфектантів не перевищує 5–30 днів, у той час 

як ефект від застосування наноаквахелату Аргентуму й Купруму становить 

не менше 200 діб. 




