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УДК 636.32/.38:577.153:612.015:577.1 
 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ТА ЖИРОПОТУ 
ВІВЦЕМАТОК ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ РІЗНИХ 

РІВНІВ ЙОДУ  
 

П.В. Стапай, доктор сільськогосподарських наук, професор 
Н.М. Параняк, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.  
В.М. Ткачук, кандидат сільськогосподарських наук, докторант 
Інститут біології тварин НААН України, м. Львів 
 

Наведено результати дослідження впливу підвищених рівнів йоду на 25 і 50% 
у раціонах вівцематок асканійської тонкорунної породи на фізико-хімічні 
властивості вовни та захисні властивості жиропоту.  

Встановлено, що збільшення норм йоду в раціонах вівцематок таврійського 
типу асканійської тонкорунної породи на 25% призводить до покращення 
хімічного складу і фізичних показників вовни за рахунок збільшення у вовні вмісту 
загальної сірки на 14%, цистину – на 3,5% і міцності волокон – на 10%. 
Покращення захисних властивостей вовняного воску відбувається завдяки 
зменшенню вмісту полярних ліпідів, неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК), 
сквалену і збільшенню неетерифікованого холестеролу та ланостеролу у його 
складі. 

Збільшення норм йоду в раціонах вівцематок таврійського типу асканійської 
тонкорунної породи на 50% не призводить до позитивних змін досліджуваних 
показників вовни. 

Ключові слова: вівці, раціон, йод, вовна, жиропіт, ліпіди. 
 
Постановка проблеми. Як відомо, організм вівці відзначається 

підвищеними вимогами до пластичних, енергетичних та біологічно 
активних речовин у зв’язку з різнобічною її продуктивністю і насамперед 
продукуванням такої специфічної сировини, як вовна. Велике значення 
для цих тварин має не лише загальний рівень живлення, але й 
збалансованість раціонів за окремими макро- і мікроелементами. Нестача 
або відсутність їх, чи неправильне співвідношення часто призводить до 
порушення обміну речовин в організмі тварин, затримується їх ріст і 
розвиток, зменшується продуктивність. Особливо важливим є 
мінеральний статус для організму маток, який повинен забезпечити не 
лише їх продуктивність, але й продуктивність майбутнього приплоду. 
Тому питання мінерального забезпечення овець привертає увагу широкого 
кола спеціалістів даної галузі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як відомо, потреба 
лактуючих маток в мінеральних елементах є набагато більшою, оскільки з 
молоком матері виділяється значна кількість цих речовин, які обов’язково 
повинні бути відновлені [1]. 
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Аналіз даних про фактичний мінеральний склад кормів з різних 
регіонів нашої країни свідчить про їх дефіцитність за багатьма 
мінеральними елементами, у тому числі і йодом [2]. Ось чому питання 
мінерального забезпечення овець і, зокрема, забезпечення їх йодом, є 
одним з пріоритетних для спеціалістів галузі вівчарства [3]. 

Постановка завдання. Нашим завданням було вивчити вплив 
підвищених доз йоду в раціонах вівцематок асканійської тонкорунної 
породи на фізико-хімічні властивості вовни, кількісні і якісні показники 
жиропоту.  

Матеріали і методика. Дослідження проводили на базі дослідного 
господарства Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 
«Асканія-Нова» на вівцематках таврійського типу асканійської 
тонкорунної породи. Для цього за методом пар-аналогів з урахуванням 
віку, дати ягніння та живої маси було сформовано три групи овець, по 10 
голів у кожній.  

Годівлю вівцематок здійснювали відповідно до їх фізіологічного 
стану, типовими для півдня України кормами: сіном злаково-бобовим, 
силосом кукурудзяним і комбікормом. Балансування раціонів за 
мінеральними елементами проводили за рахунок солі кухонної з 
мікроелементами, крейдою та кормовим фосфатом. Під час зрівняльного 
періоду вівці усіх піддослідних груп отримували раціон, збалансований за 
існуючими нормами [4]. У дослідний період тваринам контрольної групи 
згодовували раціон зрівняльного періоду; у раціонах вівцематок І 
дослідної групи концентрація йоду була підвищена на 25% порівняно з 
нормами живлення, а у ІІ дослідній групі – на 50%. Стосовно концентрації 
йоду, то у раціонах вівцематок контрольної групи вона становила 0,4 мг/кг 
сухої речовини, а у тварин І і ІІ дослідних груп відповідно 0,5 і 0,6 мг/кг, 
тобто на 25 і 50% більше порівняно з існуючими нормами. Збільшення 
рівня йоду у раціонах забезпечували за рахунок підгодівлі вівцематок 
солемінеральною сумішшю з йодистим калієм. Годівля піддослідних 
тварин була груповою, двічі на добу, поїння вволю, а утримання – 
групове. Тривалість досліду – 100 діб. 

