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ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ КОРМІВ В УКРАЇНІ –
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
___________________________________________
Коцюмбас І.Я., д.вет.н., членкор НААН, професор,
директор
Левицький Т.Р., к.с.-г.н., зав. лабораторії
Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок
Гарантування безпечності кормів – основне завдання яке стоїть
перед спеціалістами ветеринарної медицини та тваринництва. Одним із
важливих механізмів гарантування безпечності кормів, кормових добавок, преміксів є державний моніторинг. Згідно Закону України «Про ветеринарну медицину» моніторинг - система та процедура спостережень
за ветеринарно-санітарним станом об'єктів ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду. Усі корми, кормові добавки та премікси, що перебувають в обігу в Україні, підлягають контролю відповідно до державної
програми моніторингу та спостереження, що розроблена і діє на засадах оцінки ризику та здійснюється державною службою ветеринарної
медицини з метою моніторингу придатності та дотримання відповідних
технічних регламентів».
Для впровадження даних положень закону в Україні, прочинаючи з 2011 року, щорічно впроваджується державний моніторинг кормів, кормових добавок та преміксів.
План державного моніторингу кормів, кормових добавок та
преміксів розробляється у відповідності до Закону України «Про ветеринарну медицину» з врахуванням принципів, викладених у Директиві Ради Європи 95/53 від 25.11.1995 р., регламенту ЄС 882/2004
«Про офіційний контроль для гарантування відповідності кормів вимогам законодавства, санітарії та благополуччя тварин».
Основними критеріями при складанні Плану державного моніторингу кормів є:
- попередження, недопущення або зниження до мінімально
можливого рівню ризиків для безпеки людей і тварин пов’язаних з
кормами безпосередньо або через навколишнє середовище, або підприємствами з переробки, виготовлення кормів, використанням кормів будь-яким процесом, матеріалом, субстанцією, діяльністю або
операцією, що може впливати на безпеку корму, здоров'я тварини
або благополуччя тварин;
- відповідність процедури проведення моніторингу кормів на
всіх етапах виробництва, переробки, реалізації, та використання кормів у відповідності до вимог діючого законодавства;
6

- наявність відповідних акредитованих випробувальних лабораторій, а також наявність кваліфікованого персоналу для чіткого і
ефективного проведення лабораторного контролю;
- наявність у лабораторіях відповідного обладнання та устаткування для проведення лабораторних випробувань кормів;
- наявність системи оповіщення та плану дій у випадку виявлення невідповідних, неякісних та небезпечних кормів;
- зобов'язання суб'єктів господарювання, що виробляють, переробляють, зберігають, реалізують, використовують корми, надавати допомогу співробітникам компетентного органу у виконанні їхніх
завдань по контролю безпечності та якості кормів.
Проведення моніторингу здійснюється у відповідності з положеннями Закону України «Про ветеринарну медицину» та в рамках
державного ветеринарно-санітарного нагляду.
Відбір зразків для досліджень є важливим етапом проведення
державного моніторингу, від якого залежить вся подальша ефективність проведеної роботи. Виходячи з цього, було встановлено загальні принципи та порядок відбору зразків для досліджень. Посадовими особами, які здійснюють відбір зразків для проведення моніторингу в рамках державного ветеринарно-санітарного контролю є
державні інспектори ветеринарної медицини. Відбір зразків проводиться у відповідності до «Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення
досліджень» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 р. № 833 та згідно з ДСТУ ISO 6497:2005 Корми
для тварин. Методи відбирання проб.
Після кожного відбору зразків оформляється акт відбору зразків, який дозволяє однозначно ідентифікувати кожну контрольовану
партію продукції. Лабораторні зразки, відібрані від кожної партії,
потрібно відразу відправити в акредитовану лабораторію, уповноважену Державною та фітосанітарною службою на проведення досліджень з необхідними супроводжуючими документами. Один лабораторний зразок зберігається в архіві установи, що відібрала
зразок для проведення арбітражних досліджень.
При встановленні періодичності відбору зразків у виробників
кормів для моніторингових досліджень враховуються наступні критерії: аналіз ризику; обсяг виробництва; результати офіційного контролю за останні роки; підсумки державного моніторингу кормів;
впровадження на підприємстві систем внутрішнього контролю та систем якості; характер використовуваної сировини, кормових добавок,
компетентність персоналу, зайнятого у виробництві, кількість скарг
та рекламацій, результати їх розслідування, об'єм обігу кормів.
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Важливим етапом при проведенні державного моніторингу кормів є аналіз ризику. Ціллю аналізу ризику є забезпечення високого рівня охорони життя і здоров’я людей та впровадження заходів
стосовно безпечності продуктів рослинного і тваринного походження.
Аналіз ризику є необхідною умовою проведення дій, які гарантують вилучення з обігу кормів, які несуть загрозу для здоров’я і
життя людей і тварин. Аналіз ризику – процес, що складається з
трьох взаємозв'язаних елементів: оцінка ризику, керування ризиком і
інформація про ризик.
Оцінка ризику – процес, що складається з чотирьох етапів: ідентифікація загроз (встановлення показників, які необхідно контролювати при проведенні моніторингу), характеристика небезпеки (відповідність вмісту забруднюючої речовини максимально допустимому
рівню), оцінка виникнення (встановлення джерел поступленні у корми, ідентифікація сировини яка спричинила невідповідність) і характеристика ризику (встановлення небезпек, які несе виявлена невідповідність для тварин, людей, навколишнього природнього середовища).
При ідентифікації загроз враховується законодавча база яка
діє в Україні. Основним документом, який встановлював показники
безпечності для кормів до останнього часу був "Обов´язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях
ветеринарної медицини і за результатами яких видається свідоцтво
ветеринарної медицини (Ф-2)", затверджений Державним департаментом ветеринарної медицини 03.11.98 р. № 16 у редакції наказу
Державного департаменту ветеринарної медицини від 18.11.2003 N
87. Однак, цей документ встановлює лише мінімальні вимоги до
безпечності корів. Тому на виконання Плану заходів щодо виконання
у 2011 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 790р Держветфітослужбою України та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було розроблено, узгоджено із відповідними інстанціями
та затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України № 131 від 19 березня 2012 року «Перелік максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин», який є гармонізований з вимогами директиви ЄС
№ 2002/32/ЄС. Перелік включає сучасні вимоги до безпечності кормів, зокрема вимоги до максимально допустимого рівню: неорганічних забруднювача та сполук азоту, мікотоксинів, токсинів рослинного
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походження, хлорорганічних сполук, діоксинів та поліхлорованих дибензофуранів, шкідливих ботанічних забруднювачів, кокцидіостатиків внаслідок перехресного забруднення в кормах для тварин, яким
вони не призначені, мікроелементів, мікробіологічних забруднювачів.
Керування ризиком – процес, що полягає у впровадженні політики та дій для порозуміння із заінтересованими сторонами, вибору
способів попередження і контролю ризику, зменшення ризику попадання небажаних речовин у корми до мінімального можливого рівня.
В цьому процесі повинні брати участь всі заінтересовані сторони в
залежності від адміністративного рівня, на якому проводиться аналіз
ризику: головні державні ветеринарні інспектори районів, областей,
Головний держветінспектор України, компетентні органи місцевої
влади, зацікавлені суб'єкти господарювання, інші контрольні служби.
Інформація про ризик - означає обмін інформацією під час
процесу аналізу ризику і стосуються загроз, чинників, пов'язаних з
ризиком і попередженням ризику попадання забруднюючих речовин
у корми.
Власне здійснення аналізу ризику на кожному етапі харчового
ланцюга (в т.ч. виробництво кормів, застосування кормів) дає можливість ідентифікувати загрози, розробити способи їх усунення або
зменшення до прийнятного мінімуму.
В результаті проведених аналізів та консультацій встановлюється план дій та спосіб дій у конкретному випадку.
На основі проведеної роботи було розроблено та затверджено
Наказом Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
від 30.01.2013 р. № 35 План Державного моніторингу кормів, продуктів рослинного походження, кормових добавок, преміксів на 2013 р.
План охоплює всі області України та підприємства, які виробляють
корми, кормові добавки та премікси. Виконання плану покладено на
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок, Державний науково-досліднй інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні лабораторії ветеринарної медицини.
Всього на 2013 рік заплановано проведення досліджень 467
зразків, в тому числі комбікорми для птиці - 109, комбікорми для
свиней - 100, комбікорми для ВРХ - 66, премікси, БВМД, кормові добавки – 72, кормові матеріали – 120.
Показниками, які контролюються у цьому році згідно плану моніторингу є: комбікорми для птиці - свинець, кадмій, афлатоксин,
фумонізин, бактерії роду сальмонела, хлортетрациклін саліноміцин,
наразін, монензин, діоксини, меламін, стронцій-90, цезій-137; комбікорми для свиней - свинець, кадмій, афлатоксин, Т-2 токсин, бактерії
роду сальмонела, стронцій-90, цезій-137, хлортетрациклін, меламін,
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цинк, мідь; комбікорми для ВРХ – свинець, кадмій, афлатоксин, фумонізин, бактерії роду сальмонела, мідь, ДНК жуйних тварин, компоненти тваринного походження, стронцій-90, цезій-137; премікси та
БВМД - свинець, кадмій, вітамін В4, цинк, мідь, стронцій-90, цезій137; кормові добавки - свинець, кадмій, миш'як, ртуть, стронцій-90,
цезій-137; кормові матеріали (кормова сировина) - афлатоксин, Т-2
токсин, фумонізин.
У перспективі в моніторингові дослідження кормів будуть поетапно включатися всі показники згідно «Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для
тварин», будуть проводитися моніторингові дослідження всієї кормової сировини що використовується для виготовлення кормів, а також кормів та кормової сировини, що імпортуються.
Впровадження державного моніторингу кормів є важливою
ланкою механізму гарантування безпечності продуктів харчування в
ланцюгу «від поля до столу», дозволяє забезпечити охорону здоров'я людини, тварин і навколишнього природного середовища, дозволяє отримувати безпечні продукти тваринного походження, створює
сприятливі умови для експорту продуктів тваринного походження.

СТАН ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЇЇ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
____________________________________________
Терещенко О.В., Інститут тваринництва НААН
Птахівництво є найбільш технологічно розвиненою галуззю
сільського господарства, здатною забезпечувати населення високоякісними дієтичними продуктами харчування та нарощувати темпи
виробництва, що дає змогу зміцнити продовольчу безпеку держави.
Завдяки високій якості продукції птахівництва та швидкій окупності,
ця галузь в усіх країнах займає пріоритетне місце серед галузей
тваринництва що підтверджується загальними цифрами перспективного розвитку галузі. Прогнози світового виробництва м’яса домашньої птиці передбачають його зростання протягом десятиліття на 29
%, становлячи у середньому 2,4 % зростання щорічно, до майже
118 млн. тонн. Виробництво яєць за прогнозами збільшиться до
2015 року на 16,6 % і складатиме 71 млн. тонн.
Галузь птахівництва у нашій країні представлена промисловими підприємствами (спеціалізованими птахофабриками) і особистими господарствами населення, які відповідно, виробляють 62,7%
(12,0 млрд. шт.) і 37,3% (7,1 млрд. шт.) яєць та 82,1% і 17,9% пта10

шиного м'яса. Виробництво м’яса індиків, гусей та качок у більшості
зосереджено у населення та фермерських господарствах. Поголів'я
птиці, не враховуючи бройлерів, що утримується на птахофабриках,
становить 55,0% (117,6 млн. гол.), у господарствах населення – 45,0
% (96,2 млн. гол.), від загального поголів'я в країні. При цьому незалежно від занепаду в пострадянський час або підйому в 2000-х роках промислового птахівництва, виробництво продукції птахівництва
населенням залишалася приблизно на одному і тому ж рівні, граючи
роль своєрідного буфера в продовольчій безпеці, і забезпечуючи
зайнятість і певний достаток сільського населення. У кризові періоди
дрібні господарства населення виробляли найбільшу частину продукції.
В загальній структурі ринок виробництва м’яса птиці в Україні
за останні 20 років зазнав значних коливань. Так, частка м′яса курчат-бройлерів збільшилася з 34 до 85,7 %, качок знизилася з 25 до
8,1 %, гусей – з 5 до 2,4 %. При цьому виробництво м′яса за видами
птиці у господарствах населення за останнє 10-річчя майже не змінилось.
З урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі в Україні до
2020 р. планується збільшити рівень споживання м’яса птиці на душу населення на 68,9 %, до 34,1 кг на рік, у порівнянні з 2012 роком. Це стане можливим при збільшенні батьківських стад м’ясних
курей до 5,7 млн. голів, що порівняно з 2011 роком більше в 2,4 рази. Поголів’я яєчних курей за цей період передбачається збільшити
в 1,3 рази, тобто довести до 60,0 млн. голів. До 2020 р. планується
збільшення попиту на харчові яйця, внутрішнього - до 14,9 млрд. шт.
та зовнішнього – до 9,1 млрд. шт..
Для підтримки наявних темпів розвитку галузі необхідний постійний контроль та оперативна допомога щодо вирішення значної кількості питань:
1. Налагодження селекційно-племінної роботи у племзаводах
та племптахорепродукторах І та ІІ порядку.
2. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення розвитку галузи птахівництва.
3. Постійний контроль і науковий супровід за якістю, безпечністю та повноцінністю кормів та кормових інгредієнтів.
4. Адаптація найкращих світових технологій отримання якісної
продукції птахівництва, у тому числі органічної.
5. Забезпечення і науковий супровід ветеринарного благополуччя галузи птахівництва.
В Україні працюють яєчні та м’ясні птахопідприємства на рівні
світових стандартів, продукція яких впевнено конкурує з імпортною.
Це є важливим для країни, як члена СОТ. Тому, на перспективу пе11

редбачається пріоритетним напрямком розвитку галузі великотоварне виробництво.
Зараз, відповідно до політики, яку дотримують відомі холдинги
на ринок нашої держави постачається лише синтетичні, складні за
своєю генетичною структурою батьківські форми. При цьому кожен
рік наша держава витрачає близько 30 млн. євро на придбання добового молодняку для формування власних батьківських стад яєчної
(1,4 млн. голів) та м′ясної (3,2 млн. голів) птиці.
В останні роки значно збільшилися витрати селекційних фірм,
пов′язаних в тому числі, з впровадженням так званої «геномної» селекції. При цьому, враховуючи селекційний прогрес, протягом наступного десятиріччя планується значно скоротити батьківське поголів′я
птиці у світі (на 30-40%) та повністю заборонити його продаж реалізуючи лише промислову «товарну» несучку або курча-бройлера. Наприклад, якщо зараз вартість однієї голови добового молодняку фінального гібриду становить близько 0,6 євро то загальна сума витрат України для комплектування товарних стад буде складати близько 240 млн. євро (2,7 млрд. грн.). При цьому виникає необхідність
створення племптахорепродукторів І порядку з утримання найкращих м’ясних та яєчних кросів та проведення селекційної роботи з використанням молекулярно-генетичних маркерів.
Поряд з цим у господарствах населення знаходиться більше
100 млн. голів всіх видів безпородної (у більшості випадків) сільськогосподарської птиці. Тому для покращення цього сегменту галузі
необхідно створення племзаводів з утримання м’ясо-яєчних курей,
гусей, качок та індиків де на базі вітчизняного генофонду із залученням найкращого світового генетичного матеріалу буде створено високоадаптивну та продуктивну птицю, що дасть змогу задовольнити
потреби виробників у курях яєчного та м’ясо-яєчного напрямку продуктивності, індиків та качок.
Створення єдиного селекційного центру, дозволить сконцентрувати засоби на збереженні і розвитку племінної роботи в Україні.
При цьому виробничі бази з утримання племінної птиці можуть бути
територіально розташовані незалежно і з врахуванням потреб для
різних видів птиці і наявності матеріальних ресурсів. Фінансування
підприємств може бути госпрозрахунковим не залежно від форм
власності, проте буде необхідна державна підтримка
Щорічні загальні витрати з держбюджету на вирощування та
утримання селекційного стада сільськогосподарської птиці у племінних
підприємствах у такому випадку буде становити біля 8.5 млн. грн.
На відновлення матеріально-технічної бази (обладнання для
утримання селекційного стада сільськогосподарської птиці) племінних заводів необхідно надання цілеспрямованої державної допомо12

ги в розмірі – 12-15 млн. грн.. Відповідно до цього необхідно доопрацювати існуюче законодавство щодо спрямованості державних дотацій, стимулювання утримання, розведення та селекції у птахівництві для задоволення потреб власного ринку племінних ресурсів різних видів сільськогосподарської птиці.
Поступове збільшення виробництва м′яса та яєць птиці в Україні неминуче призводе до пошуку зовнішніх ринків. Тому у вітчизняному птахівництві необхідно поетапно впроваджувати вимоги директив Європейського союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних,
фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів, які
дозволяють полегшити експорт вітчизняної птахівницької продукції.
Зараз в Україні чинні 53 стандарти (з них 29 стандартів, розроблених
Інститутом птахівництва НААН), ще нами подано на розгляд 21 стандарт, після затвердження яких галузь птахівництва буде практично
стандартизована. Для обов’язкового застосування стандартів необхідно розробити технічні регламенти: «Виробництво харчових яєць
та яєчних продуктів», «Виробництво інкубаційних яєць», «Виробництво племінної птиці», «Виробництво м′яса птиці». Відповідно до Європейського законодавства найближчим часом, разом з Міністерством аграрної політики і продовольства на законодавчому рівні необхідно вирішити питання атестації підприємств-виробників продукції
птахівництва для моніторингу щодо її походження з відповідним маркуванням. Перспективним є напрямок отримання «органічної» продукції» від екологічного господарювання, що ведеться у розвинутих
країнах за особливими стандартами. Для вирішення цього питання
необхідно створити нормативну базу.
З розвитком птахівництва виникає ряд проблем щодо годівлі
птиці. Зернова основа раціону птиці в Україні – ячмінь, пшениця,
овес, жито, соняшниковий шрот, жмихи – продукти з низьким рівнем
обмінної енергії через високий вміст в них не крохмальних полісахаридів. Цілком очевидно, що необхідно створення нового покоління
ферментних комплексів досить широкого спектру дії для максимального гідролізу органічних полімерів і перетворення великої частини
валової енергії корму в організмі птиці в обмінну енергію, а антиметаболітів (таніни, госсіпол, глюкозиналати, єрукова, хлорогенова, синильна кислоти і ін.) – в нешкідливі кінцеві продукти.
Для успішного розвитку обох спеціалізованого та дрібнотоварного виробництва першочерговим є зниження собівартості кормів,
що дозволяє покращити економічні показники та знизити собівартість. Згідно з цим необхідно:
1. Налагодити виробництво вітчизняного якісного рибного борошна, кормових фосфатів, кормових добавок (амінокислот, складових мінерального преміксу, надалі і вітамінного, ферментних препа13

ратів, антиоксидантів) та контроль якості імпортних кормових добавок, що присутні на ринку країни.
2.Нарощувати виробництво сої і продуктів її переробки.
3. Поступово ввести в систему стандартів на фуражне зерно
його оцінку за вмістом протеїну, енергії і залежно від цього визначати їх клас та вартість, крім того налагодити систему оцінки злакових
зернових за вмістом таких антипоживних речовин як некрохмальні
полісахариди (НПС), в’язкість злакових, що в значній мірі впливає
на кормову цінність цих компонентів.
4. Аналогічно із передовими країнам світу необхідно вивчати
якість кормових інгредієнтів різних регіонів України і відповідно складати карти регіонів за вмістом доступного фосфору, амінокислот та
ін.
5. Проводити пошук нових нетрадиційних місцевих кормових
засобів, в тому числі побічних продуктів цукрової, спиртової, пивоварної і м'ясо- молокопереробної промисловості, розробляти технології їх максимального і ефективного застосування з врахуванням їх
особливостей.
6. Розробляти нові технології обробки кормів, підготовки їх до
згодовування з метою підвищення їх повноцінності і засвоєння.
У годівлі птиці слід ефективніше використовувати органічні мінерали, тому що з їх допомогою можна покращити засвоєння цинку,
міді, заліза і марганцю, більш точно нормувати ці мікроелементи і підтримувати резистентність птиці, її продуктивні і відтворювані якості.
Досить актуальною залишається проблема мікотоксинів, які
знижують життєздатність птиці, її імунітет і продуктивність. Залишкова кількість мікотоксинів в продуктах птахівництва небезпечні для
здоров’я людини. В зв’язку з цим потрібна розробка принципово нових адсорбентів і більш широке використання на птице фабриках
України сучасних біотехнологічних продуктів. Перспективним являється створення особливих пробіотиків – мікроорганізмів (бактерій,
дріжджів), здатних метаболізувати мікотоксини в шлунковокишковому тракті птиці, перетворюючи їх в безпечні продукти.
У сфері технології виробництва яєць і м’яса птиці пріоритетним
науковим і практичним підходом являються розробка принципово
нових ресурсозберігаючих технологій, комплексів машин і обладнання, які забезпечують використування генетичного потенціалу продуктивності, конкурентоспроможність та екологічну чистоту виробництва.
Досить важливим напрямом у галузі виробництва продукції
птиці слід вважати біоконверсію відходів птахівництва. Необхідно
розробити цілий ряд інноваційних технологій переробки пера, посліду, відходів від забою у добрива, енергоносії тощо.
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Важливою складовою економіки птахівничих підприємств є повноцінний біологічний захист здоров’я сільськогосподарської птиці.
Процеси зміни екології, природи збудників і хвороб, поява нових біоценозів потребує сьогодні ретельного наукового аналізу і узагальнення. Це дасть можливість прогнозувати виникнення інфекційних
захворювань, завчасно розробляти засоби профілактики і боротьби
з ними. На основі вивчення епізоотичних процесів і можливої еволюції збудників необхідно розробити нове покоління вакцин проти
особливо небезпечних хвороб сільськогосподарської птиці.
Таким чином, подальший успішний розвиток галузі пов'язаний з
вирішенням ряду актуальних завдань. З метою проведення системної наукової роботи в птахівництві, яке забезпечує продовольчу безпеку країни, виникає необхідність створення умов для розвитку галузевої науки адекватної рівню вітчизняного птахівництва. Проте, в
даний час в цьому напрямі спостерігаються протилежні тенденції.
Ліквідовано галузевий науково-дослідний інститут (Інститут птахівництва), більш ніж на третину скорочено штат співробітників, застаріває і не оновлюється матеріально-технічна база. Результати такої
політики очевидні, в недалекому майбутньому сама передова галузь
тваринництва може втратити власний «науковий фундамент» і придбати великий шлейф негативних наслідків. У зв'язку з цим необхідно щонайшвидше із залученням наукових установ, громадських організацій тих, що працюють в галузі, керівників підприємств визначити шляхи і напрями розвитку галузевої науки і відстоювати ці пріоритети.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В КЛЕТКАХ И НА ПОЛУ
_________________________________________________
Фисинин В.И., доктор с.-х. наук, профессор, академик,
первый вице-президент РАСХН, директор;
Кавтарашвили А.Ш., доктор с.-х. наук, профессор,
главный научный сотрудник;
Лукашенко В.С., доктор с.-х. наук, профессор,
зав. отделом технологии производства яиц
и мяса птицы
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии. Долголетний опыт ведения бройлерного производства в России и других странах мира свидетельствует, о том, что дальнейшее его развитие и конкурентоспособность возможны лишь при широком внедрении ресурсосбере15

