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Метаболізм магнію в жуйних
Магній (Mg) є життєво важливим елементом у жуйних тва-

рин, а саме «будівельним» елементом кісток, як кальцій (Са) і 
фосфор (Р). Зокрема, 60—70% Mg в організмі міститься в ске-
леті, а решта — у м’яких тканинах. Проте, на відміну від Ca і P, 
магній вивільняється зі скелета повільно, тому компенсувати 
його дефіцит досить важко. Внаслідок резорбції кількість маг-
нію зменшується майже до нуля в міру старіння тварини. Крім 
того, рубець-сітка є основним місцем поглинання магнію в 
жуйних тварин. Це означає, що жуйні великою мірою залежать 
від магнію, що міститься в їхньому раціоні.

У м’яких тканинах Mg є одним з найбільш поширених ак-
тиваторів ферментів і виконує ключові функції у численних 
фізіологічних процесах. Магній бере участь в енергетичному 
й білковому обміні, і це відіграє важливу роль у скороченні 

м’язів і передачі нервових імпульсів. Іншою важливою функці-
єю є участь Mg у функціонуванні паращитовидної залози, яка 
є головним регулятором кальцієвого обміну в жуйних тварин.

Інтоксикація магнієм за нормальних умов виявляється 
дуже рідко, адже надлишок поглинутого магнію виводиться із 
сечею. Тим не менше, надлишковий Mg може негативно впли-
нути на здоров’я тварини. Незначний надлишок може при-
звести до сонливості, зниження м’язового тонусу, паралічу 
м’язів, а надмірна кількість магнію — до осмотичної діареї та 
дегенерації епітелію рубця. Отже, для запобігання надлишку 
магнію в організмі встановлена максимальна кількість Mg для 
жуйних тварин – 0,6% в СР (за нормою CVB, 2005).

Клінічний дефіцит Mg виявляється у вигляді такого ши-
роко відомого ефекту, як «трав’яна тетанія». Субклінічний дефі-
цит Mg менше помічений у сучасному виробництві, але може 
призвести до зниження споживання корму і виробництва мо-

Протягом останніх десятиліть, за умов інтенсифікації рослинництва й тваринництва, ризик 
дефіциту магнію у жуйних тварин постійно зростає. Нехтування даною проблемою може 
призвести до виникнення у дійних корів трав’яної тетанії (гіпомагніємії)і значних економічних 
втрат. Розглянемо роль Mg в життєдіяльності жуйних та джерела магнієвого живлення корів. 
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лока. Також можливі зміни у поведінці тварин, а саме поява 
подразливісті й агресивності. Крім того, гіпомагніємія знижує 
здатність корів мобілізувати Са, а в сухостійний період – збіль-
шує їхню вразливість до молочної лихоманки.

Поглинання магнію
У жуйних тварин абсорбція магнію з кормів коливається і 

складає від 5% до 30%. На практиці низький рівень поглинан-
ня Mg є досить поширеним явищем і обумовлений декількома 
факторами:

 • низький вміст клітковини прискорює проходження 
корму по ШКТ тварини і, таким чином, зменшує погли-
нання Mg;

 • високий рівень калію (К) змінює склад середовища руб-
ця і, тим самим, погіршує всмоктування магнію через 
стінки рубця;

 • низьке співвідношення Na:K у кормі підвищує вміст калію 
у слині тварини, і як наслідок, – у рубці;

 • високий рівень рН рубця знижує розчинність Mg, зокре-
ма, коли рН вищий за 6,5;

 • за великої кількості ЛЖК у рубці та при високому рівні рН 
магній утворює солі з кислотами. Навпаки, за умов низь-
кого рівня рН здебільшого кальцій утворює солі, а магній 
– значно меншою мірою;

 • високий рівень непротеїнового азоту (НПА) перетворю-
ється в рубці на аміак і таким чином підвищує рівень рН.

З вищесказаного можна зробити висновок, що дефіцит маг-
нію внаслідок низького поглинання буде відбуватися здебіль-
шого в тварин, які утримуються на пасовищі, особливо на гарно 
здобрених, молодих і соковитих. Причина в тому, що ці пасовища 
містять багато K і протеїну, а також відносно низьку кількість вуг-
леводів і клітковини. Крім того, швидкість проходження ШКТ сві-
жої трави досить висока. Отже, здатність мікроорганізмів рубця 
перетворювати НПА на мікробіальний білок буде лімітуючою, що 
призведе до накопичення аміаку в рубці й підвищення його рН.

Таким чином, мінливість у поглинанні магнію може бути 
найбільш важливим аспектом для розрахунку норм і кількості 
додавання Mg в раціон. За даними ARC (1980), рівень поглинан-
ня складає 17% для Mg, що міститься у кормах; за INRA (1989) 
– 25%, 20 % і 15% для раціонів, основою яких є силос, сінаж і тра-
ва, відповідно. За даними NRC (2001), Mg поглинається на 16%; 
за CVB (2011), – на 10% для трави й люцерни, на 15–18% – для 
кукурудзяного силосу. Проте, засвоєння на рівні 12% вважаєть-
ся безпечним у будь-яких випадках.

