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ХРАНЕНЕ

Фокус върху източниците на
микроелементи - предимства
на органичните форми
Dr. Bastian Hildebrand,
Technical Manager, Biochem - Germany

Микроелементите Zn, Mn, Cu и Fe участват
в голям брой важни физиологични процеси.
Добре известно е, че минералния статус е от голямо значение за продуктивността и здравето
на животните, включително плодовитост, имунен отговор, способност за регенерация, развитие на скелета, прираст, цялост на епителните
тъкани (рогови образувания, кожа и други). Въпреки добавянето на Zn, Mn, Cu и Fe във фуражите, в практиката често се наблюдават състояния на недостиг.

Фактори, свързани с абсорбцията на
микроелементи
Общото количество приети микроелементи
не ни дава представа за реалните нива в организма. За осигуряване на необходимите нива,
микроелементите трябва да се резорбират и
да достигнат кръвния ток. Абсорбцията им се
влияе от няколко фактора. Първоначално влияние оказват физиологични фактори като вид,
категория и възраст на животните, фаза на
бременност, минерален статус, здравословно
състояние, чревно съдържимо. Втора група
фактори, които трябва да се имат предвид са
свързани с храненето – антагонизъм, състав
на фуража или обработка на фуража. Самият
източник на микроелементи също оказва влияние върху резорбцията чрез разликите във
валентността на метала, дозата и химическата
форма на свързване (Flachowsky, 2000). На пазара се предлагат различни форми на микроелементи (Таблица 1).
Таблица 1: Разрешени съединения на микроелементи (според Регистъра на фуражните добавки на ЕС,
съгласно Регламент (EО) № 1831/2003; 256th ed., 2017)
Форма на свързване
Ацетат
Карбонат

Zn
x

Cu
x
x

Mn

Fe
x

Хлорид
Хидрокси хлорид
Фумарат
Глицин хелат
Лизинат
MHA* хелат
Метионин хелат
Окис
Соя аминокис. хелат
Сулфат

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

* Метионин хидрокси аналог

В зависимост от специфичните им химични
характеристики, източниците на микроелементи се различават по своята разтворимост, рН
взаимодействия и съответно по възможностите
им за абсорбция. Разликите в бионаличността
на различните форми на свързване са документирани in vivo. Окисите са по-малко бионалични от сулфатите, органично свързаните форми
на Zn, Mn, Cu, и Fe имат по-висока абсорбция от
неорганичните форми (Ammerman et al., 1995;
Jongbloed et al., 2002).

Глицин хелати
През последните години на европейския
пазар бяха представени различни органично
свързани форми на Zn, Mn, Cu и Fe. Общото между хелатираните форми е, че микроелементите
са свързани към органични молекули. Според
европейското фуражно законодателство, хелатите могат да се произвеждат или от хидролизиран протеин или от специфични синтетични
аминокиселини. През последните 10 години в
Европа значително се увеличи употребата на хелати, произведени с аминокиселината глицин.
На Фигура 1 са показани схематично разликите
в начина на действие на глицин хелати спрямо
сулфати.
Широкоразпространен метод за изпитване
на бионаличността е да се тестват метални източници в животни, хранени с ниски нива под
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Фигура 1: Разлики в поведението на сулфат-свързани и глицин-свързани метали в храносмилателния апарат – Предимства на металните глицинати: (1) Висока стабилност на глицинатите при
ниско рН в стомаха (2) По-малко комплекси между металния йон и други хранителни вещества, напр.
фитати (3) Намален антагонизъм при абсорбция между металните йони (4) Ефективен транспорт
през чревната стена и високи нива на абсорбция на микроелементите

изискванията (Schlegel, 2006; Männer, 2008).
Няколко проучвания чрез измерване на коефициента на смилаемост потвърждават, че
глицин хелатите позволяват по-висока абсорбция в сравнение със сулфатите, особено когато минералния статус на животното
е нисък (Фигура 2).

Ситуации на повишени нужди

Хелатите се разглеждат като абсолютен
ефективен инструмент за безопасно и сигурно набавяне на необходимите нива на
микроелементи в присъствието на антагонисти, като например при употреба на фармацевтични нива на Cu и Zn във фуража или
в случаи на високо съдържание на Fe и Ca
във фуража/питейната вода. Органичната
формата на свързване на металните йони е
от определящо значение за възможността
да се избегне антагонизма между отделните
микроелементи и по този начин да се резорбират достатъчни количества за осигуряване на нуждите на организма.

Apparent digestibility (%)

Както беше показано, хелатите са много
по-ефективни от сулфатите за компенсиране на ниски нива на микроелементи в организма, затова е необходимо да се използват
в случаи на повишени нужди. С непрекъснатото повишаване на продуктивността в
За повече информация посетете
съвременното животновъдство се изправяwww.biochem.net
и my-vet-trade.com
ме пред ситуации, които изискват по-високи нива на микроелементи или в ситуации
на клиничен или субклиничен
100
Sulfate
Glycine chelste
недостиг при растящи и разплодни животни, например:
80
Пренатален интраутеринен
растеж на ембрионите;
60
Възстановяване след раждане;
40
Загуба на минерали чрез
животинска
продукция
(мляко, яйца);
20
Заболявания и слаба имунна система;
0
Следродилен и бозаен пеMn
Zn
Cu
Fe
риод ;
Фигура 2: Коефициент на смилаемост на микроелементи под
Стресови състояния (тем- форма на сулфати и глицин хелати (E.C.O.Trace®), измерени при
пературен стрес, премест- отбити прасета в тест с отнемане-възстановяване (Means, n =
10); адаптирано от Männer & Hundhausen, 2010
ване и други).
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