гающих технологий, позволяющих максимально использовать генетический потенциал птицы. При выращивании бройлеров применяют клеточный и напольный способы.
Еще в 80-х годах двадцатого века в комплексных исследованиях, проведенных учеными ВНИТИП по выращиванию цыплятбройлеров и содержанию кур и петухов мясных кроссов в клеточных
батареях, была убедительно доказана принципиальная возможность использования этой технологии.
В России в доперестроечный период до 60% мяса бройлеров
производилось в клетках, а остальное 40% – на подстилке. В последние годы ситуация изменилась и это соотношение выровнялось, что в основном, обусловлено высоким уровнем капиталовложения клеточной технологии и, соответственно, отсутствием
средств на замену старого, морально и физически изношенного клеточного оборудования на дорогостоящее новое, а также слепым копированием западной технологии выращивания бройлеров.
За рубежом мясных цыплят, как правило, выращивают на глубокой подстилке, там клеточная технология не получила широкого
распространения. Основные причины – грудные и ножные намины у
птицы из-за технического несовершенства оборудования, повреждение крыльев и ног в процессе отлова и извлечения из клеток. Но
главное – изменение мнения населения в пользу гуманного отношения к птице в результате широкомасштабной работы различных
партий и общественных организаций по защите окружающей среды
и животных. Их тезис – отсутствие комфорта в клетках, что препятствует проявлению различных поведенческих реакций у птицы.
Однако, нельзя не согласиться с авторами, считающих главным свидетельством комфортности условий обитания любого животного хорошее здоровье, высокую сохранность, достижение генетического потенциала продуктивности. Некоторые исследователи
указывают, что при содержании мясной птицы в клетках следует говорить об адаптационных изменениях в поведении, а не об отсутствии условий, соответствующих ее биологии.
Еще в середине прошлого столетия при изучении причин возникновения и характера наминов у бройлеров Э. Хофман и Д. Гвин
(1957) отмечали, что существуют линии и породы птиц, очень мало
подверженные этому пороку. Аналогичного мнения придерживались
И. Трус и В. Алберт (1963), которые обнаружили, что степень подверженности наминам птиц отдельных линий колеблется от 8 до
30% в зависимости от скорости оперяемости цыплят. Они рассматривали намины, как следствие механического раздражения киля
груди о пол клетки. Позже отечественные исследователи И. Патрик,
Н. Риза-Заде, М. Макаев (1969) установили, что намины появляются
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у медленно оперяющихся цыплят-бройлеров в возрасте 43-45 дней,
а более выраженными они становятся в возрасте 60-70 дней.
Для исключения наминов на киле грудной кости и получения
качественной тушки в условиях клеточной технологии, сотрудниками
ВНИТИП было предложено выращивать мясных цыплят не более
42-49 дней при плотности посадки 370–410 см2, фронте кормления 3
см и поения – 1 см на голову.
Без всякого сомнения, можно констатировать, что сегодня существуют все условия для широкого внедрения клеточной технологии производства мяса кур. Так, в результате целенаправленной
крупномасштабной селекции, которая ведется в племенных хозяйствах страны по комплексу признаков (высокий среднесуточный
прирост живой массы; низкие затраты корма; компактная тушка с
широкой грудью и укороченной грудной костью, более короткими
бедрами и хорошо обмускуленными голенями; высокий выход грудных и ножных мышц при меньшей массе костей.) с прилитием крови
лучших зарубежных кроссов, созданы высокопродуктивные аутосексные отечественные кроссы мясных кур, приспособленные не
только к напольной, но и клеточной технологии выращивания.
Кроме того, освоен серийный выпуск современных многоярусных клеточных батарей с автоматической выгрузкой птицы на убой,
где ручной отлов и выемка птицы из клеток исключены, срок выращивание бройлеров сокращен до 35-40 дней, определены оптимальные технологические параметры при совместном и раздельном
содержании птицы в клетках, внедрена технология глубокой переработки мяса, позволяющая использовать для этой цели нестандартные тушки и, что самое главное, способствующая повышению
рентабельности производства до 20-25%.
Клеточная технология позволяет птицефабрикам наращивать
мощности и сокращать материально-технические и финансовые ресурсы при производстве мяса. Об этом свидетельствуют высокие
результаты работы ведущих птицеводческих предприятий России –
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО Агрофирма «Октябрьская», «Птицефабрика «Тбилисская» ЗАО Фирма «Агрокомплекс»,
ОАО «Птицефабрика «Пермская», ОАО «Ярославский бройлер»,
ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая», ООО «Красная Поляна», ООО
«Чебаркульская птица» и многие другие.
Исследования проведенные на птицефабрике «Линдовская» Нижегородской области (табл. 1) по сравнительной оценке различных
систем и оборудования, убедительно доказали высокую эффективность клеточной технологии выращивания бройлеров. Так, при ее использовании в сравнении с напольной увеличивается живая масса
птицы на 0,5–5,2%, убойный выход – на 1,2–2,0%, выход мяса с 1 м2
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полезной площади птичника – в 3 раза, прибыль с 1 м2 площади птичника – в 3,8–4,1 раза, рентабельность производства мяса – на 8,310,8% при снижении расхода корма на 1 кг живой массы на 7,3–10,7%,
срока выращивания птицы – на 2,5 дня и себестоимости 1 кг мяса – на
12,5–16,2%. Аналогичные результаты были получены и в исследованиях, проведенных во ВНИТИП на птице кросса «Кобб-500».
1. Сравнительная характеристика клеточной и напольной технологии выращивания бройлеров на птицефабрике «Линдовская» Нижегородской области (Галкин В., 2006 г.)

Показатель

Начальное поголовье (птичник 18х96 м)
Срок выращивания, дней
Количество оборотов птичника за 1 год
Среднесуточный прирост
живой массы, г
Живая масса 1 головы в
конце выращивания, г
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
Сохранность поголовья, %
Убойный выход мяса, %
Выход мяса с 1 м2 площади
пола птичника, кг
Производственная себестоимость 1 кг мяса, руб.
Прибыль за 1 оборот, тыс.
руб.
Прибыль в расчете 1 м2
площади пола птичника,
тыс. руб.
Прибыль за 1 год, тыс. руб.
Рентабельность, %

Российское 4-х
ярусное
клеточное оборудование

Клеточная

Напольная

европейское 4хярусное
клеточное
оборудование

украинское 4-х
ярусное
клеточное оборудование

73000
42

73000
42

73000
42

24772
44,5

6,5

6,5

6,5

6,2

44,5

46,7

46,7

41,8

1912

2001

2002

1903

1,76
94,2
74,8

1,82
93,8
74,0

1,75
94,4
74,0

1,96
96,3
72,8

65,0

67,0

67,6

21,8

23,59
1826,4

24,65
1776,2

23,59
1897,4

28,16
462,9

1,237

1,203

1,285

0,314

11871,6
44,06

11545,3
41,55

12333,1
44,05

2870,0
33,23

европейский напольный
комплект
оборудования

О высокой эффективности клеточной технологии выращивания
бройлеров свидетельствуют новые данные (2013 г.) по результатам
работы птицефабрики «Тбилисская» Краснодарского края (табл. 2) и
птицефабрики «Камаровская» Республики Беларусь (табл. 3).
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Показатель

Номер корпуса (101,7х17,7 м, площадь 1800 м2)
В
средПартия № 1
Партия № 2
нем
1
3
4
5
6
Итого
1
3
4
5
6
Итого
Начальное поголовье 71676 67387 73608 73641 70259 356571 74930 73660 74058 74614 73842 371104 727675
Срок выращивания, 36,8
36,6
36,7
36,7
37,3
36,8
37
36,7
36,4
38,2
38,8
37,4
37,1
дни
Живая масса 1 голо- 2406 2377 2344 2283 2363 2354 2301 2380 2353 2287 2268 2317
2335
вы в конце выращивания, г
Среднесуточный при- 64,2
63,7
62,8
61,1
62,2
62,8
61,2
63,8
63,6
59,0
57,6
61,0
61,9
рост живой массы, г
Сдано на убой:
голов
70555 65381 71777 71775 68944 348432 73668 71954 72291 73275 72354 363542 711974
живая масса, ц
1697,3 1554,4 1682,4 1638,6 1628,9 8201,6 1695,4 1712,6 1700,8 1675,5 1640,8 8425,1 16626,7
Затраты корма на 1 кг 1,66
1,68
1,67
1,68
1,66
1,67
1,69
1,68
1,66
1,67
1,68
1,68
1,67
прироста живой массы, кг
Сохранность поголо- 98,4 97,02 97,5
97,5
98,1
97,7
98,3
97,7
97,6
98,2
98,0
98,0
97,9
вья, %
Убойный выход, %
76,3
76,3
76,2
76,2
76,3
76,3
76,4
76,3
76,2
76,4
76,4
76,4
76,4
2
Выход мяса с 1 м
94,3
86,4
93,5
91,0
90,5
91,1
94,2
95,1
94,5
93,1
91,2
93,6
92,4
площади пола птичника за 1 оборот, кг
Выход мяса с 1 м2
660
605
655
637
634
638
659
666
662
652
638
655
647
площади пола птичника за 1 год (7 оборотов), кг
Европейский индекс
387
374
374
360
374
374
360,8 378,2 378,9 352,3 339,9
362
368
эффективности

2. Результаты выращивания бройлеров в клеточных батареях ТББ ООО «Производственное
объединение ТЕХНА» на птицефабрике «Тбилисская» Краснодарского края (2013 г)

3. Сравнительная характеристика клеточной и напольной технологии выращивания бройлеров на птицефабрике «Камаровская» Республики Беларусь
Показатель

Поголовье в птичнике
18х96 м
Площадь пола на 1 голову, см2
Срок выращивания,
дни
Количество оборотов
за 1 год
Среднесуточный прирост, г
Живая масса в конце
выращивания, г
Затраты корма на 1 кг
прироста живой массы,
кг
Сохранность, %

Клеточная
Напольная
технология
технология
клетка ТББ с автоматической птичник птичник
выгрузкой птицы, ООО «Произ1
2
водственное объединение ТЕХНА»
55400
25000
25000
480

555

555

39,5

42,5

42,5

6,82

6,46

6,46

60,4

54,8

50,1

2424

2369

2170

1,78

2,07

1,98

97,4

97,1

97,0

Так, на птицефабрике «Тбилисская» в 5 птичниках с клеточным
оборудованием ТББ с автоматической выгрузкой птицы ООО «Производственное объединение ТЕХНА» за два оборота было выращено 727,7 тыс. голов цыплят-бройлеров. В среднем, срок выращивания бройлеров составил 37,1 день, живая масса 1 головы – 2335 г,
среднесуточный прирост живой массы – 61,9 г, сохранность поголовья – 97,9%, конверсия корма – 1,67 кг, убойный выход мяса –
76,4%, выход мяса (в живой массе) с 1 м2 площади пола птичника за
1 оборот – 92,4 кг и за 1 год (7 оборотов) – 647 кг, индекс эффективности – 368.
Сравнительные данные, полученные на птицефабрике «Камаровская» Республики Беларусь показали, что при клеточной технологии живая масса 2424 г была достигнута за 39,5 дней против
2170-2369 г за 42,5 дней выращивания бройлеров на полу. Среднесуточный прирост живой массы, конверсия корма и количество оборотов птичника в год составили 60,4 г; 1,78 кг; 6,82 и 50,1-54,8 г;
1,98-2,07 кг, 6,46 при клеточной и напольной технологии выращивания бройлеров соответственно.
Недавние исследования, проведенные нами на птицефабрике
«Старатель» Ярославской области по оценке качества мяса брой20

леров кросса «Росс 308», выращенных клеточных батареях с автоматической выгрузкой птицы показали, что в 39-дневном возрасте
цыплята-бройлеры имели живую массу 2380 г, среднесуточный прирост живой массы – 60 г, затраты корма на 1 кг прироста живой массы – 1,65 кг, сохранность поголовья – 98%. При забое птицы установлено, что практически отсутствуют намины и механические
травмы на птице, а количество нестандартных тушек составило всего 1,5%. Бройлеры обладали высокими мясными качествами. Выход
съедобных частей, грудного филе и всех мышц у петушков и курочек
составил 81,8; 28,2; 69,5 и 80,6; 26,0; 67,6%, соответственно от массы потрошеной тушки. Содержание жира в грудных мышцах бройлеров находилось в пределах 1,58-2,25%, в ножных мышцах – 3,994,69%. Сумма заменимых и незаменимых аминокислот в грудных
мышцах петушков и курочек составила 21,037 и 21,366 г на 100 г
съедобной части продукта, а в ножных 18,372 и 19,169 г соответственно. Уровень незаменимых аминокислот в мясе бройлеров находился в пределах 6,852-8,042 г. Сочность мяса была достаточно высокой и колебалась в пределах 60,55-62,08%. Мясо бройлеров имело нежную консистенцию – на уровне 3,82-4,04 мм. Вкусоароматические свойства бульона, приготовленного из мяса курочек
и петушков, были оценены на 4,90-4,95 и 4,80-4,85 баллов, соответственно.
Сегодня в мясном птицеводстве накоплен большой опыт применения клеточной технологии не только при выращивании цыплятбройлеров, но и при содержании взрослой мясной птицы. На протяжении многих лет, успешно практикуется эта технология на племптицезаводе «Русь» Краснодарского края, в ООО Агрохолдинг
«ЮРМА» Чувашской республики, ООО «Возрождение-1» и ООО
«Птицефабрика «Покровская» Саратовской области. В подмосковном ООО «Ассортимент» внедрена система «Veranda» фирмы
«Vencomatic» для содержания кур и петухов родительского стада
бройлеров в четырехъярусных клеточных батареях.
В пользу клеточной технологии выращивания бройлеров свидетельствует также тот факт, что в настоящее время одним из наиболее экономичных и быстрых путей повышения производства мяса
птицы является увеличение мощностей действующих бройлерных
предприятий без расширения производственных площадей, путем
внедрения современной технологии, модернизации и замены устаревшего оборудования и осуществлений других мероприятий.
Например, в ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Свердловской области реконструкция птичников, в ходе которой четырехъярусные клеточные батареи сменили трехъярусные, позволила увеличить объемы производства мяса птицы на 30-35%. Расчеты пока21

зали, что при завершении реконструкции бройлерных цехов мощность фабрики без дополнительного строительства возрастет на 10
тысяч тонн в год.
Следует отметить, что при сравнительной оценке эффективности клеточной и напольной технологий часто не учитывают стоимость зданий, наружных и внутренних инженерных коммуникаций и
т.д. Расчёты показывают, что затраты на эти цели в три раза выше
при напольном содержании и в сумме со стоимостью оборудования
значительно превышают стоимость клеточной технологии в расчете
на 1 тыс. посадочных мест.
Исходить надо из того, что главная задача в организации технологического процесса выращивания бройлеров заключается в получении максимального выхода товарной продукции с единицы
площади птичника при минимальных затратах труда и средств.
Очевидно, что неправильное решение и финансовый просчет в условиях нарастающей конкуренции могут привести к большим экономическим потерям.
Занимаясь сегодня производством мяса бройлеров, каждое
хозяйство должно оптимизировать не только экономические показатели, но и технологические параметры с учетом биологических особенностей растущей птицы, обусловленных половым диморфизмом.
Необходимо найти правильное сочетание таких показателей, как
срок выращивания, конечная живая масса, плотность посадки и выход мяса с единицы площади помещения для бройлеров конкретного кросса.
Раздельное выращивание с суточного возраста курочек и петушков обусловлено, во-первых, разной интенсивностью роста и развития
мышечной ткани и внутренних органов по периодам. Во-вторых, специфичностью их потребности в питательных веществах. В-третьих,
особенностями поведения разнополой птицы, что влияет на уровень
ее беспокойства. В-четвертых, что очень важно, возраст достижения
высоких мясных качеств курочек и петушков неодинаков.
В опытах Елизарова Е. и Манукяна В. (2006 г.) по раздельному
выращиванию петушков и курочек нового трехлинейного кросса «АК
839» средняя живая масса стада оказалась выше на 4,9%, сохранность – на 0,6%, выход белого мяса – на 5,3%, выход тушек первой
категории – на 2,5% при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 4,8% в сравнении с совместным содержанием. Раздельное выращивание способствовало повышению живой массы
петушков на 2,7% и курочек – 7,3%, сохранности и однородности курочек – на 1,8% и 7% соответственно, выход тушек первой категории – на 4%.
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Причем особенно перспективен этот технологический прием
при клеточном содержании бройлеров.
Таким образом, можно констатировать, что клеточная технология выращивания бройлеров является существенным резервом быстрого и значительного увеличения производства мяса. Преимущество этой технологии по сравнению с напольной заключается в максимальном использовании производственных площадей, высоком
уровне механизации и автоматизации производственных процессов,
сокращении затрат на инженерные коммуникации, обогрев и освещение помещения, улучшение санитарно-ветеринарных условий,
увеличение выхода мяса с единицы площади в 2,5-3 раза. При выращивании в клетках не требуется подстилки, обеспечивается лучшее наблюдение за птицей, цыплята не контактируют с отходами и
реже заражаются паразитами, прежде всего кокцидиями. В клетках
цыплята-бройлеры лучше растут, меньше потребляют корма на
единицу прироста, в более ранние сроки достигают убойных кондиций. Кроме того, облегчается труд рабочих, и сокращаются трудозатраты на обслуживание и отправку птицы на убой.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ
РЕАКЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ
___________________________________________________
Білецька Г.В., канд. біол. наук,
Кулібаба Р.О., канд. с./г. наук,
Юрко П.С.
Інститут тваринництва НААН
Хвороба Держі, вірусний ентерит гусей, парвовірус, поліомавірус, полімеразна ланцюгова реакція, дуплексна ПЛР.
В Україні та Росії під назвою вірусний ентерит гусей (ВЕГ) відоме інфекційне захворювання гусенят, яка спричиняється парвовірусом родини Parvoviridae, роду Dependovirus. Хвороба має і іншу
назву, яка прийнята в країнах Європи, а саме хвороба Держі, за
ім’ям вченого, який описав захворювання (D.Derzsy).
Вірусний ентерит гусей наносить значні економічні збитки і є
одним із найбільш поширених захворювань молодняку гусей. Вірус
здатний викликати 100% загибель гусенят до 30-добового віку. Клінічна картина залежить від гостроти захворювання і характеризується нервовими явищами, відмовою від корму, ринітом, кон’юнктивітом, проносом. При розтині спостерігається кутикуліт, катараль23

ний, геморагічний або фібринозний ентерит, асцит, враження сердця, печінки та ін. Профілактика данного захворювання на сьогоднішній день в Україні є обов’язковою. Для цього застосовуються живі та
інактивовані вакцини. Щеплення батьківських стад гусей перед початком несучості забезпечує гусенят материнськими антитілами
проти хвороби, що запобігає їх інфікуванню патогенним вірусом.
В останні роки в Україні спостерігається загибель гусенят з патологоанатомічними ознаками, характерними для хвороби Держі (вірусного ентериту гусей) 4-10-тижневого віку. Якщо враховувати, що
для цього захворювання існує вікова стійкість, яка настає у гусенят
в 25-30-добовому віці, то прояв захворювання у птиці більш старшого віку можна вважати не типовим. Останнім часом стало відомо, що
подібна патологоанатомічна картина спостерігається і при іншому
захворюванні – геморагічному нефриті-ентериті гусей, який визивається поліомавірусом, що відноситься до родини Polyomaviridae,
роду Avipolyomavirus. Хвороба має і іншу назву - поліомавірусна геморрагічна інфекція гусей.
Хвороба вперше описана у Венгрії у 1969 р., проте лише через
30 років був встановлений її етіологічний агент. Багато років хворобу
асоціювали з випадками пізнього захворювання гусенят парвовірусним ентеритом (хворобою Держі). За останні 10-12 років хворобу реєстрували у Франції, Німеччині, Венгрії. Загибель гусенят від цієї
хвороби може досягати 70%. До хвороби чутливий молодняк гусей
до 10-тижневого віку.
При захворюванні у гусенят спостерігаються риніт, кон’юнктивіт, нервові явища, діарея. Патологоанатомічні зміни подібні парвовірусній інфекції, а саме: гемораргічний ентерит кишківника, збільшення печінки та селезінки, асцит, набряки підшкірної сполучної
тканини, запалення нирок. У гусенят, які загинули внаслідок хронічного перебігу, знаходять вісцеральну подагру та урати в суглобах,
що є наслідком дисфункції нирок та підвищення концентрації сечової
кислоти в крові. В багатьох тканинах у інфікованих гусенят спостерігаються геморагії.
Труднощі диференційної діагностики полягають в неможливості точної ідентификації вірусу (парвовірус/поліомавірус) за допомогою стандартних методів, так як віруси мають близкі розміри (20 нм
та 40-50 нм), обидва визивають загибель гусенят та гусячих ембріонів з подібними патологоанатомічними змінами, мають подібну цитопатичну дію в культурі клітин. Неможливість постановки точного діагнозу, внаслідок подібності клінічних та патолого-анатомічних проявів обох захворювань, призводить до своєрідного «маскування»
поліомавірусної інфекції під хворобу Держі, що сприяє розповсюдженню даної хвороби у господарствах з утримання гусей на Україні.
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Нові можливості для визначення етіологічного агенту хвороби
відкривають молекулярно-генетичні методи діагностики. В лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики
Інституту тваринництва розроблений метод дуплексної ПЛР, який
може використовуватись для одночасного визначення в «одній пробірці» двох типів збудників – парвовірусного та поліомавірусного ентеритів гусей.
Мета роботи – випробувати метод дуплексної ПЛР для виявлення різних вірусних збудників ентериту гусей у загиблих гусенят.
Матеріали і методи.
Для проведения молекулярно-діагностичних досліджень використовували тканини кишківника, печінки і шлунку гусенят. ДНК з біологічного матеріалу виділяли за допомогою набору реагентів «прискорена пробопідготовка» (Амплисенс, Россия) згідно доданої інструкції. ПЛР проводили за допомогою реагентів DreamTaq Green
PCR MasterMix (2x) (ThermoScientific) з використанням термоциклера «Терцик» («ДНК-технология», Россия) за методикою дуплексної
ПЛР, розробленою в лабораторії профілактики захворювань птиці і
молекулярної діагностики Інституту тваринництва.
Электрофорез продуктів ампліфікації проводили з використанням 1,5 % агарозного гелю протягом 45 хв. при 120 V. Проби фарбували з використанням этидію броміду в ультрафіолетовому спектрі.
Розмір ампліфікованых фрагментів визначали з використанням маркера молекулярних масс М-100. Присутність в пробах геному парвовірусу реєстрували за наявністю фрагментів ДНК розміром 539
п.н., поліомавірусу - 144 п.н.
Результати досліджень. Нами проведені дослідження матеріалу, одержанного із 14 господарств семи областей України, відібраного протягом 2008-2012 рр.. від загиблих гусенят з патологоанатомічними ознаками вірусного ентериту. Як показано в таблиці, в
патологічному матеріалі визначаються збудники як парвовірусу, так
і поліомавірусу, в деяких господарствах циркулюють обидва збудники. Поліомавірус гусей було ідентифіковано в 5 господарствах, що
складає понад 35% від загальної кількості досліджених зразків .
Проти даного захворювання не проводиться профілактична вакцинація, тому існує ризик широкого розповсюдження поліомавірусної інфекції в Україні. Враховуючи, що смертність від поліомавірусу
може досягати 70%, не можна не звертати уваги на появу збудника
геморагічного ентерит-нефриту, оскільки наслідки можуть бути катастрофічними.
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Розповсюдженість збудника геморагічного нефриту-ентериту
гусей в різних областях України
Область
ІваноФранківська
Полтавська
Харьківська
Донецька
Львівська
Дніпропетровська
Миколаївська

Кількість обВиявлено
стежених го- парвовірус поліомавірус парвовірус+
сподарств
поліомавірус
2
1
1
2
6
1
1
1
1
14

3
1
1
1
7

2
2
5

1
1
2

Тому, при появі у гусенят захворювання з ознаками вірусного
ентериту, особливо одержаних від вакцинованого поголів’я, слід
провести дослідження на наявність іншого збудника ентериту, тобто
провести ідентификацію вірусу (парвовірус чи поліомавірус). Лише
визначення етіологічного агенту - запорука успіху в боротьбі з хворобою, адже вакцинація проти парвовірусного ентериту гусей не
ефективна проти геморагічного нефрит-ентериту гусей.