Об’єктом біохімічних досліджень служила вовна, у якій визначали 
хімічний склад (сірка, цистин), фізичні показники (міцність, тонина), 
кількісні і якісні параметри жиропоту, зокрема загальну кількість воску та 
поту, рН водної витяжки поту, ліпідний склад вовняного жиру [5,6]. 

Результати досліджень. У результаті проведених нами досліджень 
хімічного складу та фізичних показників вовни встановлено (табл. 1), що у 
вовні овець І дослідної групи міститься більша кількість як сірки, так і 
цистину у порівнянні з вовною тварин контрольної групи: сірки – на 14%, 
цистину – на 3,5%.  
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Досліджувані показники у вовні тварин ІІ дослідної групи практично 
не відрізнялися від контрольної. Як відомо, переважно від вмісту сірки у 
вовні залежить її міцність. Так, міцність вовни вівцематок І дослідної 
групи становила 6,87 км, що на 10% більше від міцності волокон 
вівцематок контрольної групи. 

Міцність вовни вівцематок ІІ дослідної групи була на рівні тварин 
контрольної групи і становить 6, 24 км. Що стосується тонини, то вона у 
овець усіх досліджуваних груп була практично однаковою.  

Отже, отримані дані вказують на те, що підвищення кількості йоду на 
25% у раціоні вівцематок призводить до покращення її фізико-хімічних 
властивостей, а при збільшенні до 50% не призводить до позитивних змін.  

Таблиця 1 
Хімічний склад та фізичні показники вовни вівцематок 

(
XSX ± , n=5) 

Показник Група тварин 
контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Сірка, % 3,41 3,88 3,49 
Цистин, % 9,41 9,75 9,42 
Тонина, мкм  19,33±0,66 18,95±0,33 19,00±1,73 
Міцність, км 6,23±0,08 6,87±0,31* 6,24±0,22 
Примітка: тут і далі * – статистично вірогідна різниця між І дослідною і 
контрольною групами;** – між ІІ дослідною і контрольною групами 
 
При дослідженні кількісних показників жиропоту встановлено 

(табл. 2), що у вівцематок дослідних груп кількість воску є більшою 
відповідно на 10 та 12 % порівняно з контрольною групою тварин. Проте 
поряд із збільшенням кількості воску спостерігається збільшення і потової 
частини. У результаті цього співвідношення воску до поту у всіх тварин 
було однаковим. 

Таблиця 2 
Кількісні і якісні показники жиропоту (

XSX ± , n=5) 

Показник Група тварин 
контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Кількість воску, % 7,684±1,46 8,45±1,46 8,58±0,74 
Кількість поту, % 8,53±1,44 9,49±1,40 10,23±1,05 
рН поту 8,07±0,22 7,68±0,29 7,66±0,11 
Співвідношення віск : піт 1 : 1,11 1 : 1,12 1 : 1,11 

 
На фоні збільшення кількості воску і поту в жиропоті тварин 

дослідних груп спостерігається зменшення лужності водної витяжки поту 
на 4,83% (І дослідна група) і 5,08% (ІІ дослідна група), що може свідчити 
про покращення його захисних властивостей. 
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Як відомо, оберігаюча властивість воску зумовлена насамперед його 
специфічним складом ліпідів, якісна характеристика яких залежить від 
оптимального співвідношення між окремими їх класами. При визначенні 
ліпідного складу вовняного жиру вівцематок нами було отримано сім 
фракцій (табл. 3).  

При цьому встановлено, що у тварин І дослідної групи відсоток 
полярних ліпідів є найменшим – 13,99% (р<0,05) у порівнянні з тваринами 
контрольної та ІІ дослідної груп, а кількість ланостеролу та 
неетерифікованого холестеролу є найбільшою і становить відповідно 
16,25 (р<0,05) та 9,91% (р<0,05).  

