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ветлікар, ме не д жер з про да жу 
ТОВ «УКРФІД»,
О. Янчевський, 
консультант, ПАТ «Кожухівське»

Н
естача холіну ве де до ожиріння 
печінки та по ру шен ня низ ки 
біохімічних про цесів. У зв’яз ку 
з цим холін бу ло від не се но до 

не замінних фак торів годівлі, тоб то до 
вітамінів, і при своєно на зву ві тамін В4.

Од нак після вив чен ня про це су біо
син те зу холіну бу ло ви су ну то при пу
щен ня про йо го замінність інши ми 
до но ра ми ме тиль них груп (метіонін, 
бе таїн). Та у прак тиці годівлі від та ко го 
при пу щен ня до ве лось відмо ви тись, 
оскільки син тез холіну настільки об ме
же ний, що йо го ек зо ген не вве ден ня у 
кор ми для ви со ко про дук тив них тва рин 
та птиці є вкрай не обхідним. 

Властивостіхолінхлориду
Що ж яв ляє со бою холін хло рид? За 

своєю фор му лою це — bок си е тилтри
ме тил  а монію хло рид. 
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Як ба чи мо при атомі азо ту містять ся 
три «лабільні» ме тильні гру пи, які потріб
ні для тка нин но го син те зу. Са ме то му слід 
виділя ти холін з вітамінів: він не про сто є 
ка таліза то ром біохімічних про цесів, а ви с
ту пає струк тур ним до но ром цих про цесів. 

Зі схе ми вид но, що са ме вве ден ня холі
ну в корм є найбільш раціональ ним, зва
жа ю чи на важкість пе ребігу син те зу холі
ну та на те, що метіонін та бе таїн до рожчі.

Са ме ме тильні гру пи ви ко ну ють в 
ор  ганізмі цілу низ ку не спе цифічних 
функ цій:

  �по пе ре д жен ня та ліку ван ня жи ро вої 
інфільтрації печінки; 

  �омо ло д жен ня білків та віднов лен ня 
ДНК, що вхо дить до скла ду білків;

  �знеш ко д жен ня от рут: ме тиль на гру
па зв’язується з го мо ци с теїном — 
силь ним за паль ним аген том і ге не
ра то ром вільних ра ди калів;

  �по си лен ня ана болічних про цесів, 
що сприяє бу дові тка нин;

  �сти му лю ван ня ут во рен ня лей ко цитів, 
що важ ли во для фор му ван ня іму ніте ту;

  �по кра щан ня про ник ності клітин них 
мем б ран і ре монт клітин них стінок. 
Окрім цих не спе цифічних функцій 

(тоб то їх мо жуть ви ко ну ва ти й метіонін 
і бе таїн), холін має низку спе цифічних:
  є ма теріалом для син те зу аце тил 
 хо ліну — медіато ра нер во вих закінчень, 
що ви ко нує роль ак ти ва то ра діяль ності 
клітин і сприяє збільшен ню про дук тив
ності ор ганізму. А за не стачі аце тил  
хо ліну мож ли вий розвиток дискінезії;
  справ ляє аце тил холінподібну дію — 
сти му лює пе ри сталь ти ку ки шеч ни ка;
  вхо дить до скла ду ле ци ти ну — фо с
фоліпіду, який є струк тур ною оди ни цею 
клітин ної обо лон ки; 
 зни жує вміст хо ле с те ри ну в ор ганізмі 
і пе ре шко д жає роз вит ку ате ро ск ле ро зу.

Отже, він сприяє транс пор ту жи рів, 
їхньо му роз щеп лен ню та кра що му 
за своєнню жи ро роз чин них вітамінів.

Введенняхолінувкомбікорм
євкрайпотрібним

Які ж наслідки не стачі холіну в ор 
ганізмі? Во ни вкрай не га тивні і відчут но 
впли ва ють на стан здо ров’я по голів’я: 
  ожиріння печінки, що ве де до роз вит

ку не крозів з на ступ ним роз ро с тан
ням спо луч ної тка ни ни;

  ге мо рогічна де ге не рація ни рок;
  зни жен ня про дук тив ності (при рос тів, 

яй це но с ності);
 ча ст ко вий па раліч;
  анемія та гіпо про те немія (за хро ніч

ної не  стачі холіну);
�   кро во ви ли ви внаслідок зни жен ня 

син те зу про тромбіну. 
Симп то ми не стачі холіну в ор га ніз мі: 

різке зни жен ня про дук тив ності, за па лен
ня, збільшен ня і ви к рив лен ня суг лобів 
(пе ро зис), ожиріння печінки з даль шою 
дис трофією, збільшен ня ни рок. 