УДК 636.5/.6 (615.322):57.083.3
ОЦІНКА ІМУННОГО СТАТУСУ БРОЙЛЕРІВ
ПІД ВПЛИВОМ МЕНТОФІНУ
_______________________________________
Авдос'єва І.К., Регенчук В.В., Мельничук І.Л.,
Басараб О.Б., Калиновська Л.В.
Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок, Львів, Україна
Надалі в умовах промислового птахівництва за високої концентрації птиці на обмеженій території особливу загрозу створюють інфекційні хвороби. Тому в системі ветеринарних заходів значне місце
займає специфічна профілактика птиці проти цих захворювань. Незважаючи на проведення імунізації, часто серед вакцинованого птахопоголів я спостерігається формування нестійкого імунітету, а також підвищена загибель та зниження продуктивності птиці. Серед
інфекційних хвороб найбільш загрозливими для птиці є ньюкаслська
хвороба (НХ), інфекційний бронхіт птиці (ІБК) та інфекційна бурсаль26

на хвороба (ІБХ), які наносять значні економічні збитки в результаті
високої контагіозності та гострого перебігу. Не дивлячись на наявність живих та інактивованих вакцин, ситуація по НХ , ІБК та ІБХ є
досить напруженою. Ефективність вакцинації, в значній мірі, залежить від стану імунної системи птиці, негативний вплив на яку мають
вторинні імунодефіцити, порушення санітарно-гігієнічних норм утримання та годівлі, низька якість кормів, ураження кормів мікотоксинами та умовно-патогенною мікрофлорою, стреси, насичені програми
вакцинацій, а також захворювання вірусної й бактеріальної природи
та кокцидіоз.
Нераціональне використання антимікробних засобів призводить не тільки до загострення цих захворювань, але і зниження імунного ефекту. Часто з метою уникнення ускладнень після вакцинації
застосовують різні групи антибіотиків. Проте, встановлений негативний вплив антибактеріальних засобів на рівень специфічних антитіл.
Для стимуляції природної резистентності та імунітету, уникнення ускладнень після проведення специфічної профілактики використовують ряд лікарських препаратів як хімічного, так і рослинного походження. Визначення ефективності нових препаратів з метою зменшення ускладнень після проведення вакцинацій проти вірусних захворювань птиці та вплив їх на рівень специфічних антитіл є актуальною. Одним із нових рослинних препаратів є ментофін, виробництва фірми ЕВАБО Кемікалієн ГмбХ&Ко.КГ, (Німеччина) містить евкаментол - природне поєднанням ефірних олій та емульсифікаторів.
До складу препарату входять: ефкаментол 20 %; полісорбат 50
%; дистильована вода 30 %. Ментофін пом`якшує слизову оболонку
дихальних шляхів птиці, тим самим покращується відхаркування та
дихання. Препарат застосовують з метою збільшення секреції дихальних шляхів при виникненні проблем, викликаних вакцинацією птиці
проти інфекційного бронхіту та ньюкаслської хвороби.
Метою роботи було вивчення впливу препарату ментофін, виробництва фірми ЕВАБО (Німеччина) на ефективність вакцинації
проти ІБК, НХ та ІБХ, в залежності від методу вакцинації та методу
застосування ментофіну.
Матеріал і методи досліджень. Вивчення впливу ментофіну
на ефективність вакцинації проти ІБК, НХ та ІБХ проводили на бройлерах кросу КОББ 500. Бройлери утримувалися на глибокій підстилці. Годівля здіснювалась відповідно до раціону. Для вакцинації
бройлерів застосовували наступні вакцини проти ІБК - Tabic IB VAR
штам”233А”, (Ізраїль), НХ - AviPro LaSota та ІБХ – AviPro Xtreme IBD
(Німеччина).
Ментофін застосовували шляхом розпилення із розрахунку 2,5
мл препарату розведеного у 100 мл води через 3 дні після вакцина27

ції протягом 3 днів чи пероральним методом через систему питної
води в дозі 0,25 мл ментофіну на 1 л води протягом 2 днів. Наявність
специфічних антитіл визначали у віці 42-44 доби проти ІБК та ІБХ - у
ІФА тест-системою фірми Біочек; проти НХ - у реакції затримки гемаглютинації (РЗГА) за загальноприйнятою методикою.
При проведенні дослідів здійснювали клінічний огляд бройлерів, їх загальний стан, споживання корму, стан органів дихання, прирости, проводили патологоанатомічний розтин.
1 серія дослідів: визначення впливу ментофіну на ефективність вакцинації проти ІБК. Були сформовані 3 групи 10 - добових
бройлерів кросу КОББ 500 по 20 голів у кожній.
I, 2 дослідні групи та 3 група (контрольна) - були вакциновані
проти ІБК у 10 добовому віці Tabic IB VAR (штам”233А”, Ізраїль) перорально з водою. Через 3 дні після вакцинації проти ІБК 1 групу обробляли ментофіном шляхом розпилення, 2 групі задавали ментофін із питною водою та 3 групі (контроль) - ментофін не задавали.
2 серія дослідів: вивчення впливу ментофіну на рівень специфічних антитіл у птиці, вакцинованої проти ІБХ. Для цього були
сформовані 2 групи 12-добових бройлерів кросу КОББ 500 по 20 голів у кожній. Для встановлення терміну проведення першої вакцинації проти ІБХ визначали рівень материнських антитіл (МАТ) у ІФА
тест-системі Біочек. Для цього в сироватках крові від 4 добових
бройлерів визначали рівень МАТ та за формулою Дефендор визначали дату проведення вакцинації проти ІБХ.
1 групу (дослідну) і 2 групу (контрольну) вакцинували проти ІБХ у
12 добовому віці вакциною AviPro Xtreme IBD (Німеччина) перорально
з водою . Через 3 доби після вакцинації 1 групі задавали ментофін із
питною водою, 2 групі (контрольній) ментофін не застосовували.
3 серія дослідів: визначення впливу ментофіну на ефективність вакцинації проти НХ. Були сформовані 6 груп бройлерів 21 добового віку кросу КОББ 500 по 20 голів у кожній. Бройлерів вакцинували проти НХ вакциною AviPro LaSota , а саме: дослідні групи - 1 та 3
групи аерозольним методом, 2 та 4 групи методом випоювання. Через
3 доби після вакцинації проти НХ 1 та 3 групу обробляли ментофіном
шляхом розпилення, 2 та 4 групі задавали ментофін із питною водою;
контрольні групи : 5 групі (вакцинація аерозольним методом) та 6 групі
(вакцинація з питною водою) ментофін не задавали.
Результати досліджень. У 1 серії дослідів по визначенню
впливу ментофіну на ефективність вакцинації проти ІБК при проведенні серологічних досліджень сироваток крові птиці встановлено,
що ментофін проявляє позитивний вплив на формування імунної відповіді як при застосуванні аерозольним , так і пероральним методами (таблиця 1).
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1. Вплив ментофіну на рівень титрів специфічних антитіл
у сироватці крові бройлерів вакцинованих проти ІБК
n - 20
Група

Вакцинація проти
ІБК, метод
1
пероральний
2
пероральний
3
пероральний
*Базова норма від1000 до 6000
** Індекс вакцинації 50-200

Ментофін, метод
застосування
пероральний
аерозольний
не застосовували

Середній*
титр
3152
5225
2988

%
CV
29
39
61

ІВ*
108
134
49

Після проведення вакцинації серед курчат всіх груп спостерігали загальне пригнічення, зменшене споживання корму, посилену
спрагу, затруднене дихання. Проте, при застосуванні ментофіну аерозольним методом на 3 добу після вакцинації ці ознаки зникали через 2-3 доби серед бройлерів 2 дослідної групи та через 5-6 діб при
застосуванні ментофіну з питною водою (1 дослідна). У 3 контрольній групі серед бройлерів реакція на введення вакцини була виражена впродовж 8-10 діб, а також спостерігали відхід птиці до 5,2 %. При
проведенні досліджень сироваток крові у ІФА у 42-44 добовому віці
виявляли різний рівень антитіл до ІБК. Причому, при застосуванні
ментофіну аерозольним методом у 2 дослідній групі рівень антитіл
підвищився у 1,7 рази, у порівнянні з 3 контрольною групою , тоді як
при застосуванні пероральним методом у 1 дослідній групі спостерігали незначну різницю у підвищенні середніх антитіл у порівнянні з
3 контрольною групою.
Таким чином, застосування ментофіну через 3 дні після вакцинації проти ІБК аерозольним методом покращився не тільки клінічний стан бройлерів, але підвищилась імунна відповідь на введення
вакцини проти ІБХ.
У 2-ій серії дослідів результати досліджень впливу ментофіну
на рівень специфічних антитіл у птиці, вакцинованої проти ІБХ наведені у таблиці 2 .
2. Вплив ментофіну на рівень титрів антитіл у бройлерів
вакцинованих проти ІБХ (n = 20)
Група

Вакцинація
Ментофін, метод
Титри, ІФА
проти ІБХ, мезастосування
Серед%
ІВ**
тод
ній
CV
Титр*
перорально
перорально
9618
39
247
перорально
не застосовували
6720
29
231

1 - дослідна
2 - контрольна
* Базова норма від 6000 до 12000
** Індекс вакцинації 200-600
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На 2-3 добу після проведення вакцинації проти ІБХ серед курчат
всіх груп спостерігали загальне пригнічення, зменшення споживання
корму, посилену спрагу. Проте, при застосуванні ментофіну з питною
водою на 3 добу після вакцинації ці ознаки зникали. Серед бройлерів
2 контрольної групи реакція на введення вакцини була виражена
впродовж 7-8 діб, а також спостерігали загибель птиці до 2 %. При
проведенні досліджень сироваток крові у ІФА виявляли різний рівень
антитіл до ІБХ. При чому, при застосуванні ментофіну спостерігали
значний ріст рівня титрів до ІБХ у 1,5 раз, у порівнянні з контрольною. Середньодобові прирости у 1 групі (дослідній) становили 54 г,
тоді як у 2 групі (контрольній) - 51 г.
Таким чином, застосування ментофіну через 3 доби після вакцинації проти ІБХ сприяло покращенню не тільки клінічного стану
бройлерів, але підвищенню імунної відповіді на введення вакцини
проти ІБХ та підвищенню середньодобових приростів на 5,8%.
У 3-ій серії дослідів результати досліджень впливу ментофіну
на рівень специфічних антитіл у птиці та груповий імунітет у птиці
вакцинованої проти НХ наведені у таблиці 3.
3. Вплив ментофіну на рівень титрів антитіл у бройлерів
вакцинованих проти НХ (n= 20)
Група
1
2
3
4
5
6

- дослід
- дослід
- дослід
- дослід
- контроль
-контроль

Вакцинація проти
НХ / метод
з питною водою
з питною водою
аерозольний
аерозольний
аерозольний
з питною водою

Ментофін / метод
застосування
аерозольний
з питною водою
аерозольний
з питною водою
не задавали
не задавали

Титри, лог
6,62
5,6
7,2
6,2
5,9
4,2

Груповий
імунітет, %
100
87,5
100
87,5
77,5
75

На 2-3 добу після проведення аерозольної вакцинації проти ХН
серед курчат всіх груп спостерігали загальне пригнічення, зменшене
споживання корму, посилену спрагу, затруднене дихання. Проте,
при застосуванні ментофіну на 3 добу після вакцинації ці ознаки зникали на 2-3 добу серед бройлерів 1 та 3 дослідних груп , яких обробляли аерозольно та через 5-6 днів при застосуванні ментофіну з
питною водою у 4 дослідній групі. Реакція на введення вакцини аерозольним методом у 5 контрольній групі була сильно виражена
впродовж 8-10 діб, а також спостерігали відхід птиці до 5%. При проведенні досліджень сироваток крові у РЗГА рівень антитіл до ХН у
дослідних групах коливався у межах від 5,6 лог до 7,2 лог в залежності від методів вакцинації та застосування ментофіну. Найвищий
рівень середніх антитіл становив у 3 дослідній групі -7,2 лог , тоді як
найнищий рівень 5,6 лог становив у 2 дослідній групі.
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Встановлено, що при застосуванні ментофіну аерозольним
методом (1 та 3 дослідні групи) спостерігали ріст рівня антитіл у 1,2
рази у порівнянні з 5 контрольною групою. Груповий імунітет у вакцинованої птиці проти НХ при застосуванні ментофіну коливався
87,5-100%, тоді як у контрольних групах становив 75-77,5%. Таким
чином, застосування ментофіну через 3 доби впродовж 3 діб після
вакцинації проти ХН аерозольним методом покращує не тільки клінічний стан бройлерів, але підвищує імунну відповідь на введення вакцини.
Висновки
1. При застосування ментофіну як перорально , так і аерозольно після вакцинації проти ІБХ, НХ та ІБК знижується реакція на
введення живих вакцин, підвищується рівень специфічних антитіл
2. Аерозольний метод обробки птиці ментофіном через 3 доби
протягом 3 днів після вакцинації проти ІБК, НХ виявився більш ефективним,що сприяв підвищенню імунної відповіді на введення живих
вакцин та зменшував ускладнення після проведення вакцинацій.

БИОФАКТОР. ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ИЗ ПОЛЬШИ
____________________________
Павленко Р.М., компания
«Biofaktor Sp. z o.o.»
«Biofaktor Sp. z o.o.» является одним из ведущих польских
производителей в сегменте ветеринарной фармацевтики. Компании
принадлежат два производственных предприятия в Скерневицах и
Гожове Великопольским а также дистрибьюторский центр в Гижицко. Компания «Biofaktor Sp. z o.o.» основана в 2000 году в результате приватизации и капиталовложения в государственное предприятие «Interbiowet» частными инвесторами (ветеринарами и юристами). От момента создания, наш девиз это: "бескомпромиссное качество и разумная цена."
Бессменным президентом компании является врач ветеринар
- специалист по болезням птиц - Доктор Гжегож Венцек. Благодаря
его знаниям и сотрудничеству с Доктором Войцехом Карликом Заведующим Кафедрой Фармакологии Главной Школы Сельского
Хозяйства, наша компания ввела на рынок ряд препаратов для птицеводов. Препараты, предлагаемые компанией «Biofaktor» обладают отличной растворимостью и стабильностью. Благодаря использованию сырья самого лучшего качества, наши препараты отлично
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усваиваются организмом, повышая тем самым терапевтический
эффект и снижая затраты.
«Biofaktor Sp. z o.o.» имеет собственные лаборатории в которых работают химики, фармацевты и микробиологи. Каждая партия
сырья перед использованием в производстве проверяется под углом идентичности и микробиологической чистоты. Каждая партия
готового препарата проверяется на чистоту и содержание. В целях
безопасности берутся пробы каждого продукта, который выходит с
нашего завода и отправляется к клиентам. Образцы хранятся в специальном помещении с регулируемой температурой и влажностью в
течение всего срока годности. Строгий контроль качества подтверждается сертификатами GMP, ISO 9001:2008, HACCP, CE. Наличие
этих сертификатов также вызывает доверие наших клиентов.
Индивидуальный подход к клиенту и гибкость характеризует
наш отдел продаж. Для удобства наших партнеров из Украины, России и других стран Содружества Независимых Государств мы приняли на работу людей, для которых русский язык является родным
языком. Коммуникативность и понимание проблем наших клиентов
являются ключом к взаимовыгодному сотрудничеству. Мы поддерживаем наших партнеров, участвуя в выставках, организуя курсы и
семинары.
Компания «Biofaktor Sp. z o.o.» с 2000 года является одной из
самых быстроразвивающихся ветеринарных компаний в фармацевтическом сегменте. Она является обладателем многочисленных наград, включая «Гепарды Бизнеса" 2010 года и победителем конкурса на самую эффективную компанию 2011 года, организованном
Институтом Современного Бизнеса вместе с Европейскими Кооперативным Банком. Наши продукты можно найти во многих странах
мира практически на всех континентах. С 2010 года мы присутствуем на рынке Украины. Наш партнер «Биофактор Украина» всегда в
вашем распоряжении.
По вопросам приобретения наших препаратов обращайтесь к
нашему представителю в Украине: Павленко Роман Михайлович,
тел. +38 044 593 70 98, моб. 067 508 54 32 , biofaktor@ukr.net,
www.biofaktor.com.ua
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ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА РІЗНИХ
ДЖЕРЕЛ ТА РІВНІВ ЛІЗИНУ У ЇХ РАЦІОНАХ
_____________________________________________
Э. Михайлютенко
Вивчено вплив на продуктивність курчат-бройлерів кросу
Кобб-500 введення до їх раціонів L-лізин сульфату
Амінокислотний склад рослин, кормів і відходів переробки сировини рослинного і тваринного походження змінюється залежно від
умов вирощування рослин і технології їх виробництва. Тому детальне вивчення його змін є важливим напрямом досліджень, спрямованих на з’ясування характеру білкового живлення моногастричних
тварин, а зокрема –птиці окремих видів і груп виробничого призначення [9].
За нестачі як протеїну, так і окремих амінокислот у раціоні птахів знижується швидкість їх росту і погіршуються показники якості
м’яса. Небажаним є також і занадто високий вміст протеїну і амінокислот у комбікормах, оскільки вони «знецінюються» у процесі білкового обміну в організмі.
З причини порушення оптимальних співвідношень між окремими амінокислотами гальмується синтез білків, які є основною складовою сухої речовини м’язів.
У цілому, за таких умов, знижується рівень використання азоту
та зростає вартість раціону, що стає основною причиною підвищення собівартості м’яса, у структурі якої на вартість кормів припадає
орієнтовно 80%.
Нормування протеїнового і амінокислотного живлення курей
м’ясних кросів, оцінювання окремих компонентів комбікормів за вмістом протеїну і його якістю дозволяють суттєво підвищити ефективність використання поживних речовин і енергії раціонів, економно
використовувати ресурси кормового протеїну.
Оскільки білок корму є джерелом амінокислот для утворення у
тварин білка тіла (передусім білка м’язової тканини), вони мають систематично споживати з кормом певну кількість незамінних амінокислот, які у організмі не синтезуються.
Крім того, забезпечення тварин незамінними амінокислотами
дозволяє усунути специфічні порушення обміну речовин, які викликаються нестачею окремих амінокислот, і максимально виявити їх
генетично зумовлені ознаки здатностей до відтворення та продуктивності.
Обґрунтування параметрів протеїнового і амінокислотного живлення птиці є важливим заходом, який, за відповідних умов, значною
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мірою може гарантувати достатньо високу економічну ефективність виробництва м’яса птиці. Тому пошук джерел і шляхів забезпечення тварин незамінними амінокислотами за мінімальних витрат коштів завжди
буде залишатись актуальним питанням. Зокрема слід з’ясувати доцільність використання тих чи інших препаратів цих амінокислот у складі
повнораціонних комбікормів залежно від їх концентрації у протеїнових
інгредієнтах (зокрема у зерні бобових, шротах).
Експериментальні дослідження проводились в умовах бройлерного господарства ТОВ «Екоагропрод» Полтавської області, Хорольського району.
Дослід проводився за методом груп. Відповідно до цього методу було відібрано 400 голів курчат-бройлерів кросу “Кобб-500” добового віку, з яких за принципом аналогів, з урахуванням живої маси
було сформовано чотири групи (по 100 голів у кожній), контрольну і
три дослідні. Обліковий період тривалістю 38 діб було поділено на
три підперіоди: 5–21; 22–35; 36–42 доби, згідно зі схемою досліду
(табл. 1).
Відповідно до схеми досліду курчатам-бройлерам упродовж
усього періоду досліджень згодовували повнораціонні комбікорми,
збалансовані за обмінною енергією (ОЕ) та всіма поживними і біологічно активними речовинами, згідно з рекомендованими фірмою
“Кобб Інк” нормами. Набір і кількість основних інгредієнтів у складі
комбікормів регулювали залежно від періоду вирощування курчат
(5–21 доба, 22–35 і 36–42 діб) та необхідного в них вмісту лізину.
1. Схема науково-господарського досліду
Група
1 (контрольна)
2
3
4

Кількість
тварин у
групі
100
100
100
100

Форма лізину

L- лізин хлорид
L- лізин сульфат
L- лізин сульфат
L- лізин сульфат

Вік, діб
5-21
22-35
вміст лізину, %
1,25
1,14
1,23
1,12
1,25
1,14
1,27
1,16

36-42
1,09
1,07
1,09
1,11

Хімічний склад комбікорму, який згодовували курчатамбройлерам контрольної та дослідних груп був однаковий і різнився
лише за вмістом лізину.
Упродовж перших 4 діб життя курчат, тобто у зрівняльний період вирощування, їм згодовували «нульовий» комбікорм. У обліковий
період, упродовж першого, другого та третього підперіодів вирощування курчат-бройлерів годували базовим комбікормом, у якому рівень лізину змінювали введенням до його складу синтетичних препаратів цієї амінокислоти: у контролі – L-лізин хлорид, а у дослідних
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групах – L-лізин сульфат. Хімічний склад базового комбікорму наведений у таблиці 2.
2. Вміст поживних речовин та енергії у 100 г комбікорму
Показник
ОЕ, МДж
Сирий протеїн, г
Сирий жир, г
Сира клітковина,г
Кальцій, г
Фосфор, г
Натрій, г
Лізин, г
Метіонін + цистин, г
Треонін, г
Триптофан, г
Вітаміни: А, МО
D, МО
E, мг/г
K, мг/г
B1, мг/г
B2, мг/г
B3, мг/г
B6, мг/г
B12, мкг/г
B5, мг/г
В9, мг/г
В7, мкг/г
В4, мг/г
Залізо, мг/г
Цинк, мг/г
Марганець, мг/г
Йод, мг/г
Селен, мг/г

Вік, діб
5–21
1,40
24,0
7,8
3,0
1,0
0,8
0,2
1,2
0,82
0,90
0,25
1500
300
5,00
0,25
0,72
0,66
1,90
0,56
2,00
4,80
0,13
10,00
52,03
4,10
5,00
8,00
0,1
0,03

22–35
1,43
22,0
8,2
4,0
0,9
0,7
0,2
1,15
0,78
0,83
0,23
1500
300
5,00
0,25
0,85
0,70
2,00
0,60
2,00
5,25
0,15
10,01
52,07
4,11
5,00
8,00
0,1
0,03

36–42
1,45
20,0
9,0
4,0
0,9
0,7
0,2
1,1
0,73
0,66
0,19
1500
300
5,00,
0,25
0,62
0,63
1,83
0,53
2,00
4,46
0,12
10,01
52,10
4,11
5,00
8,00
0,1
0,03

Курчат утримували на підлозі (« на глибокій підстилці») за
щільності посадки 12 голів на 1 м2. Фронт годівлі становив 2,5 см,
напування – 1,5 см. Показники мікроклімату приміщення були ідентичними для птиці всіх груп і відповідали встановленим гігієнічним
вимогам.
У обліковий період досліджень визначали живу масу та її абсолютні і середньодобові прирости, лінійні проміри курчат-бройлерів та
витрати комбікорму на 1 кг приросту живої маси.
Одним з важливих показників ефективності раціону є рівень
споживання тваринами корму, адже важливим завданням у відгодів35

лі тварин є введення до їх організму якомога більшої кількості енергії
і поживних речовин.
Витрату комбікорму у середньому на 1 голову наведено у таблиці 3.
3. Середньодобове споживання комбікорму, г/гол
Групи

Вік курчат, діб
1–7
8–14
15–21
22–28
29–35
36–42
У середньому за дослід

1
21,3
61,2
119,4
127,1
141,8
141,0
102,0 ±11,9

2
22,1
59,8
120,3
124,7
136,5
137,8
100,2±9,4

3
21,4
59,9
123,4
127,6
141,7
146,2
103,4±8,2

4
22,2
61,9
118,3
126,1
142,1
139,9
101,7±10,3

У різні вікові періоди вирощування курчат рівень їх годівлі були неоднаковими, відповідно до фаз вирощування, які були обумовлені віком. У перший та другий підперіоди вирощування (1-14
діб) споживання корму курчатами всіх груп було майже на однаковому рівні. Проте починаючи з п’ятнадцятиденного віку птиця
третьої групи споживала комбікорму більше ніж аналоги з інших
дослідних груп та контролю. За весь період вирощування курчата
третьої групи у середньому спожили на 58,8 г або на 1,4% комбікорму більше ніж курчата з контрольної групи.
Основним показником, що характеризує якість годівлі птиці та
найважливішим ефективності раціонів є її продуктивність (табл. 4).
4. Жива маса курчат-бройлерів, г
Вік,
Групи
діб
1
2
3
1
38,4±0,23
38,5±0,21
38,2±0,22
7
126,4±1,49
122,3±1,28
129,8±1,62*
14
364,3±3,11
337,7±3,17***
379,2±4,14**
***
21
730,1±8,23
718,3±6,81
784,5±7,24***
28
1244,3±10,58
1187,7±12,84***
1306,1±11,37***
35
1820,4±12,88
1732,8±18,08***
1893,1±17,23**
***
42
2404,7±16,52
2264,1±18,43
2487,8±17,21**
*
р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 порівняно з контролем.