Потреба корів у магнії
Виробництво молока є основним джерелом втрат Mg в ор-

ганізмі молочних корів. Збільшення генетичного потенціалу 
для виробництва молока призвело до підвищення потреби 
корів у Mg внаслідок більш високих добових втрат цього мі-
кроелементу з молоком. Зокрема, у середньому корова ма-
сою 650 кг, виробляючи 35 кг молока на день, потребує близь-
ко 7,5 г Mg на день (див. Рис. 1). Це кількість потрібного вже 
поглинутого (нетто) Mg.

Загальна кількість потрібного магнію значно залежить від 
рівня його поглинання. При середньому рівні поглинання 
12% загальна вимога з потреб у Mg становить близько 63 г 
на день. Отже, для сучасної дійної корови, яка споживає 23 кг 
СР на день, потрібно близько 0,25% Mg у СР (див. Рис. 2 і 3), 
відповідно до даних, що отримані з різних наукових джерел.
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Рис. 1. Метаболізм Mg у дійних корів 
(за даними NRC, 2001)

Рис. 2. Вплив фази лактації та молочної 
продуктивності на вимоги за вмістом магнію

Рис. 3. Вплив рівня засвоєння магнію  
та рекомендації з його введення
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Більш високого рівню магнію (0,35% у СР) потребують ко-
рови пізнього сухостою й новотільні корови. Це необхідно для 
запобігання молочної лихоманки, враховуючи, що споживан-
ня корму до і після отелення, як правило, низьке, а також по-
трібно підтримувати високий вихід Mg з молозивом.

Добавки магнію в раціоні
Типові раціони для молочних корів містять недостатньо 

Mg, згідно з вимогами (див. Таблицю 1). Особливо це стосу-
ється раціонів, що містять високу кількість трав’яного фуражу. 
Крім того, корми, що вирощені на ґрунтах з низьким вмістом 
Mg або вапнованих Са (відмінних від доломітового вапняку), 
містять замало Mg. Отже, потреба в добавках Mg за останні 
десятиліття зросла у зв’язку з використанням азотних і калій-
них добрив, які збільшили вихід сухої речовини на гектар, але 
знизили вміст і поглинання Mg із цих культур. На практиці до-
бавки Mg необхідні завжди.

Наприклад, оксид магнію (MgO) – типова добавка Mg у ра-
ціонах жуйних завдяки високому вмісту Mg і низькій ціні. Про-

те, біодоступність магнію в цій сполуці значно коливається 
через відмінності у виробництві, якості (55–60% Mg) і розмірі 
часток.

З іншого боку, ГК «Агровет Атлантик» пропонує широ-
кий вибір мінералів, які чудово доповнюють потреби тварин 
на різних стадіях лактації і в період сухостою, а саме лінійку 
Avavit Minerals. Вміст Mg в Avavit Minerals заснований на ре-
комендаціях, які враховують типове забезпечене поглинання 
12% Mg з кормових інгредієнтів.

Раціон жуйних, що доповнений мінералами Avavit, гаран-
тує достатнє надходження магнію майже в усіх випадках, на-
віть у первісток з низьким споживанням корму, підвищеними 
вимогами й високими темпами проходження корму, а також у 
корів, які виробляють більше 60 кг молока на добу. Крім того, 
додаткове додавання Mg є позитивним для нейтралізації рН 
рубця й підтримання вмісту молочного жиру, тоді як ризик 
надлишку магнію доволі низький.

Висновки
1. Mg важливий для молочних корів і переважно міс-

титься в скелеті. Оскільки резорбція Mg з кісток є обмеженою, 
корови значною мірою залежать від його вмісту в кормах.

2. Рівень поглинання Mg значно коливається й може 
бути змінений декількома факторами, а саме: високий рівень 
К, низький рівень клітковини й високий рН рубця.

3. Субклінічний дефіцит магнію є особливо небез
печним. Цей ризик зростає в період до та після отеле-
ння, при високому виробництві молока, за низького рівня  
Mg у кормах і порушенні його абсорбції. Особливу увагу по-
трібно приділяти корам пізнього сухостою та новотільним 
для попередження в них молочної лихоманки йзабезпечення 
високої продуктивності в майбутньому.

4. У раціони для дійних корів завжди потрібно додат
ково вводити Mg для повного задоволення в ньому потреб 
тварини. Загальна сума Mg від СР повинна становити 0,25% 
для дій них корів і 0,35% для корів пізнього сухостою та ново-
тільних.

5. Доповнені мінералами Avavit раціони гарантують до-
статній запас магнію майже у всіх практичних ситуаціях.

Таблиця 1. Типовий раціон для дійних 
корів (35 кг/день)

Компонент Споживання  
СР (кг/день)

Загальний вміст 
Mg (% у СР)

Споживання 
Mg (г/день)

Кукурудзяний 
силос 8,5 0,13 11,0

Люцерновий 
сінаж 2,6 0,28 7,3

Трав’яне сіно 0,4 0,20 0,8

Пшениця 3,3 0,09 3,1

Кукурудза 2,0 0,09 1,8

Ріпаковий шрот 2,5 0,41 10,2

Соєвий шрот 2,0 0,27 5,4

Avavit M Uni 0,3 10,0 30,0

Загальний Mg 
без мінералів 21,3 кг/день 0,19% у СР

 дефіцит 40 г/день

Загальний Mg  
з Avavit M Uni 21,6 кг/день

0,32% у СР
 відповідає 

вимогам
70 г/день