Ринковіпропозиції

Які ж ви ди ко мерційно го холіну є сьо
годні на рин ку Ук раїни? Це 50%, 60%, 70%
ні холін хло риди на рос лин но му носії, рід
кий холін хло рид, 96%й холін хло рид без 

носія. Ду же ча с то вміст хо ліну в зраз ках 
де ше во го холін хло риду на рос лин но му но 
  сії не відповідає за яв ле но му. То му за ви  роб
ництва кор му до во дить ся ча с то ро би ти 
до ро гий аналіз на вміст холіну або ж про сто 
вво ди ти в ре цепт та кий про дукт у збіль
шеній дозі. То му ви ни кає мо мент, ко ли 
до во дить ся гра ти в «російську ру лет ку» і 

сподіватися на те, що печінка ва ших «підо
пічних» ви ба чить не ста чу холіну. З якістю 
рідко го холін хло риду си ту ація де   що кра ща, 
але да ле ко не ко жен має ус тат ку ван ня для 
роз б риз ку ван ня рідких вітамінів у корм.  
Отже, обираючи препарати хо   лін хлориду 
будьякого виробника, звертайте особливу 
увагу на їхні якісні показники. 

Холін хло рид —  
вітамін чи щось більше?

Холін хло рид

Син тез  
про теїну

Бе таїн

Метіонін

Ме та болізм 
жи ру в печінці 

Син тез  
ци с ти ну

Ме тильні 
гру пи

Струк ту ра клітинних  
мем б ран

Син тез ацетил холіну

 Схе ма пе ре тво рен ня холіну в ор ганізмі

Холін хлорид вперше був виявлений 1849 року в жовчі.  
Згодом було з’ясовано, що він входить до складу сфінгомієліну 
та лецитину — невід’ємної складової клітинної мембрани.  
Окрім структурної функції, він прискорює окислювальні процеси, 
забезпечує нормальний обмін жирів, покращує роботу мозку і 
серцево-судинної системи, сприяє засвоєнню вітамінів А, D, Е і 
К, підвищує опірність організму дії токсичних речовин, стимулює 
жовчовиділення, утворення еритроцитів і гемоглобіну. 

Окрімкурей,
свинітакож

особливогостро
відчувають

нестачухолін
хлориду
враціоні

Taмінай зер C (Taminizer C)— 96% холін 
хло рид від світо во го ліде ра з ви роб ництва 
ме ти ламінів та їхніх похідних бельгійської ком-
панії Taminco. Са ме ця ком панія ос воїла син тез 
холін хло риду з по даль шою йо го стабілізацією 
і мікро кап су ляцією, вна слі док чо го відпа ла 
по тре ба в носії (ку ку руд зя ний ка чан, висівки, 
віджим ки со ко ви роб ництва, міне раль ний 
носій). Да ний про дукт містить у своєму складі 
мінімум 96% холін хло риду, мак си мум 0,5% 
во ди та солі-ан ти зле жу вачі.

Хотіло ся б на зва ти ос новні пе ре ва ги 
Тамінай зе ру С над інши ми холін хло рида ми: 

   Ви со ка якість
Холін хло рид тор го вої мар ки Тамінай зер С 

містить ся в лігніновій обо лонці і має фор му 
мікрогра ну ли: ча с точ ки розміром 100–800 мк 
(у се ред нь о му — 500 мк) 

Та ка фор ма за без пе чує до б ру сип кість — 
поліпшен ня тех но логічно го про це су. Як відо-
мо, холін хло рид на носії по га но розмішується 
і за би ває міксе ри. Ви со ка сипкість за без пе чує 
кра ще роз поділен ня, за вдя ки чо му рідше 
потрібно чи с ти ти міксе ри. 

Відсутність грудку ван ня — по кра щан ня 
стабільності під час зберіган ня.

   Ви со ка ак тивність
Тамінай зер C містить 72% холіну про ти 

45% холіну в 60%-му холін хло риді. Щоб уве с-
ти в корм 1 кг холіну, по трібно до да ти 1,39 кг 
Тамінай зер C (або 2,23 кг 60%-го холін хло ри-
ду). За вдя ки цьо му «звільне не» місце мож на 
до пов ни ти до дат ко ви ми інгредієнта ми: під кис-
лю ва чем, пробіоти ком, фер мен том, вітаміна-
ми. Та кож мож на за оща ди ти на зберіганні та 
транс порт них ви т ра тах.

   Ви со ка без пе ка
Чи с тий про дукт — ре зуль тат син те зу 

ме та но лу з амонієм: містить ви ключ но син те-
тичні і без печні скла дові.

Не по тре бує носія, то му відсутні не ба жані 
ре чо ви ни: 
   міко ток си ни;
   за лиш ки пе с ти цидів; 
   ГМО ку ку руд зя но го ка ча на. 

Для упа ков ки Taminco ви ко ри с то вує три-
ша рові мішки: верхній шар — по ліети лен, під 
ним — алюмінієва фоль га, а третій шар — 
низь ко мо ле ку ляр ний по ліестр. Та ким чи ном 
за без пе чується збе ре жен ня най кра щих по каз-
ників холіну.