4
38,3±0,24
125,4±1,64*
359,±2,81**
721,1±7,21**
1219,7±14,11***
1794,3±16,72***
2369,8±16,09**

У добовому віці та протягом перших семи діб курчата всіх
груп майже не відрізнялись за живою масою, проте у подальшому
ці показники більш інтенсивно підвищувались у курчат контрольної та третьої груп, а у кінці досліду жива маса курчат третьої
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групи була найвищою. Різниця у живій масі між курчатами третьої
і контрольної груп становила 83,1 г, або 3,5%.
Найменша жива маса була у курчат другої дослідної групи і
порівняно з контролем вона була меншою на 140,6 г, або на 5,8%,
що на нашу думку було обумовлено низьким вмістом лізину у їх
раціоні.
Висновки
1. Пошук нових ефективних джерел поповнення раціонів
птиці незамінними амінокислотами на сьогодні є актуальним напрямом досліджень, що стосуються годівлі птиці сучасних кросів.
2. Нашими дослідженнями встановлено, що використання
нового синтетичного препарату лізину (L-лізин сульфат) у комбікормах для курчат-бройлерів кросу Кобб-500 на рівні 1,25, 1,14, і
1,09 відповідно за фазами вирощування дало змогу підвищити їх
продуктивність на 3,5%.
3. Введення до складу комбікорму L-лізин сульфату до меж
рекомендованих оригінаторами кросу є більш ефективним ніж застосування у їх раціонах L-лізин хлориду.
4. Необхідно у подальшому з’ясувати оптимальне співвідношення у комбікормах між L-лізин сульфатом та метіоніном,
який також містить у своєму складі сірку.
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ПОКРЫТЫЙ БУТИРАТ НАТРИЯ (АДИМИКС С 30%)
КАК РЕШЕНИЕ В БОРЬБЕ ЗА ОБЩЕЕ ЗДОРОВЬЕ
КИШЕЧНИКА И ПРОБЛЕМ ЖИДКОГО ПОМЕТА У ПТИЦЫ
___________________________________________________
Анна Шварц, доктор философии («НутриАд Интернешнл»,
Бельгия и консалтинговая компания «Ветворкс», Германия )
Ольга Краснобаева, кандидат ветеринарных наук (ООО «ВиталаК», Украина)

У сельскохозяйственных продуктивных животных, включая
птицу, ключевым моментом для улучшения продуктивности, ответственного применения антимикробных средств и повышения безопасности продукции, является оптимизация здоровья и переработки
и усвоение питательных веществ.
Существенное улучшение генетики бройлеров стало главным
фактором, обеспечивающим значительное повышение скорости
роста птицы и позволившим на данном этапе решить проблему увеличения производства мяса птицы. При сравнении с производительностью бройлеров в 1950-1960 годы, современные бройлеры
растут в два раза быстрее. Эти улучшения в цифрах, отражающих
скорость роста и соответственные показатели конверсии корма при
производстве мяса, отразились в виде усиления нагрузки на пищеварительную систему птицы с первого дня жизни и до конца периода выращивания.
Быстрый рост может приводить к дисбактериозу : к сожалению, в настоящее время этот очень интенсивный рост очень часто связан с проблемами переваривания, приводящими к таким последствиям, как бактериальный энтерит ( дисбактериоз) или даже
некротический энтерит. Не смотря на то, что этиология бактериального энтерита представляется очень разнообразной и еще не до
конца выясненной , имеется гипотеза, что у гибридных кроссов
бройлеров и индюков, селектированых на максимальную скорость
роста и максимальное потребление корма, наличие в кишечнике
большого количества неусвоенных питательных компонентов (переваренных в разной степени и с разной способностью к усвоению)
приводит к смещению классов микроорганизмов в тонком кишечнике
(от Lactobaceae до Clostrideaceae), что в свою очередь вызывает
воспаление кишечной стенки. В случае избыточного роста
Clostridium perfringens sp, продуцирующих Netβ-токсин, это даже
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приводит к развитию некротического энтерита, поскольку Netβтоксин разрушает структуру кишечной ткани. Бактериальный энтерит приводит к понижению прочности кишечного барьера, истончению и вздутию тонкого кишечника, увеличению содержания воды в
помете и снижению перевариваемости корма (поскольку пораженный кишечник не обладает такой всасывающей способностью, как
здоровый) с видимыми в фекалиях не переваренными частицами
корма. Во многих случаях, дисбиоз может являться причиной снижения усвояимости корма, снижения и ухудшения общих производственных показателей.
Все факторы, которые могут вызывать первоначальное повреждение кишечника, такие как кокцидии, микотоксины, являются
предрасполагающими к бактериальному энтериту.
Влажный помет как основной побочный эффект бактериального энтерита: увеличение содержания жидкости в фекалиях
приводит к проблеме жидкого помета в птичниках. При наличии
жидкого помета возникают такие осложнения, как поражения подошвы лап (пододерматиты), что приводит к общему стрессу для
птицы, и повышает уровень конверсии корма (поскольку часть компонентов корма расходуется на активирование иммунной системы и
клеточную регенирацию), происходит более быстрая споруляции
ооцист и более тяжелое течение кокцидиоза, увеличивается размножение микроорганизмов в помете (более высокое содержание
респираторных, кишечных и других патогенов), увеличивается концентрация аммиака в воздухе. Все эти последствия имеют также
экономическое выражение в виде более высокого ККК (FCR), снижение категории при забое, общего состояния здоровья птицы и
увеличения лечебных обработок антибиотиками.
Использование в корм Бутирата натрия как альтернативной стратегии в улучшении работы кишечника: многочисленные
эксперименты показали важную роль бутиратов в развитии кишечной стенки, что в конечном итоге приводит также к снижению проблемы жидкого помета и урегулированию многих других проблем
здоровья птицы. Бутират является основным источником энергии
для роста энтероцитов, что приводит к лучшему развитию и состоянию ворсинок и восстановлению кишечника, укреплению барьерной
функции, имеет противовоспалительный и антиоксидантный эффект, улучшает функционирование иммунной системы кишечника,
снижает скорость освобождения железистого желудка от корма и
его переход в тонкий кишечник (улучшает утилизацию питательных
компонентов), а также регулирует абсорбцию ионов Na+ и секрецию
ионов Cl-. Все это приводит также к более сухому помету. При поступлении в нижнюю часть пищеварительного тракта, бутират также
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ограничивает колонизацию кишечника такими бактериями, как E. coli
и Salmonella Spp путем ингибирования гена, который ответственен
за инвазию бактерий в эпителиальные клети.
Покрытый Бутират натрия обеспечивает целевую доставку
к участкам действия: Бутираты являются очень маленькими молекулами и легко всасываются уже в желудке. Таким образом, для получения всех описанных эффектов, улучшающих здоровье кишечника, и
обеспечения описанных экономических последствий, он должен быть
доставлен в нижнюю часть кишечного тракта. Соответственно, необходимо покрытие бутирата, обеспечивающее его целевую доставку.
Кормовая добавка Adimix®C30%(Адимикс С 30%) показала высокое
качество инкапсуляции высокоочищенного бутирата натрия в жировой
матрикс, который постепенно отдает бутират под воздействием липаз
и обеспечивает его воздействие на кишечную стенку по мере продвижения по пищеварительному тракту.
Для достижения наилучших результатов при выращивании птицы принципиально важным моментом является обеспечение развития кишечника у цыпленка с самого старта!
Целевая доставка бутирата натрия снижает негативное
воздействие КЛОСТРИДИЙ: Эксперимент показал эффективность
высококачественного покрытого бутирата натрия в форме кормовой
добавки Adimix®C30%(Адимикс С 30% ) против Clostridium spp.в
опыте на бройлерах кросса Ross 308 с 1-дневного возраста до 40
дней. Птицу содержали в помещениях, которые были контаминированы пометом птицы из коммерческого хозяйства с НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРИТОМ в острой стадии проблем, контаминацию проводили до посадки однодневных цыплят. Помет, который использовали для контаминации, контролировали на наличие спор КЛОСТРИДИЙ. В опыте участвовали три группы : отрицательный контроль
(без добавок), положительный контроль (с добавкой БМД ( бацитрацин метилен дисалицилат) 55 ppm до 35 дня) и группа , получавшая с кормом покрытый бутират натрия - Adimix®C30%(Адимикс С
30%), который был тестирован в следующих дозах: стартер 1- 1,000
ppm (1 кг/т), стартер 2- 750 ppm (750 г/т) и гровер/финишер –по 500
ppm (500г/т). Изучали производственные показатели и состояние
птицы, а также инцидентность наличия птицы с жидкими экскрементами ( на 25 день выращивания).
Результаты: включение покрытого бутирата натрия в форме
Adimix®C30%(Адимикс С 30%) в корм при сравнении с негативным
контролем, приводило к увеличению веса птицы (Таблица 1). Скорость роста сравнивалась с положительным контролем . Смертность значительно снижалась в группе, которой в корм добавляли
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Adimix®C30%(Адимикс С 30%), по сравнению с контрольной группой, которая не получала Adimix®C30%(Адимикс С 30%) в корм.
1.ВоздействиеAdimix®C30%(Адимикс С 30%)на состоянине
броцлеров кросса Ross 308 в период от 1 до 40 дня
Отрицательный
троль
2788a

кон- Положительный
троль
2863b

кон- ADIMIX®
С30%
2899b

Живойвесt (г)
Потребление
137
137
141
корма (г/д)
ККК
1,97
1,91
1,95
Смертность
5b
3a
6b
(%)
ab
Означает, что данные в строке не имеющие общую букву значительно
статистически различаются (P<0,05)

Птица, которую кормили с добавлением покрытого
Adimix®C30%(Адимикс С 30%), показала значительное снижение
инцидентности влажного помета (Рисунок 1).

Рис. 1. Воздействие Adimix®C30%(Адимикс С 30%)
на инцидентность жидких экскриментов у бройлеров
25-дневного возраста
Заключение:Adimix®C30%(АдимиксС30%)(бутират
натрия,
защищенный покрытием, обеспечивающим его целевую доставку)
снижал проблемы влажного помета и существенно улучшал состояние птицы и производственные параметры. Результаты свидетельствуют о том, что правильное применение высококачественного бутирата натрия в форма Adimix®C30%(Адимикс С 30%) может рас41

сматриваться в качестве безопасной и легальной альтернативы
антибиотикам, используемым в качестве стимуляторов роста.
Новое поколение альтернативных продуктов для укрепления здоровья кишечника: после проведения тщательных исследований по изучению возможностей улучшения состояния кишечника, кишечного иммунитета и общего улучшения состояния и
продуктивности птицы, были созданы препараты нового поколения,
на базе покрытого бутирата натрия с дополнительным включением
коротко- и среднецепочечных летучих жирных кислот и растительных продуктов (кормовая добавка Санакоре) , а также с использованием продуктов из стенок дрожжевых клеток (кормовая добавка
Сентигард). Их значительный положительный эффект на производственные параметры, снижение уровня смертности и улучшение качества помета (на модели некротического энтерита с препаратом
Sanacore®), а также иммунная активация и улучшение параметров
здоровья и морфологии кишечника препаратом Сентигард®) были
показан в многочисленных экспериментах in vivo.

КАК СОХРАНИТЬ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМА
И ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ
ПРИ СНИЖЕНИИ ЗАТРАТ НА КОРМА?
________________________________________
Ахмед Ауфи, канд.биол.наук, специалист
по фитогенным продуктам
В течение нескольких десятилетий птицеводы активно применяют высокоплотную диету в кормлении птицы с целью повышения
ее продуктивности. Но с ростом цен на корма пришлось пересмотреть способ кормления. Критичность ситуации, вызванная ростом
цен, подвигла нас на поиск альтернативных решений для эффективного кормления.
Традиционный способ кормления, подразумевающий придерживание метода наименьшей стоимости, достаточно долго выступал
рациональным решением для эффективного производства. Но, с
другой стороны, формирование диеты для бройлеров по методу
наименьшей стоимости не так уж просто, как, например, в случае с
крупным рогатым скотом. Это связано с доступностью кормового
сырья. Безусловно существует множество специальных программ,
которые оптимизируют процесс кормления, но, к сожалению, большинство из этих программ не оправдали себя в обеспечении балан42

са между снижением затрат на корма и приемлемым уровнем продуктивности.
Диеты, связанные с понижением затрат, должны гарантировать достижение надлежащего уровня продуктивности и производства качественного конечного продукта. Иначе, диеты теряют свое
предназначение.
Усвояемость – ключевое условие для компенсации роста
Функциональность кормовых
добавок определяется их влиянием на усвоение протеина и аминокислот. Ввиду отсутствия пропорциональной связи между усвояемостью и плотностью корма, диета повышенной плотности совсем
не гарантирует надлежащий уровень перевариваемости. Усвояемость питательных веществ зависит от множества факторов. Например, микробный статус желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), наличие изменений под действием бактерий, доступность питательных веществ. Контролируя микрофлору
ЖКТ, фитогенные продукты способны улучшать усвояемость. С добавлением фитогенных добавок в корм, эфирные масла уничтожают патогенные бактерии в кишечнике и таким образом снижают конкуренцию
за питательные вещества между бактериями и их животным-хозяином,
что улучшает уровень усвояемости.
Многочисленное действие для многоцелевого результата
В связи с высоким генетическим потенциалом современных
пород бройлеров, птицы очень чувствительны к снижению уровня
протеина и энергии.
В этом случае фитогенные продукты не только улучшают продуктивность птицы, но и могут использоваться для защиты птицы от
ненадлежащего состава корма, например из-за неверного смешивания, компонентной погрешности и т.п. На практике доказано, что
фитогенные продукты позитивно влияют на различные показатели
состояния здоровья птицы: снижение количества микробов в ЖКТ,
уровень производства аммиака и токсинов, поддержку иммунитета и
снижение показателя падежа.
Существует положительная корреляция между нарушением
обмена веществ и кормом повышенной плотности. Доказано, что
синдром внезапной смерти и асцит могут контролироваться с помощью оптимизации кормления. Более того, хронический стресс может
стать последствием высокопитательной диеты из-за увеличения
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скорости обмена веществ у птиц, поэтому в этом случае эффективным будет корм с низкой плотностью.
С целью исследования влияния фитогенных продуктов на компенсацию роста и оценки влияния диет с и без применения фитогенных продуктов в университете Нови-Сад (Сербия) был проведен
эксперимент с участием 4-х исследуемых групп птиц.
Результаты исследования:
1 Энергия/питательность
Исследуемая группа
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4

Описание

Энергия/
питательность
Стандартная диета (СД) 100%
СД+фитогенный продукт 100%
Измененная диета (ИД) 98,5%
ИД+фитогенный продукт 98,5%

Фитогенный
продукт
+
_
+

На Рис.1 отображено, что снижение плотности диеты привело
к 2% снижению живого веса птиц, в то время как у 4-ой группы с измененной диетой и фитогенным продуктом остались те же показатели веса, что и в контрольной группе. На удивление, в этой же 4-ой
группе оказалась самая низкая конверсия корма (Рис.2), что подтверждает эффективность фитогенных продуктов в улучшении перевариваемости и усвояемости корма.
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2400

2344

2344

2301

2350

Стандартная диета

2300

СД+фитогенный продукт

2250

Измененная диета

2200

ИД+фитогенный продукт
Стандартная
диета

Измененная
диета

Рис. 1 Влияние фитогенного продукта на живой вес бройлеров
1,81
1,805
1,8
1,795
1,79
1,785
1,78
1,775

1,807

1,803

Стандартная диета
1,786

1,787

СД+фитогенный продукт
Изм ененная диета
ИД+фитогенный продукт

Ст андарт ная
диет а

И зм ененная
диет а

Рис. 2 Воздействие фитогенного продукта
на конверсию корма бройлеров
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Полученные результаты свидетельствуют о негативном воздействии снижения питательности корма на живой вес и конверсию
корма бройлеров, и это очевидно, так как цыплята бройлеров требуют высокопитательный рацион. В то же время фитогенный продукт отобразил эффект «питательного резерва», благодаря которому показатели роста и конверсии корма оказались под контролем.
Итак, в итоге у нас есть 3-и сценария кормления бройлеров
(Рис.3):
Сценарий 1: традиционная программа кормления со стандартными показателями продуктивности;
Сценарий 2: максимальная продуктивность при стандартной
диете и добавкой фитогенного продукта, но повышении общих расходов на кормление;
Сценарий 3: измененная диета (при снижении расходов на
корма) с фитогенным продуктом и улучшенными показателями продуктивности.
Выбор сценария кормления зависит от целей производителя.
Сценарий 1: Стандартная диета
Сценарий 2:
Стандартная диета
+фитогенный продукт
Сценарий 3:
Измененная диета+фитогенный
продукт

Затраты на корма
Стандартные
Повышенные

Сниженные

Продуктивность
Стандартная продуктивность
Максимальная продуктивность
Улучшенная продуктивность

Рис. 3 Сценарии кормления бройлеров
Таким образом, при снижении затрат на корм, применение фитогенного продукта позволяет сохранить питательность корма и контролировать показатели продуктивности у бройлеров.
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«ЭКОНОМИКА НА ПАЛЬЦАХ» ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КОРМОВ И МЯСА ПТИЦЫ
________________________________________________
Елена Агеева, генеральный директор
Nutrition Consulting & Service
Одним из важнейших факторов повышения эффективности птицеводства является его обеспеченность кормами высокого качества, рецептура которых включает наличие самых последних достижений кормовой и ветеринарной науки. Птицеводческие предприятия ищут самые выгодные предложения
кормового рынка в отношении цены и качества. Производители
кормов зачастую спешат за высокими заработками, экономя
при этом на себестоимости.
Компания «Nutrition Consulting & Service («NCS»)» взяла на
себя задачи представления интересов фермерских хозяйств
перед кормопроизводителями, превращая желаемое со стороны хозяйств в реализованную действительность со стороны
производителей кормов.
Уже давно канули в лету те времена, когда животных и птиц
кормили только с одной целью: «накормить», утолить их голод. Сегодня, в условиях промышленного, поставленного на поток, производства мяса птицы, птицеводческие предприятия вынуждены в
прямом смысле слова выживать в условиях высокой конкуренции.
Значительные затраты на корма и диктуемые розничной сетью низкие закупочные цены только усложняют ситуацию.
Одним из самых популярных аргументов производителей кормов в пользу своей продукции является использование качественных, проверенных ингредиентов. По их мнению - это гарантирует
изготовление качественного корма, адекватно отвечающего уровню
своей ценовой категории.
Но насколько соотношение цены и качества этого самого корма на самом деле адекватны и правильны? Ведь для того, чтобы
оценить выгоду его использования наличие одного только качества
далеко не достаточно.
Сегодня корма должны быть эффективными, то есть показывать свою экономическую выгоду. Именно заранее просчитанная и
подтвержденная на практике лучшая окупаемость корма, в условиях
конкретного хозяйства, должна являться одним из главных критериев при выборе производителя/поставщика корма.
Полный учёт интересов фермерских хозяйств при оптимизации
рецептуры поставляемых кормов на базе кормопроизводителя, повышение эффективности кормов украинских кормопроизводителей,
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обеспечение соответствия закупаемых кормов ожиданиям животноводческих и птицеводческих предприятий - является ежедневной
работой компании «Nutrition Consulting & Service».
При оптимизации рецептуры корма компания «NCS» рекомендует кормопроизводителю включить те или иные кормовые ингредиенты, лечебно-профилактические составляющие корма, доступные на рынке Украины. Тем самым мы обеспечиваем оптимизацию
корма, который будет готов решить имеющиеся в хозяйстве проблемы: суточных привесы, высокая смертность, снижение эффективности вакцин, диарея и многое другое. Важно отметить, что в
своих рекомендациях компания «NCS» использует исключительно
натуральные ингредиенты, экологически чистые и проверенные добавки, свободные от синтетических составляющих, химических компонентов, антибиотиков, гормональных или других искусственных
активаторов роста. Ведь основной своей задачей компания видит
обеспечение нашего общего здорового будущего, которое начинается со здоровья животных.
Одними из наиболее популярных среди птицеводческих предприятий стали корма кормопроизводителей, использующих в своем
производстве рекомендованную компанией «NCS» смесь натуральных эфирных масел. Результатом их использование стало довольно
заметное снижение конверсии корма и как следствие экономия живых денег.
Даже самые большие скептики от птицеводства, не доверяющие инновациям и изменениям в корме, при вполне простых расчетах рациональности введения нового компонента диву даются позитивным результатам.
Речь идет о кормовом ингредиенте Активо – бьющим рекорды
по использованию и востребованности в Европе и уже сегодня
пользующимся популярностью в Украине.
Если кому-то покажется, что тема использования эфирных масел давно всем известна и не представляет собой ничего нового, то
он будет прав лишь отчасти. Так как эфирные масла эфирным маслам рознь.
Благодаря высокой концентрации действующих компонентов и
использованию в производстве уникальной технологии микроинкапсулирования делает Активо ингредиентом, способным сделать
корм «активным» или другими словами – эффективным.
Активо стимулирует усвоение питательных веществ, значительно снижая количество употребляемого животными корма на
единицу привеса. Для того чтобы эфирные масла смогли полностью
раскрыть свой потенциал, им как минимум, нужно попасть в организм животного в неизменном виде. Кроме того, крайне важно со47

хранение правильной концентрации, чтобы не только запах привлекал животных, но и сохранялось терапевтическое действие.
Теперь давайте посмотрим, что отличает Активо от существующих на рынке смесей эфирных масел. При производстве Активо
используется уникальная технология микроинкапсулирования, позволяющая избежать потери активных компонентов посредством
механической и термической обработок при производстве корма
(схема 1).