Таблиця 3 
Ліпідний склад вовняного жиру % (

XSX ± , n=) 

Ліпіди Група тварин 
контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Полярні  16,53±2,36 13,99±1,95* 16,90±0,70 
Неетерифікований 
холестерол 7,64±0,65 9,91±1,49* 8,43±0,91 
Ланостерол 8,30±1,25 16,25±4,65* 10,62±2,79 
НЕЖК 13,91±2,33 11,55±1,46* 12,09±1,45 
Дегідрохолестерол 13,70±1,23 11,74±1,67 10,18±1,56 
Сквален 13,41±1,19 12,78±2,22 17,47±1,89 
Ефіри холестеролу 26,50±1,65 23,77±3,96 24,30±2,45 

 
У складі воску цієї групи тварин спостерігається також найменший 

відсоток НЕЖК – 11,55% (р<0,05), що свідчить про низький рівень 
процесів гідролізу у жиропоті, а отже про кращі захисні його властивості.  

Висновки і перспективи подальших досліджень: 
1. Підвищення рівня йоду на 25% у раціоні вівцематок асканійської 

тонкорунної породи таврійського типу позитивно впливає на фізико-
хімічні властивості вовни: вміст сірки у вовні збільшується на 14%, 
цистину – на 3,5%, а міцність вовни – на 10% у порівнянні з 
контрольною групою. 

2. Підвищення рівня йоду на 25% у раціоні вівцематок асканійської 
тонкорунної породи таврійського типу позитивно відображається на 
захисних властивостях вовняного жиру завдяки низькому рівню 
полярних ліпідів, НЕЖК та сквалену і високому рівню 
неетерифікованого холестеролу і ланостеролу у його складі. 

3. Збільшення норм йоду в раціонах вівцематок таврійського типу 
асканійської тонкорунної породи на 50% не призводить до 
позитивних змін досліджуваних показників вовни. 
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П.В. Стапай, Н.Н. Параняк, В.М. Ткачук. Физико-химические 

свойства шерсти и жиропота овцематок в условиях 
использования в рационах разных уровней йода. 

Приведены результаты исследования влияния повышенных уровней йода на 
25 и 50% в рационах овцематок асканийской тонкорунной породы на физико-
химические свойства шерсти и защитные свойства жиропота. 

Установлено, что увеличение норм йода в рационах овцематок таврийского 
типа асканийской тонкорунной породы на 25% приводит к улучшению химического 
состава и физических показателей шерсти за счет увеличения в шерсти 
содержания общей серы на 14%, цистина – на 3,5% и прочности волокон – на 10%. 
Улучшение защитных свойств шерстного воска происходит благодаря 
уменьшению содержания полярных липидов, неэтерифицированных жирных 
кислот (НЭЖК), сквалена и увеличению неэтерифицированного холестерола и 
ланостерола в его составе.  

Увеличение норм йода в рационах овцематок таврийского типа асканийской 
тонкорунной породы на 50% не приводит к позитивным изменениям исследуемых 
показателей шерсти. 

Ключевые слова: овцы, рацион, йод, шерсть, жиропот, липиды. 
 
P. Stapay, N. Paranyak, V. Tkachuk.Physical and chemical 

properties of wool and wool grease of ewes under the different 
iodine level in their diet. 

The results of the influence of elevated iodine level (25 and 50% respectively)  in 
Askanian fine-flees ewe’s diet on physical-chemical properties of wool and wool grease 
characteristics and their protective were presented. 

It was established that elevated iodine level on 25% in the diet of Tavria type of 
Askanian fine-flees ewe’s accompanied by improvement of the chemical composition and 
physical characteristics of wool due to the increase the total sulfur content of wool by 14%, 
cystine – 3,5%, strength of fibers – 10%. Improving protective qualities of wool waxisby 
reducing due to the low polar lipids, NEFA, squalene and high level of non-esterified 
cholesterol and lanosterol in its composition.   

The increase of iodine level on 50% in the diet of Tavria type of Askanian fine-flees 
ewe’s has not positive impact on the indices of wool. 

Key words: sheep, diet, iodine, wool, wool grease, lipids. 
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