Схема 1. Сохранение ценных компонентов
при экструзии и грануляции
Благодаря уникальной технологии микроинкапсулирования, мощному букету синергически активных натуральных компонентов, высокой
концентрации активных веществ (карвакрол, тимол, капсаицин, цинеол
и др.) и экономической выгоде от использования, Активо вытесняет
все существующие «фитогенные продукты» (схема 2).
Содержащиеся в Активо компоненты снижают воспаление в
ЖКТ, регулируют температуру тела, увеличивают секрецию пищеварительных желез, способствуют расширению просвета сосудов
кишечника, улучшают всасывание питательных веществ. Тем самым животные и птица естественным путем, быстрее достигают
убойного веса с меньшими затратами на корм.
На сегодняшний день, компания «NCS» рекомендует два вида
смесей натуральных эфирных масел, доступных в Украине:
• Активо – разработанного совместно немецкими и бразильскими
специалистами специально для бройлеров и откормочных свиней;
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• Активо селект – предназначенного исключительно для поросят, супоросных и лактирующих свиноматок.
Схема 2. Сравнение Активо с другими сходными продуктами
на мировом рынке
Продукт

Активо

Рекомендованная
доза
(ppm/тонну корма)

А
(Австрия)

B
(Швейцария)

C
(Германия)

D
(Австрия)

E
(Англия)

F
(Нидерланды)

100

100

100

150

150

250

300

Инкапсулированные

+

Среднее содержание
эфирных масел
(мл/1000 г продукта)

200

21

74

68

89

86

Среднее содержание
эф. масел в 1т корма
(на основе реком. дозы)

20 мл

2,1 мл

7,4 мл

10,2 мл

+

+
80

12,0 мл 22,3 мл

25,8 мл

«NCS» постоянно следит за результатами птицеводческих хозяйств, следующих рекомендациям эффективного кормления.
Ниже вы можете увидеть результаты одного из частных птичников – партнеров компании «NCS»:
Активо был использован из расчета 100гр. на тонну корма для
бройлеров в период со дня посадки и до убоя.
КОНТРОЛЬНЫЙ ПТИЧНИК
(Корм без Активо. Поголовье: 30.000 бройлеров)
Дни
0
7
14
21
28
35
Средний вес, гр.
42
172
420
810
1.300 1.810

42
2.420

Средний привес, гр.
130
248
390
40
510
610
Общая посадочная площадь птичника: 1.890 м2. Плотность посадки: 16 голов/м2. Получено живого веса на конец опыта: 70.090 кг. Смертность в течение всего периода: 3,45% (1.035 головы). Израсходовано корма за весь период: 124.700 кг. Конверсия корма: 1,78.
ОПЫТНЫЙ ПТИЧНИК
(Корм с Активо. Поголовье: 30.000 бройлеров)
Дни
0
7
14
21
28
35
42
Средний вес, гр.
40
175
430
820
1.320 1.830 2.465
Средний привес, гр.
135
255
390
500
510
635
2
Общая посадочная площадь птичника: 1.890 м . Плотность посадки: 16 голов/м2. Получено живого веса на конец опыта: 71.900 кг (Разница + 1.810 кг).
Смертность в течение всего периода: 2,76% (Разница – 205 головы). Израсходовано корма за весь период: 123.000 кг (Экономия – 1.700 кг). Конверсия корма: 1,71 (меньше на 0,07).
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ЭКОНОМИКА:
1.700кг сэкономленного корма х 3.5гривны/кг = 5.950 гривен
экономии на корме. 1.810кг больше выращенной живой массы птицы
х 12,30 гривен/кг = 22.263 гривны дополнительной прибыли.
5.950 гривны + 22.263 гривны = 28.213 гривны / затраты на Активо в корме = окупаемость 1: 5,1.
Активо активирует работу пищеварительных желез, нормализует перистальтику кишечника, способствует лучшему перевариванию корма. Тем самым больше питательных веществ усваивается
организмом. Как следствие, в отдельных случаях конверсия улучшается до 15%, смертность снижается до 30%.
Благодаря своей окупаемости, идеальной пригодности к экструзии и грануляции, стабильности и защищённости всех компонентов, Активо делает корма выгодными и эффективными.
Приведённые примеры свидетельствуют, что эффективная работа компании «NCS» одинаково выгодна и производителю кормов и
фермерским хозяйствам. Всё просто: хозяйство от использования таких кормов неожиданно начинает получать незапланированную прибыль, а производитель, работающий с «NCS», укрепляет свои позиции
на рынке, расширяет круг своих потребителей.
Компания «NCS» постоянно заостряет внимание на том, что не
бывает дорогих или дешёвых кормов, бывают выгодные и не выгодные инвестиции.
Сотрудничество с компанией «NCS» по внедрению программ
эффективного кормления во всех направлениях животноводства
или птицеводства – это всегда выгодная инвестиция.

УДК: 636.52.58.087.7: 619:615.37
ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ
С ЕНТЕРИТАМИ И РЕСПИРАТОРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
ПТИЦ ПРЕПАРАТАМИ ФИРМЫ «АВИКО-УКРАИНА»
_______________________________________________
Фахури А.А., директор ООО «Авико- Украина»
Муляк С. В., кандидат ветеринарных наук,
консультант ООО «Авико -Украина»
Застосування препаратів фірми «Авіко-Україна» – Авітрил,
Авікол, Гентадокс- було ефективним протии проявлення умовнопатогенної коккової інфекції і колісептицемії. При застосуванні Гентадоксу отриманий негативний результат по серопозитивності до
респіраторного мікоплазмозу у птиці впродовж 3-4-місяців.
Авикол, Авитрил, Гентадокс
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Введение. Отличительная черта инфекционной патологии на
современном этапе развития птицеводства – это смешанные или
ассоциативные инфекции. Когда на фоне циркуляции нескольких
патогенов, по наличию серопозитивности, у птиц отсутствуют характерные для моноинфекций патологоанатомические изменения (1).
Наличие в хозяйстве бактериальных болезней негативно сказывается не только на эпизоотической ситуации, но и на экономике
предприятия, так как существенно повышает падёж птицы при остром или подостром течении (пастереллез, колибактериоз, стафилококкоз и др.). При хронических, вялотекущих болезнях бактериальной этиологии отмечают неравномерный или низкий прирост массы
бройлеров, плохую конверсию корма, повышенную чувствительность к стрессам, ухудшение яйценоскости и выводимости цыплят,
биологических качеств эмбрионов, поствакцинального противовирусного иммунитета. Особенно это проявляется при наличии в стаде микоплазм (2).
В каждом хозяйстве циркулирует определенная ассоциативная
группа с преобладанием той или иной инфекции, но учитывая специфическую вакцинопрофилактику эпизоотическая ситуация в отношении особо опасных инфекций в целом стабильная (3). Наличие
респираторного синдрома у птиц способствует развитию и распространению смешанных септических инфекций. В таких стадах часто
проявляется хроническая респираторная болезнь (ХРБ), ИБК совместно с РМ и колиинфекцией (4, 5). В специализированных птицеводческих хозяйствах на протяжении многих лет гибель птицы от
колиинфекции постоянно высокая. Так, если раньше из-за колиинфекции от числа всех инфицированных погибало от 10% до 30%, то
сейчас удельный вес погибшей от колиинфекции птицы увеличился
и поднялся до уровня 71–80% ( 3, 6). Поэтому проблема профилактики этой инфекции сегодня очень актуальна. Поскольку все бактериальные болезни передаются с яйцом либо трансовариально (микоплазмоз, сальмонеллез и др.), либо за счет контаминации скорлупы и последующего всасывания поверхностной микрофлоры в подскорлупные оболочки, важным в профилактике бактериальных болезней птицы является качественная подготовка инкубационных яиц
и контроль за инкубацией. Колиинфекция поражает оплодотворенные яйца, вызывая смерть эмбрионов и только что вылупившихся
цыплят (омфалит). Кишечная палочка постоянно находится в пищеварительном тракте, быстро размножается, широко распространяется в птичнике, особенно в условиях запыленности, плохого воздухообмена, загрязнения поилок, подстилки и т.д. Даже в хороших условиях содержания бройлеров, когда сохранность на уровне 95–
97%, отдельные особи погибают от колисептицемии (4, 5).
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Существенную роль играет то обстоятельство, что при постоянном поступлении птицы на выращивание не достигается эффект
полной санации и практически невозможно устранить факторы, способствующие циркуляции сложившегося микробиоценоза. Нарушения уровня кормления, содержания, действие других стрессфакторов приводят к понижению резистентности птицы и проявлению агрессивности циркулирующих инфекционных агентов. Бактериальные болезни птиц имеют ряд особенностей. Это связано с использованием в промышленном птицеводстве современных кроссов, которым необходима соответствующая компенсация затрат на
выработку продуктивности. Быстрое увеличение мышечной массы
бройлеров и непропорциональное отставание массы внутренних органов ведет к ослаблению иммунитета. На этом фоне возникают
предпосылки для активизации условно-патогенной микрофлоры (2).
Корректировка схемы применения антибиотиков должна проводиться под контролем гемограммы и выявлении чувствительности выделяемой микрофлоры. Отдельного внимания требует антибиотикопрофилактика микоплазмоза, поскольку микоплазма – особый представитель микромира, так как занимает промежуточное положение
между микробами и вирусами. Главное отличие микоплазм от микробов – это отсутствие выраженной клеточной стенки. Поэтому при
проведении антибиотикопрофилактики микоплазмоза птиц нельзя
применять антибиотики, принцип действия которых основан на ингибировании клеточной стенки. Выбор должен основываться на препаратах, угнетающих синтез белка. Эффективное применение может быть только раннее, то есть с первого дня выращивания, с повторением через 3-4 недели однократно. Необходимо учитывать
фармакокинетические свойства препаратов, которые обеспечивали
бы необходимый уровень их в тканях-мишенях (респираторный
тракт, репродуктивные органы, инкубационные яйца). Целесообразно комбинированное применение антимикоплазменных и антибактериальных препаратов для профилактики инфекций при ассоциированном течении (7).
Серьезную проблему для практики приобретает множественная устойчивость к антибиотикам микроорганизмов. Антибиотики и
химиотерапевтические препараты оказывают влияние на биохимическую активность микроорганизмов, существенные изменения наблюдаются в активности протеаз, щелочной фосфатазы, пептидаз и
других ферментов (S.Sudo and M.Drovrin, A.W.Wood and
H.Tustram,G.Piggot, M.D.Sklar and Lgorini, W.J.Page, L.L.Stosk). Приобретение лекарственной устойчивости у микроорганизмов сопровождается специфическими изменениями активности окислительно
– восстановительных ферментов. Параллелизм в развитии рези52

стентности к антибиотикам и изменении состава аминокислот, позволяет высказать предположение о том, что в основе становления
антибиотикорезистентности лежат изменения процессов синтеза
белка микробной клетки (2, 7).
Одним из условий предупреждения развития устойчивых форм
микроорганизмов является периодическая замена широко применяющихся антибиотиков новыми, недавно созданными или редко
применяющимися. Такие препараты получили название «антибиотики резерва». Обязательной составляющей контроля бактериальных
болезней птиц является внедрение системы оценки производственного процесса с точки зрения анализа опасности и соответствующих
им степеней риска. Центральным звеном концепции являются три
контролируемых этапа: предотвращение опасности, предотвращение распространения опасности и устранение опасности. Оценка с
этих позиций технологического цикла производства позволяет создать эпизоотическое благополучие хозяйства и обеспечить получение безопасной продукции, свободной от эпизоотически опасной и
условно-патогенной микрофлоры (2, 4).
Целью исследования было проведение широких производственных опытов применения антибактериальных препаратов «Авико-Украина» с лечебно-профилактической целью в птицеводческих
хозяйствах. В зависимости от чувствительности выделенных культур патогенов к антибиотикам и их каренции 4-5 дней были применены Авитрил (энрофлоксацин 10%, модифицированный транспортом и подслойкой слизистой) в дозе 0,5 л на 1 т воды, курсом 3 дня;
Авикол ( флорфеникол 10% с растворителем (1:1)) в дозе 0,5 л на
1 т воды курсом 3 дня; Гентадокс (гентамицин с доксициклином) в
дозе 0,5 кг на 1 т воды, курсом 3 дня.
Материалы и методы. Исследования проводились в хозяйствах ООО «Мироновский хлебопролукт». Были проведены эпизоотологические исследования, проанализированы результаты серопозитивности к эпизоотически значимым патогенам, клиникопатологоанатомические исследования, данные сохранности, продуктивности птицы. Проведено серологический анализ серопозитивности к РМ-спп, с испольхованием ИФА, после 3-4 месяцев применения препарата Гентадокс на ремонтных и родительском стадах.
Результаты исследований. Эпизоотологическое обследование хозяйств, содержащих цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500»,
показало стабильную ситуацию в отношении эпизоотически значимых патогенов птиц. Активная профилактика производственных зон
откорма направлена в отношение НБ, ИБК, БГ. Динамика сохранности цыплят не имела синусоидальной характеристики отход наблюдался в 1 (до 5 дня) и 3 (до 35 дня) периоды откорма. Клиническое
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обследование птицы не выявило характерных признаков патологии.
В целом обследованное поголовье хорошо реагировало на внешние раздражители. При патологоанатомическом вскрытии цыплят
были выявлены следующие изменения: ентерит (катаральный, геморрагический, некротическмй) – 92,0%, гепатоз – 60,0%, холецистит – 32,0%, увеличение почек – 24,0%, перитонит – 20,0%, перикардит -12,0%, ринит ( фронтит, гайморит)- 12,0%, пневмония –
8,0%, плеврит – 8,0%. При анализе паткартины у кур преобладали
ентерит, желточный перитонит, гепатоз и гепатит. Бактериологически были подтверждены Гр- и Гр+ патогенны, с преобладанием колибактерий и стрептококков. Был применен антибактериальный
препарат фторхинолоновой группы - Авитрил на поголовье более
800 тыс. голов (табл. 1)
А также антибактерины резерва – флорфениколовой группыАвикол; комплексные- Гентадокс, в сравнение с общеупотребительными препаратами по лечебно-профилактической схеме птицехозяйств. Применение Авитрила в 1 период откорма и Авикола во
второй период ( после 20 дня) дало сохранность на выходе выше
97% при конверсии 1,91 и получение 47,3 кг мяса с 1 м2. Применение Гентадокса во второй период выращивания бройлеров ( от 18
до 23 дня) показало хорошие лечебно-профилактические результаты. При анализе серопозитивности на ремонтных и родительском
стадах по респираторному микоплазмозу получен отрицательный
результат в течение 3-4-месячного наблюдения.
1. Эффективность применения препарата Авитрил
Наименованне показателей
Разница *
средний вес головы
+2,00%
Среднесуточный привес
+1,49%
сохранность
+1,24%
получено мяса на 1 м2
+4,95%
конверсия
-3,19%
*в сравнении с основной схемой, общеупотребительными препаратами в
Украине.

Заключение. Таким образом, применение препаратов: Авитрил в дозе 0,5 л на 1 т воды; Авикол в дозе 0,5 л на 1 т воды; Гентадокс в дозе 0,5 кг на 1 т было эффективным против проявления
условно-патогенной кокковой инфекции и колисептицемии. При
применении Гентадокса получен отрицательный результат по серопозитивности к респираторному микоплазмозу у птицы в течение 34-месячного наблюдения
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КАКОЙ ВИД ОТОПЛЕНИЯ ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВАШЕГО ПТИЧНИКА?
__________________________________
Лана Вивант, HOG SLAT Украина

Системы обогрева птичников от компании
(Georgia Poultry является птицеводческим подразделением компании HOG SLAT, производителя оборудования для птицеводства и
свиноводства)
В индустрии птицеводства системы обогрева с применением
инфракрасных (ИК) газовых обогревателей считаются самыми передовыми на сегодняшний день. В этой статье я хочу ознакомить
вас с результатами исследования, проведенного факультетом птицеводства при университете штата Джорджия в США.
(www.poultry.uga.edu), в котором сравнивались два вида газового
обогрева: конвекционный и инфракрасный.
Как производитель и поставщик оборудования для птицеводческих комплексов, компания Georgia Poultry предлагает оба вида
обогрева, в зависимости от желаний и возможностей клиента. Главное, чтобы птицевод понимал плюсы и минусы того или иного типа
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обогрева, объем инвестиций и окупаемость, а также легкость в использовании и простоту техобслуживания.
В Украине широко распространен метод обогрева птичников
теплогенераторами (которые так же известны, как тепловые пушки,
тепловентиляторы или конвекционные обогреватели). Нам всем
знаком и понятен принцип обогрева теплогенераторами (рис. 1а)
Основное отличие инфракрасных газовых обогревателей от конвекционных теплогенераторов заключается в том, что вместо того,
чтобы нагревать весь кубометраж птичника, тепловая энергия, произведенная ИК обогревателями, доставляется непосредственно на пол
– т.е. туда, где находится птица (рис 1б)
Распределение теплого воздуха в птичнике

Рис. 1а. Теплогенераторы выдувают нагретый воздух горизонтально. Теплый воздух имеет
тенденцию подниматься к потолку, делая место под потолком
самым теплым в птичнике

Рис. 1б. ИК обогреватели
направляют большинство своей
тепловой энергии непосредственно на пол, подстилку и птицу,
поэтому пол является самым
теплым местом в птичнике

Равномерность обогрева
Тепло, выдуваемое теплогенераторами, создает довольно
равномерную среднюю температуру воздуха между потолком и полом птичника. В то время как тепло, излучаемое ИК трубными обогревателями или брудерами, производит температурный градиент на
поверхности пола: температура пола непосредственно под обогревателями может быть на 10 – 22оС выше, чем температура воздуха
в помещении. По мере удаления от прямого действия обогревателя
на расстояние от 1,5м до 6м в стороны, градиент температуры пола
постепенно уменьшается, пока не сравняется с температурой воздуха в помещении.
Чем важно наличие температурного градиента пола? Тем,
что это предоставляет оптимальные условия для роста цыплят, так
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как они смогут выбирать место на полу, которое им наиболее удобно и
комфортно по температуре.
Меньше времени на подогрев птичника
Одна из уникальных характеристик ИК обогревателей состоит
в том, что они могут нагреть большую площадь пола птичника в относительно короткие сроки. Инфракрасное изображение, показанное на Рис. 2, было снято в помещении для выращивания бройлеров. Первоначальная температура пола в птичнике составляла около 15,6°С. Спустя 20 минут после включения системы ИК отопления,
была сделана температурная гистограмма птичника, которая показала среднюю температуру пола 26,1°С.
Если птичник обогревается теплогенераторами, то прогрев птичника надо начинать за 48 часов до посадки птицы. В
случае использования ИК обогревателей, обогрев можно начинать за 8-10 часов до посадки. Т.е. уже на этапе прогрева мы
получаем экономию газа.

Рис. 2. Инфракрасное изображение птичника через 20 минут после
включения инфракрасной отопительной системы. Обратите внимание, что стены птичника прохладнее, чем пол. Для зоотехника, который зайдет в птичник, температура воздуха на уровне человеческого роста будет казаться недостаточно теплой, хотя на уровне птицы
температура соответствует норме
В категории распределения тепла по назначению (обогрев
птицы), инфракрасные обогреватели выигрывают по сравнению с
теплогенераторами, что видно из температурных гистограмм (изображения предоставлены Университетом штата Джорджия)
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Рис. 3а и 3б. Инфракрасные брудеры и трубные обогреватели греют
поверхность пола и птицу (стены птичника прохладнее, чем пол)

Рис. 3с. Теплогенераторы греют воздух в птичнике, который поднимается вверх. (Верхняя часть стен более прогрета, чем пол птичника)
Тем не менее, следует помнить о плюсах теплогенераторов.
Благодаря тому, что они выдувают теплый воздух, в птичнике наблюдается движение воздуха, которое в случае применения ИК
обогревателей может быть достигнуто при помощи вентилятороввоздухосмесителей.
К тому же, по первоначальной инвестиции, теплогенераторы
обходятся дешевле всего. На втором месте стоят круглые ИК брудеры, а самыми дорогими являются трубные ИК обогреватели.
Также, теплогенераторы – это хорошо знакомое нам оборудование, сравнительно простое в техобслуживании. ИК обогреватели
же являются новым видом обогрева, незнакомым и непонятным.
Нельзя установить ИК обогреватели (трубные или брудеры) и пользоваться ими, как теплогенераторами. ИК обогрев принципиально
отличается от конвекционного вида обогрева, и соответственно требует иного подхода. Это означает, что персонал должен быть обу58

чен работе с ИК обогревателями, а зоотехники должны понимать
различия между этими двумя системами обогрева.
Например, при использовании ИК обогревателей температура
воздуха в птичнике должна быть задана на 2-3 градуса ниже, чем
при использовании теплогенераторов. Обычно датчик температуры
подвешивается на уровне роста птицы. Если требуется температура
32 градусов, то для того, чтобы датчик зафиксировал ее на высоте
0,50 м над полом, сначала должен прогреться весь птичник, чтобы
нагретый воздух опустился вниз (при использовании теплогенераторов), поэтому в контроллере задается температура 34-35 градусов.
В случае с ИК обогревателями, в первую очередь нагревается пол и
подстилка, а потом от подстилки нагревается воздух над ней. Поэтому, к тому моменту, как датчик зафиксирует температуру 32 градуса, подстилка уже будет нагрета до 34-35 градусов! Для цыплят
это слишком жарко, поэтому в контроллер надо задавать температуру чуть ниже желаемой.

ИК трубный обогреватель

ИК брудер Теплогенератор

Нельзя прийти к категорически однозначным заключениям по
тому или иному виду обогрева. Система отопления птичника является лишь частью общей системы, в которую входит много разных
факторов, включая конструкцию и теплоизоляцию здания, плотность
посадки, настройки системы вентиляции и методы управления птичником. Эти и многие другие моменты нужно принимать во внимание
при принятии решения о системе обогрева. Наши консультанты с
радостью помогут вам разобраться в нюансах. Обращайтесь к нам.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ОТДАЧА
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ!
______________________________
Леонид Фельдман
Региональный менеджер
компании «Ротем»

Компании «Ротем - Контроль и Управление» является признанным в мире лидером в области компьютеризированных систем
управления для птицеводства и свиноводства. Более чем 30-летний
опыт работы в области автоматизации технологических процессов в
сельском хозяйстве, глубокие технические знания, репутация надежного делового партнера позволяют компании «Ротем» успешно
работать во всех уголках мира, в т.ч. и в Украине, России, Белоруссии, Казахстане.
Продукция компании «Ротем» разработана с учетом различных климатических условий.
Опыт работы компаний Украины и России (компания
ООО"Евродон-индюшки"; Мурманская птицефабрика; Птицефабрика "Украина";ООО “Птицекомплекс Днепровский” ) свидетельствует
о том, что использование ресурсосберегающих, высокоэффективных технологий, предлагаемых компанией «Ротем», в промышленном птицеводстве, позволяет оптимизировать технологические параметры выращивания и содержания птицы, объединить их в единый ресурсосберегающий технологический процесс и добиться снижения затрат на производство, при одновременном повышении качества продукции.
Системы управления компании «Ротем» установлены и успешно работают во многих птицеводческих хозяйствах Украины.
Среди них:
- ПФ Украина
- ПФ Амвросиевская
- ПФ Тернопольская
- ПФ «Дашкивци»
- ООО “Птицекомплекс Днепровский”
- ООО "ПОЛИВЕР"... и во многих других местах.
Компания прилагает немало усилий с тем, чтобы активизировать и ускорить рост нашей коммерческой деятельности в Украине.
Многие виды нашей продукции адаптированы к местным условиям,
с учетом требований пользователей.
На выставке «Агроферма-2013», разработанная компанией
«Ротем» автоматизированная система для контроля и управления
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технологическими процессами в птичнике «Platinum Junior XL» получила награду «Лучший продукт».
Компании «Ротем» придерживается концепции организации
каналов сбыта самого высокого качества, которые должны обеспечить высокий уровень продаж и качественную поддержку наших заказчиков. В рамках стратегии устойчивого развития мы открыты для
партнерских отношений с украинскими агропромышленными комплексами.

УДК 636.085.9/34
ОЦІНКА МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ
АМІНОКИСЛОТ У РИБНОМУ БОРОШНІ
_______________________________________________
Левицький Т.Р., к.с.-г.н., зав. лабораторії
Ривак Г.П., к.с.-г.н., старший науковий співробітник
Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветпрепаратів та кормових добавок,
м. Львів
Одним з кращих джерел повноцінних білків тваринного
походження в комбікормах для птиці є рибне борошно. В одному
кілограмі цього продукту міститься від 10 МДж обмінної енергії, 600 г і
вище перетравного протеїну. Багаторічними дослідами і практикою
промислового птахівництва доведено, що цінність стандартної рибного
борошна, перш за все, пов'язана з високим рівнем в ній сирого протеїну
високої якості. Перетравність рибного борошна птицею становить 9097%, що на порядок вище аналогічного показника багатьох рослинних
джерел протеїну, в тому числі соєвого шроту і зернобобових культур.
Крім того, натуральна рибне борошно представляє велику цінність як
джерело незамінних амінокислот і використовується для балансування
амінокислотного складу комбікормів. Амінокислотний склад протеїну
рибного борошна максимально насичений незамінними амінокислотами
в оптимальних для живлення птиці співвідношеннях. За деякими
даними амінокислотний склад рибного протеїну наближений до
протеїну у курячого яйця. Тому, вводячи рибний протеїн в раціон курчат
з добового віку, досягається ефект продовження забезпечення її
доступним білком схожим з білком вмісту інкубаційного яйця. Білки
рибного борошна не вимагають великих зусиль для їх перетравлення
незміцнілою травною системою курчат. З їх амінокислот легко і швидко
формується м'язова тканина. Особливо добре організм молодняку птиці
використовує ці білки для синтезу імунних тіл, що значно підвищує
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стійкість молодняку до інфекцій і зміцнює загальну резистентність
організму.
Протеїн рибного борошна містить у добре засвоюваній формі
метіонін + цистин (25-30 г/кг), лізин (45-55 г/кг), треонін і триптофан
та інші амінокислоти.
Багато років біологічна цінність рибних кормових продуктів
визначається, перш за все, концентрацією в них сирого протеїну.
Якщо наприклад, в рибному борошні вона перевищує 60 % за
масою, вважається, що це хороший кормовий продукт з точки зору
годування птиці. Цей же показник є ключовим при визначенні
вартості рибних кормових продуктів.
Такий спрощений підхід до визначення якості і вартісних
характеристик рибного борошна в ринкових умовах породив гостру
проблему його фальсифікації.
Дослідження, проведені нами впродовж останніх років,
показують, що значна частина рибного борошна, реалізованого за
останні роки на ринку України, надходить безпосередньо споживачеві у фальсифікованому вигляді.
Найчастіше для фальсифікації рибного борошна використовують:
- сечовину (карбамід), аміачну селітру або інші неорганічні
джерела азоту. Введення 1% сечовини може збільшити вміст сирого
протеїну на 3%;
- м'ясне, кров'яне борошно дешевше за рибне і додається для
зниження собівартості продукту і збільшення прибутку;
- пір'яне борошно використовується для підвищення вмісту
протеїну в готовому продукті, однак протеїн пір'яного борошна
засвоюється тваринами гірше, ніж протеїн рибного борошна;
- екструдовані/експандовані продукти рослинного походження
(шрот соняшниковий, соєвий, ріпаковий тощо).
У всіх сумнівних випадках натуральності рибного борошна
рекомендується проводити його комплексне дослідження на
предмет фальсифікації, насамперед на вміст сирого і перетравного
протеїну, карбаміду (сечовини), протеїну по Барнштейну, наявність
компонентів рослинного та тваринного походження, а також
амінокислотний склад (лізин, метіонін, триптофан, цистин тощо).
Амінокислотний склад рибного борошна дає інформацію не
тільки про його поживну цінність, а й про можливі фальсифікації.
Відомо, що для протеїнів різного походження характерний певний
вміст амінокислот. Порівнюючи дані про середній вміст амінокислот у
рибному борошні з отриманими результатами, можна виявляти
фальсифікацію рибного борошна неорганічними сполуками азоту,
компонентами тваринного та рослинного походження.
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На сьогоднішній день в аналітичних лабораторіях світу
найчастіше для визначення вмісту амінокислот у кормах та кормовій
сировині використовується метод високоефективної рідинної
хроматографії. Однак, за останні роки привернув до себе увагу
новий метод розділення складних сумішей – метод капілярного
електрофорезу, який дозволяє аналізувати іонні та нейтральні
компоненти різноманітної природи з високою ефективністю.
Традиційно капілярний електрофорез порівнюють з високоефективною рідинною хроматографією, оскільки в обох методах
розділення проходить в обмеженому просторі (капілярі або колонці)
з участю рухомої рідкої фази (буферного розчину або елюента) і для
реєстрації сигналів використовують подібні принципи детектування і
програмної обробки даних.
Перевагами методу капілярного електрофорезу є:
− висока ефективність розділення зразка;
− невеликий об'єм аналізованої проби і буферів, при цьому
практично
непотрібне
застосування
високочистих,
дорогих
органічних розчинників;
− відсутність колонки, сорбента;
− швидкість досліджень.
В основі капілярного електрофорезу закладено електро–
кінетичні явища – електроміграція іонів та інших заряджених
частинок та електроосмос. Ці явища виникають в розчинах при
розташуванні їх в електричному полі, переважно, високої напруги.
Якщо розчин знаходиться в тонкому капілярі, то електричне поле,
яке знаходиться вздовж капіляра, викликає в ньому рух заряджених
частинок і пасивний потік рідини, в результаті чого проба розділяється на індивідуальні компоненти, так як параметри електроміграції специфічні для кожного виду заряджених частинок.
Метод капілярного електрофорезу з успіхом застосовується
для аналізу різноманітних речовин (неорганічних і органічних катіонів
і аніонів, амінокислот, вітамінів, барвників, білків тощо) та для
технологічного контролю виробництва, вхідного контролю сировини,
аналізу фармацевтичних препаратів і харчових продуктів, в
криміналістиці, медицини, біохімії тощо.
Виходячи з вищесказаного в лабораторії контролю кормових
добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
адаптовано і впроваджено метод капілярного електрофорезу для
визначення вмісту амінокислот у кормах та кормовій сировині за
допомогою системи капілярного електрофорезу “Капель-105/105М” із
позитивною полярністю джерела високої напруги (внутрішній діаметр
капіляру 50 мкм, повна довжина капіляру 75 см, ефективна довжина
65 см), оснащеної спеціальним програмним забезпеченням на основі
персонального комп'ютера.
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Для встановлення точності та відтворюваності методу
капілярного електрофорезу при дослідженні рибного борошна на
вміст амінокислот нами було проведено порівняльну оцінку
отриманих результатів, одержаних методом високоефективної
рідинної хроматографії та методом капілярного електрофорезу
Для досліджень було взято зразок рибного борошна, проведено
відповідну пробопідготовку та проаналізовано двома методами:
методом високоефективної рідинної хроматографії на рідинному
хроматографі Varian ProStar і методом капілярного електрофорезу
приладом “Капель-105/105М”.
Електрофореграма результатів досліджень зразка рибного
борошна
за
вмістом
амінокислот
методом
капілярного
електрофорезу приладом “Капель-105/105М” подана на рис. 1.

Рис. 1 Електрофореграма результатів аналізу рибного борошна за
вмістом амінокислот методом КЕ
1. Порівняльні результати вмісту амінокислот у рибному
борошні, отримані методами ВЕРХ та КЕ
Назва амінокислоти
Лізин
Тирозин
Фенілаланін
Гістидин
Лейцин + ізолейцин
Метіонін
Валін
Пролін
Треонін
Серін
Аланін
Гліцин

Результат методом Результат методом
ВЕРХ, г/кг
КЕ, г/кг
50,50
52,54
22,16
18,43
28,68
24,04
15,90
13,00
80,20
76,03
21,41
25,37
33,76
27,41
29,34
22,47
31,10
30,84
31,90
32,79
42,08
47,29
42,22
36,23
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Похибка у %
4,00
16,83
16,17
18,24
5,20
18,50
18,80
23,41
0,84
2,79
12,38
14,18

Результати досліджень вмісту амінокислот у зразку рибного
борошна методом ВЕРХ та методом капілярного електрофорезу
(КЕ) наведені у табл. 1.
Як видно з даних таблиці 1, результати вмісту амінокислот,
отримані методом КЕ суттєво не відрізнялися у порівнянні з
результатами, отриманими методом ВЕРХ.
Проаналізувавши отримані результати можна зробити
висновок, що метод капілярного електрофорезу при визначенні
амінокислот є відтворюваним, а точність його результатів вмісту
амінокислот у рибному борошні в порівнянні з результатами,
отриманими методом ВЕРХ коливається у межах від 1 % до 23 %.
Отже, метод капілярного електрофорезу є ефективним при
контролі вмісту амінокислот у рибному борошні та може широко
використовуватися при контролі якості кормів та кормової сировини.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ФУМОНИЗИНАМ В КОРМАХ ДЛЯ ПТИЦЫ
____________________________________
О. Аверкиева, канд. с/х наук,
Нутриад Интернешнл
Фумонизины это микотоксины, которые производят плесневые
грибы Fusarium verticillioides и F. proliferatum. Их можно найти по
всему миру преимущественно в кукурузе и, следовательно, в кормах
на основе кукурузы. Фумонизины чаще всего встречаются в странах
с тропическим и субтропическим климатом, таких как Бразилия и
страны Юго-Восточной Азии и Южной Европы. Однако в последнее
время в связи с глобальным потеплением климата фумонизины
стали нормальным явлением и в странах ЕС и СНГ.
Фумонизин Б1 (ФБ1) является наиболее распространенным и
изученным из группы фумонизинов. ФБ1 в корме является причиной
многих аномалий, например, лейкоэнцефаломаляции лошадей или
отека легких у свиней, которые уже давно связывали с длительным
употреблением кормов низкого качества. ФБ1 является токсичным
для печени, почек и сердечно-сосудистой системы у всех видов животных, вызывает патологию митоза в пораженных тканях с последующей гибелью клеток (апоптоз). ФБ1 и другие фумонизины блокируют механизм переноса глюкозы за счет ингибирования фермента глюкоцерамидсинтазы. Они также нарушают метаболизм сфинголипидов, которыми богата нервная ткань, и которые защищают
клеточные мембраны от неблагоприятных воздействий. Нарушение
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метаболизма сфинголипидов и ингибирование глюкоцерамидсинтазы лежат в основе механизма токсичности фумонизинов.
Чувствительность птицы
Птица менее чувствительна к фумонизинам чем, например,
свиньи и лошади. Отравление фумонизинами у птицы протекает в
субклинической форме и в большинстве случаев не диагностируется. Скрытый эффект фумонизинов может быть причиной снижения
продуктивности животных, когда другие факторы исключены. Научные данные подтверждают факт того, что кормление птицы рационами с высоким уровнем заражения фумонизинами сказывается на
поедаемости корма, продуктивности, здоровье ног и падеже.
Влияние фумонизинов на продуктивность бройлеров
Негативный эффект фумонизинов был изучен в опыте на бройлерах, проведенном в Бразилии в лаборатории LAMIC. Уровень микотоксинов был в 5 раз выше максимума, рекомендованного в странах
ЕС. Это было сделано с целью получения наибольшего контраста
между группами. Для снижения негативного влияния фумонизинов в
одном из рационов использовали инактиватор микотоксинов Токсинил
Юнике Плюс в максимальной дозировке. Схема опыта включала четыре группы по 120 бройлеров в каждой (таблица 1). В каждой группе
было 12 повторностей, опыт длился 21 день.
1. Схема опыта
Группа

Число бройлеров

Контроль
Токсинил Юнике Плюс
Фумонизины*
Фумонизины* + Токсинил Юнике Плюс
*сумма фумонизинов Б1 и Б2

120
120
120
120

Уровень фумонизинов, мкг/кг
100
100

В опыте изучали следующие показатели:
o Индивидуальная живая масса
o Потребление корма для каждой повторности
o Конверсия корма для каждой повторности
o Соотношение сфинголипидов сфинганин/сфингозин, как
биомаркер негативного влияния фумонизинов на организм птицы
Результаты
Заражение корма фумонизинами не повлияло на поедаемость
корма, но сказалось на живой массе и конверсии корма (таблица 2).
Живая масса цыплят, получающих фумонизины, была достоверно
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ниже по сравнению с группами без фумонизинов и с группой, где
был Токсинил Юнике Плюс. Инактиватор микотоксинов в зараженном корме с достоверной разностью снизил негативное влияние
фумонизинов на живую массу, несмотря на их завышенный уровень.
2. Продуктивность бройлеров за 21 день выращивания
Потребление Прирост живой Конверсия
корма (г)
массы (г)
корма
a
a
Контроль
1146,97
866,21
1,32c
Токсинил Юнике Плюс
1159,03a
843,70a
1,37c
Фумонизины*
1125,80a
742,75c
1,52a
a
b
Фумонизины* + Токсинил Юнике 1143,87
793,01
1,44b
Плюс
a –c
разные буквы означают достоверную разность между показателями
той же колонки (P ≤ 0.05)
Группа

В группе с фумонизинами затраты корма на кг прироста живой
массы были самыми высокими. Разность с контрольной группой была достоверной и составила 15,1% или 0,2 кг/кг. Как и в случае с живой массой, Токсинил Юнике Плюс оказал достоверное влияние на
конверсию корма, достоверно улучшив ее на 5,3% или на 0,08 кг/кг
по сравнению с группой с фумонизинами.
Соотношение сфинганин/сфингозин было максимальным в группе с фумонизинами и было почти в 4 раза выше, чем в контрольной
группе (рис. 1). Это означает, что метаболизм сфинголипидов в организме цыплят был нарушен под действием фумонизинов. Включение
Токсинила Юнике Плюс в зараженные корма достоверно повлияло на
уровень сфинганина и сфингозина в сыворотке крове и снизило их соотношение вдвое по сравнению с зараженной группой.

Рис. 1. Соотношение сфинганин/сфингозин в сыворотке
крови бройлеров a –c разные буквы означают достоверную
разность между показателями (P ≤ 0.05).
Выводы
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Результаты опыта продемонстрировали негативное влияние
фумонизинов на продуктивность и здоровье молодняка птицы. Было
также показано эффективное противодействие фумонизинам и доказана возможность контроля влияния микотоксинов с помощью
продукта Токсинил Юнике Плюс.
Использование эффективного инактиватора микотоксинов в
зараженном микотоксинами корме значительно улучшает здоровье
животных, их производительность и, таким образом, увеличивает
прибыль от производства.

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОСТИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
В ПТИЦЕВОДСТВЕ – ПРОГРАММА
ДЕССАЛ (DESSAL)
ФИРМЫ ЭТОС ЧЕСЛАВ ШИМЕНДЕРА, РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Томаш Вертелецки, Этос,
кандидат с.-х. наук
Управление средой пищеварительной системы птицы с целью
сохранения самого высокого уровня её целостности является очень
важным элементом оптимального профиля питания. Это понятие
скрывает в себе не только правильный отбор компонентов корма, и
питательный баланс смеси, но и подразумевает широко понимаемую гигиену корма и воды. Тем не менее, в повседневной птицеводческой практике на фермах встречаются многочисленные отклонения от идеального профиля питания, в том числе заражение корма
высоким уровнем микробиологической контаминации, ведущими к
неправильному приспособлению питательной системы, то есть к
быстрому появлению состояния физиологической и микробиологической дезинтеграции. Проявляется это поносами, катаром, морфологическими и гистологическими изменениями структур органов пищеварительной системы, расстройством равновесия пропорции
микрофлоры кишечника с доминированием протеолитических, патогенных и эндотоксических бактерий, ослаблением иммунологических функций. Эти отрицательные процессы ведут в конечном итоге
к снижению производственной эффективности птицы, которой является рост FCR (ККК – Коэффициент Конверсии Корма), высокая
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смертность, низкая яйценоскость или выводимость. Резюмируя
принципы управления целостностью пищеварительной системы,
можно отметить, что ключевой идеей является приспособление
упомянутого профиля питания к физиологическим условиям пищеварительной системы, не ожидание того, что птицы приспособят
среду пищеварительной системы к параметрам и качеству диеты!
Принимая во внимание вышеуказанное, компания ЭТОС ввела
на рынок инновационное решение, каким является новая инновационная программа ДЕССАЛ (DESSAL), широко предлагаемая в практике производства корма, как для заводов производителей корма,
так и непосредственно для ферм, производящих свой собственный
корм. Эта программа обеспечивает поддержку приспособления
профиля питания, осуществляемого путем отбора соответствующих,
селективно отобранных активных веществ, с учетом их физической
формы, которые добавляются в корм с целью предотвращения и
недопустимости состояния дезинтеграции пищеварительной системы и ее интоксикации.
Новая программа ДЕССАЛ, это комплексное решение, охватывающее две группы продуктов, предназначенных для двух уровней
управления безопасным питанием:

DESSAL – ETOS
Ацид ПлаТан Ликвид
1. Забота о гигиене воды и корма – микробиологический статус:
- решение: Ацид ПлаТан Ликвид
Современное решение в диапазоне высокоэффективной консервации и санитаризации питьевой воды и корма для птицы, заключающийся в синергии до четырех (QUATRO) действующих компонентов: - органическая кислота: муравьиная кислота сильная из
простых карбоновых кислот в диапазоне редуцирующее действия на
большинство патогенных бактерий группы Gramma - отрицательных.
Она действует благодаря изменению рН и деполяризации оболочки
/ стенки клетки, а в середине клеток бактерии, препятствует синтезу
белка и разрушает энзиматические пути цитоплазмы бактерии. В
2,5 раза сильнее, чем пропионовая кислота, в 4 раза выше, чем молочная и 5,5 раз, чем уксусная! При дозировке 100 мл 85% кислоты
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в течение 2-3 минут редуцирует более 68% единиц, образующих колонию Salmonella spp., E.Coli или Campylobacter spp. в условиях кислой рН;
- соль органической кислоты: соль одноионной сорбиновой кислоты является высоко растворимым комплексом сорбиновой кислоты, который характеризуется одним из сильнейших бактериологических и фунгицидных свойств, среди кормовых консервантов и
консервантов в пищевой промышленности. Длинноцепочечная карбоновая кислота эффективна против бактерий Gramma - положительных и Gramma - отрицательных, а особенно: Clostridium spp.,
Brachispira, Enterococcus spp. Salmonella spp. вследствие повреждения структуры липосахаридной мембраны бактерии, повреждения
функций цитоплазмы и митохондрий клеток, дестабилизирует энергетический баланс и делает невозможным функционирование и
пролиферацию патогенов. Вместе высокая эффективность достигается при низкой дозировке менее 50-65мл, в условиях рН приближенного к нейтральному 5,5-6,8. Дополнительным плюсом данного
компонента является эффективная редукция по отношению к различным формам плесневых грибов и грибов мицелиальных, заселяющих линии поения (особенно летом!) И линии кормления птиц...
Синергия кислот и солей в формуле продукта проявляет редуцирующих и статическое действие по отношению к большинству
патогенных микроорганизмов в очень широком спектре рН от 3,5 до
6,8, что соответствует условиям пищеварительной системы и различным химическим свойствам питьевой воды и корма.
Комбинация кислот / соли кислот (муравьиная / сорбат), примененной в продукте, рекомендована в рапортах Комиссии EU EFSA
и Ирландского Научного Комитета Безо. Продуктов питания с 2011
благодаря эффективному методу предупреждения кампилобактериоза птиц и людей (анализы Skanseng i wsp. 2010г.)
... Формуле продукта проявляет редуцирующих и статическое действие по отношению к большинству патогенных микроорганизмов в очень широком спектре рН от 3,5 до 6,8, что соответствует условиям пищеварительной системы и различным
химическим свойствам питьевой воды и корма.
Комбинация кислот / соли кислот (муравьиная / сорбат),
примененной в продукте, рекомендована в рапортах Комиссии EU
EFSA и Ирландского Научного Комитета Безо. Продуктов питания с 2011 благодаря эффективному методу предупреждения
кампилобактериоза птиц и людей (анализы Skanseng i wsp. 2010г.)
%

E.coli Campylobacter Enterococcus Clostridium Streptococcus Salmonella
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15
30
45
60
63,6%
75
76,3%
90
91,6%
92,5%
92,5%
95 94,8%
100
Степень редукции в бактерии в условиях pH 4,5 благодаря смеси
сорбиновой кислоты/одноионной соли и муравьиной кислоты на
протяжении 20 минут при темп. 20oC у % из jtk/ml

Современное решение в диапазоне высокоэффективной консервации и санитаризации питьевой воды одновременно стимулирующее физиологически иммунологическая функции пищеварительной системы птиц заключается в синергии до четырех
(QUATRO) действующих компонентов:
- гидролизованные растворимые таниновые кислоты, такие как
напр. - Эллаготанины и другие полифенолы мономеров действуют
Многонаправленная: с одной стороны вызывают сильную деполяризацию мембраны бактерии, повреждая пептидо-липидо-сахаридные
связи, комплектуют свободные катионы в обменном транспорте из
клеток бактерии, эффективно повреждая их функции до отмирания.
С другой стороны гидролизованные танины проявляют стимулирующие свойства по отношению к секреторным муцинов клеток
оболочки кишечника, увеличивая выработку полипептидов муцинов
и образуют с ними нерастворимые комплексы, тем самым препятствует адгезии патогенов к оболочке кишечника (как формам простейшие так кокцидиями). Дополнительно фракции танинов действуют гидрофильные, снижая степень водного баланса участка кишечника, создавая менее благоприятные условия для развития бактерий (лимитирующие активность свободной воды) Танины также
эффективно связывают энтеротоксины бактерий, напр.: Clostridium
perfringens типа A и C или Brachispira spp.; Koнтроль водного баланса кишечника является ключевым при осмотического и термического
стресса птиц!...
- Стандартизированные натуральные и идентичные натуральным экстракционные субстанции, такие как капсаицин, карвакрол и
Цинамоновый альдегид проявляют комплексную бактериологическую и статическую, антиоксидантное, гидрофобный и стимулирующее действие.
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DESSAL – ETOS
ПроБаПлант
2. Забота о физиологическом статусе нижней части желудочно-кишечного тракта:
- решение: ПроБаПлант
Инновационная поддержка и контроль интегральности пищеварительной системы в отделе кишечника на основе капсулированных селективно растворимых органических кислот и коричный альдегид, капсаицин, карвакрол в продукте ProBaPlant (ПроБаПлант).
Инновационная для питания домашней птицы концепция.
Применения специализированных смесей органических кислот и
ароматических веществ, наносимых на жировые носители с целью
защиты и, следовательно, постепенного освобождения во время
пассажа пищевого содержания кишечника, является оптимальным
решением для полного контроля пропорций бактерий и грибков в
условиях нейтрального pH-фактора и близкому к нейтральному
(свыше 4.2-5.0) (напр. тонкая кишка, слепая кишка, толстая кишка),
где незащищенные кислоты подверглись бы полной диссоциации и,
таким образом, не были бы способны к бактериостатическим и бактерицидным действиям.
- Применение решения, каким является ProBaPlant, рекомендуется для сокращения „посева” патогенных бактерий и кокцидиоз в подстилку и, таким образом, ограничения горизонтальных заражений в
стадах домашней птицы. Этот аспект является важным для эффективной профилактики некоторых заболеваний, таких как: кокцидиоз (CL),
NE (некротическое воспаление кишечника), а также эффективно предохраняет стада в профилактике риска сальмонеллеза.
Селективный отбор органичных кислот, таких как сорбовая
кислота вместе с ароматическими веществами, принадлежащих
группе бензойной кислоты + коричный альдегид, капсаицин,
карвакрол, основан на сильной синергии, что позволяет достигать
заданных эффектов действия уже при небольшой дозе продукта.
Широкий спектр действия: заключается в торможении метаболизма
клеток бактерий G+ / G-путем дестабилизации мембраны клетки,
блокирование транспорта и повреждения цитоплазматического аппарата благодаря недиссоциированной политерпеновым формам
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как карвакрол. Карвакрол имеет возможность диффузии через клеточную мембрану бактерии и одновременно может проявлять себя
как органическая кислота диссоциирующих в цитоплазме отщепляет
протон водорода, разрушая при этом рН и баланс энергетических
связей АТР; (МИС 50% в таблице).

ПроБаПлант
Минимально эффективная сдерживающая концентрация для
экстрактивных субстанций M(E)IC 50 (Kamel, 2001)
Выбранные группы микроорганизмов
E. coli

Карвакрол
Коричный
альдегид
Капсаицин

Staphyloco- Salmonella Clostridium Coliforms
ccus aureus
Typh.
Perf.

StreptoCandidia
coccus mitis albicanos

225450
396

450

150-225

50

260

125

--

369

380

125-150

225450

225

56-150

-- do
1000
500

113150
--

320

125

150

Селективное действие: основана на механическом повреждении липидных структур - дестабилизации липофильной / липофобных ненасыщенных жирных кислот мембраны бактерии, тем самым
уменьшение плотности барьера клетки; напр. Цинамоновый альдегид; Капсаицин - действует антиоксидантной вместе с цинамонового
альдегидом и стимулирует эндо-секрецию стенки кишечника и поджелудочной железы в диапазоне пищеварительных ферментов,
стимулируя процесс пищеварения и поглощения стимулирует и рост
животных, и ограничивает доступ к питательным веществам для
бактерий. Вышеуказанная смесь компонентов в оболочковой форме
также регулирует баланс азота * (увеличивает использование белка
аминокислот из кормов) и воды в участке кишечника, что снижает
эмиссию аммиака и влияет на сухую массу помета. Снижение количества бактерий и кокцидиоза в кишечнике улучшает прямую дос73

тупность к использованию пищевых ингредиентов корма птицей,
снижая внутреннюю конкурентоспособность.
*вышеупомянутое действие активных веществ, влияет на
улучшение усвоения составляющих корма (Бялко + 6-7% матрица,
энергия), повышает эффективность кормления, благодаря снижению индексов конверсии корма (FCR)
Ферментативная активность на уровне кишечной стенки
у птиц при стимуляции капсаицином (Kamel, 2001)
Энзимы – aktywność
rzeczywista w j.m./ml
бета-липазы
альфа-амилаза
химотрипсин
трипсин

Контроль
30,5a
47,0a
2,89a
2,59a

Тестовая диета с добавлением
стандартизированного капсаицина
41,4b
80,9b
3,75b
5,70b

Структура двух техник:
Soft-spry cooling экстрактивных субстанций или
Aglomeration spray-cooling соединений
из группы органических кислот.
Блок-схема молекулярной структуры – новейшего решения в
рамках эубиотиков-стимуляторов на европейском рынке:
ProBaPlant

Новая инновационная программа DESSAL фирмы Этос позволяет увеличить безопасность в микробиологической сфере
(в том числе и в верхнем отделе пищеварительной системы – в
зобе), а, также, ПроБаПлант в широком понимании эффективно
контролирует бактериологическую целостность кишечника и
частично противостоит кокцидиям, а дополнительными эффектами, кроме здоровья птиц, есть лучшее использование
корма, особенно белка и аминокислот, улучшение коэффициента усвоения корма и улучшение качества подстилки.
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ВЫБОР ПОДКИСЛИТЕЛЯ – ОСНОВА
СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО, БЕЗОПАСНОГО
И СТАБИЛЬНОГО КОРМЛЕНИЯ
__________________________________________
Подобед Л.И., доктор с.-х. наук, профессор
института свиноводства и АПП НААН Украины
Кормление животных и птицы – ключевой момент технологии
производства продуктов животноводства, на который приходится до
65% всех понесённых производственных затрат. В силу этого внимание
к этой части технологии должно быть сосредоточено на возможности
максимальной продуктивной отдачи от суточного рациона при его полной ветеринарной безопасности для организма животного. Факторов
достижения оптимума в этих вопросах несколько. Однако среди них
центральное место принадлежит так называемой пребиотической составляющей, считающейся в последние два десятилетия обязательной
для налаживания эффективного кормления.
Известно, что организм животных и птицы в ранний постнатальный период своего существования имеет недоразвитую пищеварительную систему . В силу этого первые дни и даже недели жизни способность животных к эффективному перевариванию корма
существенно понижена. Этим существенно упускается время для
интенсивного наращивания мышечной массы и развития внутренних
органов. При этом хорошо известно, что имен этот период самый
уязвимый с точки зрения попадания, развития и вреда самых различных микроорганизмов в просвете кишечного тракта. Это не только отвлекает животных от наращивания продуктивности, но и часто
становится причиной их заболевания и значительного отхода.
Следует помнить, что пищеварение раннего молодняка отличается от пищеварения взрослых животных и, прежде всего, слабой
секрецией и низкой активностью соляной кислоты желудка. У цыплят в первые 7 суток после появлении на свет выделяется менее 1
мл соляной кислоты, а у поросят , хотя это количество и несколько
выше выделяемая соляная кислота поступает в просвет желудка в
связанном виде, что резко негативно сказывается на её активности.
В результате такой вполне нормальной физиологической реакции выделяемой кислоты совершенно недостаточно, чтобы обеспечить необходимую функцию. Кислота должна привести к набуханию кормовой массы и полностью нейтрализовать все её щелочные
свойства. Только после получения стойкой кислой среды в желудке
с рН менее 3,5 продуцируемые ферменты способны начать пищеварение и усилить переваривающую способность до максимума.
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Кроме того кислоты желудка выступают главным и до некоторых пор
решающим барьером для развития микроорганизмов патогенной
природы и их проникновения в нижние отделы кишечника. Вот поэтому всякие усилия технологической службы по раннему наращиванию объёма суточного потребления корма часто оборачиваются
заболеванием животных, проявляющихся в виде диспепсии, малабсорбции с выраженным диарейным эффектом. Это приводит к снижению интенсивности роста, ухудшению конверсии питательных
веществ в продукцию тела, массовым отходом поголовья.
Зная эти технологические коллизии, опытные технологи пытаются существенно управлять процессом создания оптимальной кислотной среды в желудке и кишечнике через целенаправленное использование специальных пребиотических субстанций, получивших
общее название - подкислители.
Цель использования подкислителей- облегчить и усилить процесс
нейтрализации кислотосвязывающей способности кормовых компонентов рациона, с наименьшими для организма затратами понизить рН
желудочного содержимого и создать оптимальные условия кислотности
для переваривания, всасывания питательных веществ в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Это означает , что цель использования подкислителей – помочь ферментативной системе организма хозяина и полезных микроорганизмов, живущих в кишечном тракте , ускорить и повысить эффективность переваривания корма, но при этом
помешать условно патогенной и патогенной микрофлоре существенно
вмешаться в указанный процесс.
Для того, чтобы создать стройный механизм пребиотического
воздействия теория создания и применения подкислителей претерпела
ряд этапов и серьёзных изменений к настоящему времени.
Постепенно стало ясно, что основными видами кислот, включаемых в готовые препараты должны быть органические кислоты с
высокой степенью электролитической диссоциации и типичные для
среды желудочно-кишечного тракта. В качестве таковых наилучший
эффект показали муравьиная, пропионовая уксусная, молочная и
сорбиновая кислоты. Оказалось, что муравьиная кислота эффективно снижает рН корма, положительно влияет на уменьшение объёма буферной ёмкости щелочных добавок и кормов ( мел, известняк, трикальцийфосфат и др.,). Эта кислота- ключевой фактор снижения рН желудочного сока и сохранения кислотной буферной его
емкости. Она способствует улучшению использования азота , кальция и фосфора в организме. Второй стороной действия муравьиной
кислоты - является её выраженный эффект против развития в просвете желудочно-кишечного тракта дрожжей и бактерий. Особенно
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она эффективна против колиформ и сальмонелл. Уксусная кислота
копирует эффекты муравьиной, но её активность существенно ниже.
Пропионовая кислота также в основном аналог муравьиной по
своему эффекту , но как и уксусная она менее сильная чем муравьиная. Отмечено лишь, что этот вид кислот эффективнее муравьиной
противостоит росту плесневых грибов. Однако если принять во внимание, что эта кислота не может влить на активность уже синтезированных токсинов грибов, её использование как фактора антимикотоксической защиты весьма ограничено.
Пропионовая, молочная, бензойная и сорбиновая кислоты часто
рассматриваются как эффективные консерванты кормов, а молочная
кислота в дополнение к указанным эффектам улучшает вкусовые качества корма, обладает антисептическим и пробиотическим действием.
В последние годы активность использования указанных кислот
в качестве факторов регулирования кислотности ЖКТ и защиты
кормов от микробной контаминации постоянно растёт. Однако практика применения чистых органических кислот столкнулась с непредвиденными ранее проблемами.
Во-первых, чистые органические кислоты способны вступать в
химическую реакцию с компонентами щелочной природы премиксов. В
результате витамин Е (ткоферол), витамин А (ретинол), витамин Д (
кальциферол) и другие химически реагирую с кислотами с образованием неактивных комплексных соединений. Установлено, что до 40% этих
витаминов может быть инактивировано активными кислотами на этапе
смешивания компонентов комбикорма при соблюдении норм введения
подкислителя в комбикорм.
Во-вторых чистые органические кислоты уже в желудке в водной
среде диссоциируют на ионы. При этом они сохраняют свои свойства
как фактор снижения рН, но полностью теряют способность губительно
воздействовать на микробные клетки, мембраны которых не пропускают ионы кислотного остатка внутрь клетки.
В-третьих, органические кислоты обладают исключительно
большой коррозионной способностью. В результате их применения всё
металлическое оборудование, с которым соприкасается комбикорм или
отдельные его компоненты, быстро выходит из строя.
Эти факторы побудили к поиску новых форм подкислителей, у
которых эти негативные эффекты устранены, а позитивный эффект
усилен.
Одним из таких направлений считается подбор и обоснование
применения не чистых кислот, а их простых солей.
К концу первого десятилетия 20-го века появились убедительные
научные данные относительно применения натриевых и кальциевых
солей взамен органических кислот имеющих тот же, что и кислота ки77

слотный остаток. Оказалось, что их влияние на организм животного не
только не снизился а в ряде случаев даже возрос (Табл.1.).
1. Воздействие некоторых кислот и их солей на деятельность
желудочно-кишечного тракта, % (По В.И. Фисинину,
Т.М. Околоеловой, И.А. Егорову и др., 2011)
Наименование кислоты
или соли

Антибактериальные
свойства

Задержка
роста
плесени

Стимуляция
роста кишечных ворсинок

Уксусная кислота
Пропионовая кислота
Пропионат кальция
Муравьиная кислота (85%)
Формиат кальция
Диформиат натрия

40
35
23
85
70
80

25
100
65
50
35
50

50
75
6,5
10
7
Нет данных

56
20
16,7
100
41

35
12
10
75
21

10
80
65
10
8

Молочная кислота
Бутират натрия
Бутират кальция
Сорбиновая кислота
Цитрат кальция

Эффектив-ность
против
Clostridia
30
30
20
50
35
Нет данных
25
80
65
25
21

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что соли в ряде случае и
по ряду показателей не многим уступают чистым кислотам, а на
пример, бутираты натрия и кальция проявляют исключительно высокую способность в качестве стимуляторов роста кишечных ворсинок и инактиваторов клостридий, превосходя саму молочную кислоту в 4-8 раз.
Соли практически не разрушают витамины щелочной природы и
слабо взаимодействуют с металлами технологического оборудования.
Скорость и степень их диссоциации в среде желудочно-кишечного
тракта оказалась существенно ниже. Следовательно, эти их преимущества позволили постепенно отдать им пальму первенства в системе
их кормового применения
Особое внимание исследователей в последние годы привлекла новая добавка из группы подкислителей - натриевая соль муравьиной кислоты в смеси с самой муравьиной кислотой. Препарат
получил фирменное название Форми NDF.
Первые исследования с этим препаратом были выполнены в
2009 году Lückstädt & Theobald. В их отчётах описан весьма высокий
эффект Форми НДФ в отношении подавления сальмонелл, кампилобактера и других патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте. Исследования на эту тему продолжились и в 2010 г., когда были проведены опыты с различными дозировками Форми НДФ
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на бройлерах (ВНИТИП, Сергиев-Посад, 2010). Далее успешные исследования с применением Форми НДФ выполнены на индейках курах несушках, поросятах.
Сравнительное изучение поведения Форми НДФ и чистой муравьиной кислоты в желудочно-кишечном тракте птицы показало,
что эти два препарата по разному сохраняются в отдельных частях
желудочно-кишечного тракта при их введении в корм (Табл2.).

2. Сравнительные показатели сохранности Форми НДФ
и муравьиной кислоты в желудочно-кишечном тракте
животных и птицы
Показатели

Сохранность в желудке
Сохранность в двеннадцатипестной
кишке
Сохранность в нижней части тонкого
кишечника
Сохранность

Натриевая соль муравьиной кислоты
(Форми НДФ)
90
85

Муравьиная кислота

38
18

0
0

95
15

Данные таблицы 2 показывают, что Форми НДФ, потеряв до
10% своей активности в желудке, далее по ходу движения в нижние
отделы вместе с химусом сохранил свою активность вплоть до толстого кишечника, и даже там до 18% подкислителя осталось в активном состоянии. Сама муравьиная кислота в чистом виде проявила максимальную силу в кислой среде желудка, но уже в тонком кишечнике её осталось не более 80% от исходной, а далее в толстом
её активность не обнаружилась вообще. Всё это свидетельствует о
высокой проходной способности препарата Форми НДФ и означает,
что диформиат натрия обеспечил идеальную пролонгацию собственной деятельности, охватив не только желудок, но и все остальные отделы желудочно-кишечного тракта. Такая реакция стала возможна благодаря значительной более низкой способности к диссоциации у Форми НДФ над самой муравьиной кислотой. Это свойство
препарата свидетельствует о том, что он активно работает как антимикробный препарат и может составить реальую альтернативу
использования антибиотиков.
Присутствие подкислителя Форми НДФ практически на протяжении всего ЖКТ вызвало заметную реакцию стабилизации пониженного уровня рН на всём его протяжении, что улучшило переваривающую способность пищеварительных соков и создало благо79

приятные условия для облегчения всасывания питательных веществ ворсиночной поверхностью кишечника.
Более детальные исследования показали, что Форми НДФ неоднозначно влияет на отдельные группы и штаммы микрофлоры
просвета тонкого и толстого кишечника.
В отношении условно патогенной и патогенной микрофлоры
недиссоциированные молекулы муравьиной кислоты, входящие в
состав Форми НДФ в силу очень небольшой молекулярной массы
быстро проникают через мембрану клеток патогенных микроорганизмов по схеме, представленной на рисунке 1.

Рис.1. Схема влияния Форми НДФ на клетку патогенных
микроорганизмов
Внутри клетки кислота диссоциирует с образованием ионов
водорода и остатка муравьиной кислоты. Пытаясь удалить избыточные ионы водорода, парализующие жизнедеятельность микробной
клетки, микроорганизмы теряют колоссальное количество энергии,
что приводит к прекращению их деления и далее к гибели.
В тоже время молочнокислая флора и бифидобактерии в
среде Форми НДФ не только не угнетаются, а наоборот, их рост и
развитие усиливается ( Табл. 3).
Данные таблицы 3 означают, что рассматриваемый препарат существенно меняет состав микрофлоры кишечника, прекращая рост, а,
значит и активность различных энтеробактерий и способствуя интенсивному развитию лакто и бифидобактерий – самой желательной микрофлоры, активно и положительно влияющей на процессы пищеварения в
80

нижних частях желудочно-кишечного тракта. Именно в этом и проявляется мощная пребиотическая функция рассматриваемой добавки.
.
3. Изменение концентрации отдельны видов микрофлоры
кишечника на фоне присутствия Форми НДФ в его химусе
(Lückstädt and Theobald, 2009)(Опыт проведён на 1750
бройлерах в трёх повторностях), КОЕ/г
Вид бактерий
Enterobacteria
Lactobacilli
Bifidobacteria

Контроль
Опыт
(без добавки Форми НДФ) (Добавка Форми НДФ 0,6%)
107
105
7
10
108
105
106

Опыты на бройлерах, выполненные во ВНИИТИП в 2009 году
(Рис.2.), подтвердили положительный эффект добавки Форми НДФ
в отношении основных зоотехнических показателей.
Применение рассматриваемого подкислителя (Рис.2.), устранило всякую возможность отхода птицы. Наилучшие ростовые показатели зафиксировали у цыплят, где применяли дозу 0,5% на 1 т
комбикорма, а затраты корма зафиксировали минимальными при
дозе 0,3% добавки. При этом эффект применения НДФ оказался заметно выше эффекта использования смеси органических кислот независимо от дозы.

Рис.2. Зоотехнические результаты исследований применения
НДФ в кормлении бройлеров на фоне контроля без добавок кислот с при применении смеси органических кислот.
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Убедительные данные эффекта Форми НДФ получены и при
выращивании индеек, в кормлении кур-несушек, а также в свиноводстве при выращивании молодняка свиней.
Обобщая картину изменений обмена веществ, состояния габитуса и продуктивности у животных можно утверждать, что применение
Форми НДФ в дозе 0,3-0,5% по массе комбикорма способно обеспечить
следующие физиологические и зоотехнические эффекты:
1. Форми НДФ выступает как мощный регулятор понижения рН
желудочно-кишечного тракта, действующий пролонгировано и охватывающий практически все участки пищеварительной трубки.
2. Добавка делает процесс подкисления мягким, но устойчивым и способствующим росту секреции и активности пищеварительных соков, а это положительно сказывается на росте переваримости протеина рациона, усвоении кальция и фосфора из него.
3. Активная часть препарата выступает как действенный пребиотический фактор, избирательно активирующий развитие молочнокислых и бифидобавктерий и угнетающих рост условно патогенной и патогенной микрофлоры. Благодаря этому нормализуется работа нижних
отделов ЖКТ, уплотняется помёт (кал), снижается раздражение клоачной области, что снижает частоту проявлений клоацитов, перитонитов,
выпадения яйцевода у несушек.
4. Форми НДФ снижает коррозию металлов комбикормового и
технологического оборудования.
5. При добавлении в рацион птицы добавка является дополнительным источником легкодоступного натрия без дополнительного введения в организм птицы хлора.
6. Форми НДФ слабо взаимодействует с компонентами премикса, что не влияет на изменение активности витаминов , ферментов и других БАВ.
7. Использование Форми НДФ в практике животноводства и
птицеводства обеспечивает реальный дополнительный экономический эффект за счёт получения идеальной сохранности поголовья,
роста продуктивности и улучшения конверсии в продукцию выращивания и яйцемассу.
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ПРОБЛЕМНІ ВІДХОДИ ЧИ ЕФЕКТИВНІ ДОХОДИ
__________________________________________
Сендецький В.М.,
канд.с.г.н., асоціація «Біоконверсія»,
Відходи і побічні продукти виробництва і переробки сільськогосподарської продукції є величезним резервом ресурсозбереження, який
поки що використовується вкрай недостатньо. Розвиток АПК досяг межі, за якою стає економічно доцільною безвідходна промислова переробка відходів. Іноді прибуток від застосування отриманого продукту
переробки може перевищити прибуток, отриманий від основної діяльності підприємства, в результаті якої одержані ці відходи.
На практиці доказано, що застосувавши продукт переробки відходів тільки однієї птахофабрики чисельністю 500 тис. голів дорослої птиці можна отримувати 15 млн. грн. прибутку в рік.
Відомо ряд способів переробки пташиного посліду. До їх числа
відноситься метанове зброджування для одержання біогазу, тривале компостування посліду для отримання органічних добрив, змішування з різними наповнювачами з цими ж цілями, хімічна обробка
посліду, використовується також термічне висушування посліду, переробку посліду черв'яками та ін., а в останні роки у США, країнах
Західної Європи широкого поширення набув метод переробки органічних відходів тваринництва, птахівництва, осаду очисних споруд та
ін. методом керованої аеробної термофільної ферментації. У США
такі органічні добрива продаються під торговою маркою "Фермвей", у
Західній Європі - "Органік", "Біоорганік" та ін. В Україні нами запатентована технологія під назвою органічних добрив "БіоПроФерм", "БіоАктив", "ОДУД" .
В основі технології лежить класичне компостування, яке носить
регульований характер. Фізико-хімічними факторами регуляції виступають рівень киснезабезпечення і примусово підтримуваний температурний режим.
Оптимізація процесів біоферментації сприяє покращенню життєдіяльності здійснюючих процеси перетворень мікроорганізмів і направлена на отримання продукції високої якості. Одержані органічні
добрива не містять схожого насіння бур’янів, патогенної мікрофлори,
екологічно безпечні. Такі добрива не мають неприємного запаху, сипучі, з великим вмістом гумінових кислот і рухомих форм основних
елементів живлення. Завдяки їм, в грунті активізується корисна мікрофлора, підвищується рухомість поживних речовин, завдяки наявності термофільних мікроорганізмів і бактерій антагоністів покращується фітосанітарний стан агросистем. При внесенні 6-10т/га добрив
в 2-3 рази збільшується кількість найбільш важливих в агрономічно83

му відношенні нітрифікуючих бактерій, ферментаційна активність і
азотофіксуючі властивості грунтів.
Ефективність переробки. В середньому ферментаційний
блок із 10 камер, дозволяє переробити в рік близько 25-30 тис.тн
курячого посліду та інших відходів і отримати близько 20-25 тис.тн
органічного добрива. В 1 тн. отриманої продукції міститься не менше 50 кг діючої речовини, в тому числі: азоту=20-35кг, фосфору=1530кг, калію=15-35кг, корисної мікрофлори=5-7 млрд КУО/г.
Витрати на виробництво однієї тонни добрив (для прикладу
"БіоПроФерм", "БіоАктив") становлять 0,4-0,6 маш./год., праці - 0,60,8 чол/год., електроенергії - 0,25-0,30 кВт/год (енерговитрати на виробництво 1т добрив всього 525 -575мДж, в т.ч. технологічні 240280мДж). Собівартість переробки обходиться в 50-60 грн./т.
Річний обсяг виробництва однієї камери (біоферментатора)
2 000-2 500 тн.
Вміст NPK в одній тонні добрива – 50 кг, в загальній партії 2000 х 0,050=100.0 тн (що заміняє в перерахунку на NPK 200 тн нітроамофоски)
Річного обсягу достатньо для внесення на 250-300 га
Економічна вигода
Варіант 1. (для підприємств які займаються землеробством)
Дохід. Гарантований приріст врожаю (на прикладі озимої пшениці) не менше 25% (близько 1,5 т/га) або 450.0тн на площі внесення
добрив 300 га, що становить більше
900.0 тис.грн.(450.0тн х
2 000.0грн.). На практиці, деякі господарства, в перший рік після внесення добрив, отримували приріст урожаю озимої пшениці 2.0-2,5т/га.
Вартість 200.0тн нітроамофоски - близько 800 тис.грн.
Загальний дохід від приросту врожаю і економії на закупці мінеральних добривах становить близько 1700.0 тис.грн.
Витрати:
Затрати на виробництво 1 тн добрива -50.0грн.( на річний обсяг
затрати становлять 100.0 тис.гр.)
Затрати на внесення - 100грн. х 300га=30,0тис.грн.
Інші витрати (амортизація, аренда землі і т.п.) =70,0тис.грн.
Всього витрат - 200.0 тис.грн.
Прибуток 1 700.0 – 200.0 = 1500.0 тис.грн.
Варіант 2. Продаж по ціні вартості NPK, що становить орієнтовно 400,0грн./тн.
Дохід. Річний обсяг виробництва однієї камери (біоферментатора) 2 000тн х 400.0 = 800.тис.грн.
Затрати на виробництво 1 тн добрива - 50.0грн.( на річний обсяг - 100.0 тис.гр.)
Прибуток: 800.0-100.0=700,0 тис.грн.
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Слід врахувати:
1. Позитивна дія добрив зберігається на протязі трьох років
після внесення.
2. Для фабрик чисельністю 500 тис. голів дорослої птиці необхідно будувати комплекси на 8-10 біоферментаційних камер.
3. Собівартість будівництва однієї камери (біоферментатора)
80-120 тис.грн.
4. Переробку відходів можна організувати практично на кожній
птахофабриці
Технологія нами впроваджена на підприємствах Волинської
(торф, гній ВРХ, тирса, пташиний послід), Хмельницької (переробка
пташиного посліду, гною ВРХ, соломи, та ін.), Вінницької (переробка
пташиного посліду, соломи), Львівської (переробка пташиного посліду, ставкового мулу, тирси), Івано-Франківської (переробка міздри,
мулу очисних споруд, тирси) областей, проектуємо цехи в ряді інших
областей.
Якщо Ви зацікавлені в переробці наявних на Ваших на підприємствах органічних відходів по нашій технології, ми готові представити детальнішу інформацію і провести розрахунки ефективності на
основі Ваших вихідних даних.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
_______________________________________________
Ф.С.Марченков, канд.биол.наук
ООО «Биоконтакт», ЧП «Кронос Агро», г.Киев
050 312 71 72, marchenkovl50@gmail.com
Кальций-фосфорный обмен
В кальций-фосфорном обмене участвуют два главных макроэлемента – кальций (Са) и фосфор (Р). Оба находятся в основном в
костях. Соотношение Са : Р различается для разных видов животных и птицы.
Из животных кормов Са+Р усваиваются лучше, чем из растительных. При нарушении соотношения Са/Р возникает остеомаляция, остеопороз, рахит, гипокальциевая тетания.
Кальций
Поступает в организм в основном с кормом. Попадает в рот,
частично связывается белками слюны, образует растворимые комплексы. Попадает в желудок, под действием соляной кислоты пере85

ходит в активную растворимую форму. Всасывание кальция происходит по всей длине кишечника.
Разница между жидким и твёрдым кальцием и фосфором
Кальций в твёрдой форме усваивается организмом птицы поразному: от 30% до 90%. Жидкий кальций усваивается полностью.
Твёрдый кальций переходит в растворимую форму в желудочнокишечном тракте не непрерывно, а периодически. Жидкие кальцийфосфорные препараты используются : для быстрой и эффективной
нормализации кальций-фосфорного баланса у с/х животных и птицы, а также для лечения переломов конечностей у сельскохозяйственных животных и птицы (страусы).
Жидкие кальций-фосфорные препараты используются:
1) Для быстрой и эффективной нормализации кальцийфосфорного баланса у сельскохозяйственных животных и птицы
2) Для лечения переломов конечностей.
3) В период линьки и разноса.
4) При неоптимальном освещении птичников.
5) При действии стресса (кокцидиоз, переуплотнение посадки и
т.д.)
Кроноцид -Л (Са+Р) – новый жидкий кальцийфосфорный препарат
Это оптимальный источник кальция, фосфора и магния в легкодоступной хелатной растворимой форме. Он имеет дополнительное свойство подкислителя, т.к. содержит кислоту. Обеспечивает
равномерное поступлениекальция в организм и его связывание с Сасвязывающими белками. Используется в случае повышенной потребности организма в фосфоре и кальции. Рекомендуется применять в сочетании с препаратами, содержащими витамин Д2, ДЗ.
Почему важно наличие кислоты
Потому, что большое количество кальция обуславливает увеличение кислото-связывающей способности корма (КСС), изменяя
рН в щелочную сторону. Фермент фитаза лучше всего работает в кислой среде, и таким образом мы помогаем его работе. Закисление
уменьшает КСС и приводит к улучшению физиологических показателей у птицы.
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Результаты применения
Опыт проведен на несушке Хайсекс белый, возраст 56 недель,
на промышленном птичнике.
Использован препарат Кроноцид-Л Са+Р, дозировка 1 л/т воды, до обеда. Дополнительный препарат: «Витасоль-мульти», 0,3
л/т воды (источник витамина Д), длительность опыта 10 дней. Результат: рост продуктивности на 5,6%, улучшение конверсии на 7
г/гол.
Пролонгированное действие сохранялось ещё 10 дней (конверсия) и 20 дней (продуктивность).
Экономический эффект составил 8,80 грн на одну затраченную гривну.

ПРОБИОТИК «БИО-ЛЕКС». ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
_________________________________________
Мачуский А. В., главный технолог
ООО «ВЕТПРОБИО», Украина
Концепция пробиотиков была предложена И. Мечниковым в
начале ХХ века и со временем приобретала все большее и большее
распространение и интерес как в мире науки, так и – практики. Он
выдвинул теорию, что бактерии молочной кислоты способствуют
улучшению здоровья и долголетию. Термин «пробиотики» был
предложен в 1965 году Лилли и Стиллуэллом в противоположность
антибиотикам.
Наиболее часто используются как пробиотические штаммы
лактобактерий и бифидобактерий. Препараты, созданные на основе
этих микроорганизмов, обладают благотворным влиянием на облигатную микрофлору, снижают рН, проявляют антагонизм относительно патогенной микрофлоры, улучшают конверсию корма.
Их применение, учитывая развитие концепции животноводства
без антибиотиков, вполне оправдано. Но, для получения эффекта,
от данного рода препаратов, необходимо соблюдение целого ряда
условий, а именно: хорошее ветеринарно-санитарное состояние животноводческих помещений, четкое соблюдение дозы и экспозиции,
отказ от антибактериальных препаратов, к которым чувствительны
пробиотические штаммы и т.д.
При конструировании препаратов с пробиотическим эффектом
необходимо подбирать безвредные штаммы, которые имеют в первую
очередь адгезивные свойства («прилипание» к стенке желудочно87

кишечного тракта (ЖКТ) обеспечивает возможность дальнейшего развития целевого микроорганизма), антагонистические свойства (в процессе своей жизнедеятельности оказывать бактерицидное или бактериостатическое действие на патогенную и условно-патогенную микрофлору ЖКТ), устойчивость к кислотам, ферментам и желчи (как условие выживания в ЖКТ), колонизировать ЖКТ и формировать нормофлору животного и т.д. Конечно, данный перечень не есть исчерпывающим, но хотелось бы сфокусироваться на таких ключевых моментах как действующее вещество – штаммы и их доза.
Пробиотик «БИО-ЛЕКС» - это смесь культур, которая содержит
бактериальные клетки L. delbrueckii subsp. lactis GKV 03, L.
acidophilus GKV 07, продукты их метаболизма и авторскую пропись.
Инновационным является то, что препарат сконструирован из местных штаммов, полученных селективным путем.
Каждый по отдельности штамм обладает высокой активностью и
ферментативной способностью. За счет этих свойств они, попадая в
желудочно-кишечный тракт птицы, быстро начинают продукцию веществ, благотворно влияющих на пищеварение птицы и пагубно на патогенную и условно-патогенную микрофлору. А наличие адгезивных
свойств позволяет данным микроорганизмам «приклеиваться» к слизистой оболочке ЖКТ и колонизировать его полностью. Экспериментально доказано, что вещества, выделяемые L. delbrueckii subsp.
lactis GKV 03 и L. acidophilus GKV 07 пагубно влияют на представителей энтеробактерий: E. coli, Salmonella spp., Listeria spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., а также Candida albicans.
Количество микробных клеток, которые содержатся в дозе
пробиотика «БИО-ЛЕКС», является максимально эффективным, позволяет «вытеснять» патогенную микрофлору из ЖКТ животных, не
вызывая при этом IBS-синдром.
Штаммы L. delbrueckii subsp. lactis GKV 03 и L. acidophilus GKV 07
генетически маркированные (описанные), что позволяет отслеживать
эффективность применения «БИО-ЛЕКС» бактериологическими методами в динамике.
Целостность инновации, заключает также, и авторская пропись, которая состоит из фито и апикомпонентов, что позволяют сохраняться микроорганизмам в активном состоянии без лиофилизации, а также обладают ингибирующим действием на патогенную и
условно-патогенную микрофлору, повышают аппетит птицы и усвоение корма. Данная пропись содержит только природные компоненты и является результатом авторской работы сотрудников компании «БИО-ЛЕКС», её эффективность подтверждена как in vitro,
так и in vivo.
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Комплексный подход в системе птицеводства, а также синергизм пробиотических микроорганизмов и биологически активных
компонентов препарата «БИО-ЛЕКС» позволяет получить максимальный экономический эффект.
Применил антибиотик – примени пробиотик! Также применение
пробиотика «БИО-ЛЕКС» рекомендуется во время и после применения антибиотиков, т.к. он быстро и безболезненно восстанавливает
нормофлору ЖКТ животных.
Позволим природе самой помочь нам в эффективном и экологически чистом животноводстве!

НАСИДЖУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
_______________________________________________
Є.М. Білецький, Р.О. Кулібаба, О.В. Терещенко,
М.Т. Тагіров
Інститут тваринництва НААН
Вступ. Насиджування у сільськогосподарської птиці для людини відіграє двояку роль. З одного боку, в присадибних ділянках,
мілких фермерських господарствах, де немає потреби у великій кількості молодняку природне насиджування під квочкою має велике
значення, так як вивід молодняку зазвичай високий, пташенята знаходяться під захистом матері, яка їх зігріває і оберігає від дрібних
хижаків (ворон, шулік, пацюків, котів та ін.). З другого боку, створення
великих птахівничих господарств, інкубаторних парків призвело до
того, що насиджування стало перешкодою для створення високопродуктивних порід птиці та одержання від неї максимального прибутку, так як птиця при прояві насиджування втрачає до 20% продуктивності – недоодержання племінних яєць, молодняку, м’яса. Тому нагально постає питання розробки методів попередження прояву насиджування.
У теплому кліматі індички можуть проявляти ознаки насиджування вже після знесення 10 – 15 яєць (через 10 – 12 днів після початку яйцекладки). У зимовий період, або в холодному кліматі, насиджування може виявлятися дещо пізніше, проте у будь-якому випадку пошук і усунення потенційних квочок повинно відбуватися не пізніше 14 днів з моменту початку яйцекладки. Зниження продуктивних
якостей індичок в процесі насиджування і відповідне зменшення
економічного прибутку визначаються фізіологічними змінами в організмі птиці, що ініціюються насиджуванням. В процесі насиджування
відбувається зміна гормонального статусу самки внаслідок чого на89

стає інволюція репродуктивної системи, що призводить до припинення яйцекладки і активізації гніздової поведінки. Квочок, які не піддаються розгулюванню, видаляють з стада і здають на забій. Найбільш інтенсивно насиджування проявляється при підлоговому груповому утриманні птиці. При використанні індивідуальних кліткових
батарей, кількість квочок в стаді дещо нижча, проте це не вирішує
проблему. Птиця, що проявляє насиджування, індукує прояв насиджування у самок, розташованих в сусідніх клітках. Таким чином,
згідно даних багатьох авторів, насиджування є основною проблемою
індиківництва та інших галузей птахівництва, яке перешкоджає повній реалізації продуктивного потенціалу птиці.
Насиджування – це складний фізіологічний процес, який знаходиться під контролем складно організованої системи нейрогуморальної регуляції. До складу даної системи входять різні залози внутрішньої секреції організму птиці і гормони, що синтезуються ними. До
залоз внутрішньої секреції, що беруть участь в регуляції репродуктивних функцій птиці, відносяться гіпоталамус, гіпофіз і яєчники. Гормони вказаних залоз беруть участь в регуляції нормального розвитку, росту і диференціювання репродуктивної системи, відповідають
за циклічні зміни в продуктивному періоді птиці, забезпечують підтримку гомеостазу. Основним гормоном, який регулює виникнення та
становлення насиджування, є пролактин. Пролактин зменшує репродуктивну активність птиці за допомогою дії на гіпоталамус (інгібує
секрецію гонадотропін релізінг-гормону), гіпофіз (зменшує секрецію
м-РНК лютеїнізуючого гормону, інгібуючи тим самим синтез його функціонально активної форми) та яєчники (знижує рівень експресії
мРНК ферментів, що беруть безпосередню участь в синтезі стероїдних гормонів). В результаті підвищеної концентрації плазматичного
пролактину птиця починає проявляти ознаки насиджування, відбувається атрофія яйцепроводу і яєчника, зменшується відстань між кістками тазу, відбувається поступове зменшення, а потім, повне пригнічення яйцекладки, в плазмі крові знижується концентрація гонадотропін релізінг-гормону, лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів і естрогенів, виявляється гніздова активність. Всі ці процеси
призводять до того, що несучка стає квочкою.
З вищесказаного витікає, що основою при розробці методів попередження прояву насиджування повинен бути контроль концентрації плазматичного пролактину в крові. Застосовувані речовини або
дії для попередження насиджування мають сприяти утримуванню
його концентрацію впродовж продуктивного періоду на низькому рівні. У зарубіжному індиківництві для цього використовують методи
імунізації птиці антитілами проти пролактину або VIP. Проте дані методи дуже ресурсо- і трудомісткі, тому їх застосування у вітчизняно90

му індиківництві недоцільно. Разом з цим, методи, які запроваджують
у вітчизняному індиківництві, не впливають безпосередньо на центри
регуляції рівня концентрації пролактину в плазмі крові, що і є причиною їх недостатньої ефективності.
На жаль, існуючі методи зводяться не до попередження, а до
пригнічення насиджування, так як за їх допомогою маніпулюють з
птицею, у якої насиджування вже знаходиться на певній фазі розвитку, в організмі вже включилася нейрогуморальна перебудова та почалася інволюція яйцепроводу та яєчника під дією високого рівня
пролактину. В результаті цього довжина яйцепроводу у індичок в перші десять днів насиджування зменшується в два рази, а маса – в
чотири. У подальший період довжина і маса яйцепроводу змінюються не так інтенсивно і через сорок днів з моменту припинення яйцекладки складають відповідно 21 – 32 см і 5 – 8 грам. При цьому довжина яйцепроводу у несучок у віці 320 – 420 днів складає 85 – 92,5
см, маса – 92 – 102 гр.. Відповідно на фоні змін, що відбуваються в
яйцепроводі, маса індички вірогідно зменшується. За нашими даними та даними інших авторів, індичка впродовж перших 15 днів насиджування втрачає в живій масі близько 0,5 кг, що погіршує її товарну
якість. Встановлено, що при прояві насиджування відбувається руйнування і розсмоктування зрілих фолікулів.
Природне насиджування. Особливістю розмноження птиці є
те, що зародок розвивається в яйці після його знесення. Процес
природної інкубації яєць під квочкою названий насиджуванням.
На момент відкладки яєць у птиці на животі утворюється так
звана насидна пляма, яка являє собою ділянку шкіри, позбавлену
пір’я і густо пронизану кровоносними судинами та нервовими закінченнями.
Насиджування яєць починається з того моменту, коли нервові
закінчення насидної плями одержують необхідну дозу подразнення
від контакту з відкладеними яйцями.
Квочка, що сидить на яйцях, розпушує пір’я і притискається до
насиджуючих яєць нижньою частиною живота. При підвищенні температури у гнізді птиця щільно притискує пір’я до тіла. Таким чином
пір’я служать теплоізоляцією і яйця не перегріваються.
У сільськогосподарської птиці пташенята з яєць виходять зрячими, покриті пухом. Після висихання, вони можуть іти слідом за
квочкою та самостійно харчуватися. Таких птахів називають виводковими.
Спосіб отримання потомства під квочкою широко практикують у
присадибних господарствах при невеликій потребі в добовому молодняку і наявності племінного поголів'я птиці. Природна інкубація має
ряд переваг: весь процес ембріонального розвитку контролюється
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квочкою, крім того, після виводу молодняк знаходиться під її захистом, вона піклується про потомство, попереджає можливість його
втрат при вирощуванні. В основному природне насиджування приурочують до березня, квітня або травня, коли наступає потепління і
курчат легше вирощувати. До недоліків природного виведення курчат
під квочками відносять необхідність великої кількості насиджуючої
птиці, коли в господарстві зростає потреба в молодняку, тому даний
метод можна рекомендувати для невеликих присадибних господарств.
Успіх насиджування багато в чому залежить від вибору квочки,
яка повинна мати виражений інстинкт насиджування. До хороших
квочок можна віднести курей мясо-яєчних порід. У яєчних у зв'язку з
тривалим відбором на високу яйценосність він, як правило, пригнічений. Ідеальними квочками вважаються індички. Добре насиджують
також гуси та качки, особливо мускусні.
У індичок значно сильніше, ніж у інших видів сільськогосподарської птиці, розвинене насиджування. У природних умовах воно виявляється в основному навесні, у виняткових випадках – восени (пізні виводки). Зазвичай після того, як індички відкладають 15–20 яєць
вони починають квоктати і добровільно не виходять з гнізда. При
цьому у птиці знижується апетит, вона збуджена, насторожена. Індички уперті квочки, якщо їх не зганяти з гнізда, вони по декілька днів
можуть сидіти без їжі і навіть загинути з голоду. При використанні індичок-квочок в якості природного інкубатора їх необхідно знімати з
гнізда для годування. Нині при високо розвинутій штучній інкубації ця
цінна природна якість індичок втратила своє значення. Використовують природне насиджування тільки в індивідуальних господарствах.
Тривалий період квоктання індичок різко знижує їх яйценосність. Дослідження показують, що індички, які не насиджують, відкладають за
рік на 11–20% яєць більше, ніж ті, що насиджують. При цьому відмічено, що у останніх виводимість яєць значно нижча.
При насиджуванні гребінь і сережки зменшуються, стають бліді,
птиця втрачає вагу. Самка, яка квокче, стає дратівливою, не підпускає до себе самця. При його наближенні вона наїжачує пір'я, розпускає крила і видає особливий хрипкий звук. Якщо квочку, що насиджує, вийняти з гнізда і посадити на підлогу, то вона не тікає, а продовжує сидіти, розпустивши пір’я. Качки і гуси поводяться так само,
як кури та індички, але перед початком насиджування вони вищипують пух на грудях і вистилають ним гніздо.
Якщо в одному приміщенні сидить декілька квочок, їх відгороджують, інакше вони почнуть битися, а після прогулянок - плутати
гнізда. Курка-квочка успішно виводить молодняк з гусячих, качиних,
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індичих, цесариних і фазанових яєць. Індичка точно так може вивести курчат, гусенят, каченят.
Під квочок індичок і водоплавної птиці (гусок, качок) яйця підкладають після того, як вони розсидяться. Індички мають виняткову
здатність насиджування і є кращими матерями. Вони надзвичайно
рідко давлять яйця, що не можна сказати про квочок курей, гусок і
качок. При виході з гнізда і вході в нього вони дуже обережні. Кількість яєць, що підкладаються під квочку, залежить від її величини,
розміру яєць, пори року (температури навколишнього повітря). Квочка повинна собою закривати яйця. Садити квочку краще увечері. Її
підводять і в гніздо укладають яйця. Дбайлива квочка починає підбирати їх під себе або підкочувати дзьобом, прагнучи закрити крилами
всі яйця. Тілом і крилами квочка робить похитуючі рухи. Завдяки ним
вона перекочує яйця, щільніше усаджується на них і добре їх закриває. При цьому дбайлива квочка дивиться з боків. Якщо вона побачить навіть кінчик яйця, то підводиться, дзьобом підкочує його і закриває крилом.
Під гусок не можна підкладати курячі, качині, індичі яйця, оскільки вони мають більш тонку шкаралупу і гуска може їх роздавити.
Кількість яєць, що підкладаються, залежить від величини і активності
квочки, розміру яєць і температури навколишнього повітря.
Необхідно постійно стежити, щоб яйця не викочувалися з гнізда і
не попадали в підстилку. У центрі гнізда вони завжди тепліші, оскільки
квочка притискається до них своїм тілом; під крилами і хвостом – вони
менш нагріті. Перекочуючи яйця, квочка сприяє рівномірному їх зігріванню, завдяки чому ембріони нормально розвиваються в усіх яйцях.
Зійшовши з гнізда, квочки швидко їдять і поспішають повернутися в своє гніздо. Прогулянка у курей-квочок триває 10–30 хвилин, у
гусок і качок – дещо більше. Деякі квочки, особливо індички, насиджують настільки старанно, що не сходять з гнізда по декілька днів.
Приблизно за два дні до виведення курчат чути, як вони постукують
дзьобом об шкаралупу. Квочки стають неспокійними і особливо
дбайливими. Під час виведення курчат вони щільно на яйцях не сидять, а знаходяться в напівстоячому положенні.
Тривалість ембріонального розвитку птиці неоднакова і в першу чергу залежить від виду птиці і маси яєць: у курей - 21 добу, індичок – 28, качок – 28, мускусних качок – 33-36, гусей – 31 добу.
Як викликати насиджування у птиці? Для цього гнізда притіняють і
в них підкладають штучні (наприклад, вирізані з куска крейди) або непридатні в їжу яйця. Звичайно це слід робити за два тижні до посадки
птиці в гніздо. Встановлено, що пищання курчат може стимулювати материнський інстинкт насиджування. Ознаки хорошої квочки - невисока
яєчна продуктивність, млявий темперамент. Перед тим, як посадити ку93

рку на гніздо, необхідно переконатися, що вона надійно насиджуватиме.
Для цього її залишають на одну ніч в гнізді; якщо вона наступного дня
його не покидає, то під неї можна підкладати яйця.
Перед початком насиджування підстилку гнізда і квочку обробляють інсектицидними препаратами для попередження розвитку пухопероїдів і кліщів. Якщо цього не зробити, то при сильному розмноженні комахи можуть викликати неспокій і квочка перестане насиджувати.
Під час насиджування потрібно ретельно дотримуватися режиму годівлі птиці, при цьому краще їй давати зерновий корм. Поганий
корм викликає розлад кишечника, що призводить до забруднення
послідом гнізда і яєць. У холодну погоду, коли самка сходить з гнізда,
необхідно шматком матерії прикривати яйця попереджаючи їх переохолодження. На 7–8-й день від початку насиджування яйця переглядають за допомогою овоскопа для визначення розвитку зародка.
Всі незапліднені яйця видаляють з гнізда, за наявності декількох одночасно насиджуючих квочок можна перекласти яйця з одного гнізда
в інше, а в гнізда, що звільнилися, покласти нову партію яєць.
Вирощування індиченят справа трудомістка, така, що вимагає
постійної уваги і турботи. Для успішного їх вирощування необхідно
знати загальні правила з догляду молодняку і деякі особливості цього виду птиці.
Вирощувати індиченят під квочкою значно легше. Одна індичка
може мати виводок з 15–20 індиченят. Вона їх оберігає, обігріває,
вчить знаходити корм і воду, захищає від мілких хижаків і негоди. Індички піклуються про індиченят до 50–60-денного віку, тобто у найважчий період їх вирощування. Звичайно, за виводком слід постійно
спостерігати. Індичок годують три рази на день, а індиченят частіше,
відповідно до їх віку. Для індички з індиченятами повинне бути відведене сухе і тепле місце. Якщо виводок не вдався, до індички можна
підпустити індиченят, виведених в інкубаторі. Роблять це вночі, обережно, щоб не налякати птицю, підпускають індиченят не всіх відразу, а по одному-два. Протягом всього періоду вирощування уважно
стежать за станом здоров'я і поведінкою індиченят. Вчасно відмітивши слабких, їх можна врятувати, відсадити, призначити краще годування. Правильно організоване вирощування індиченят і дбайливий
догляд за ними дозволять зберегти поголів'я і через 6 міс. отримати
індиків з живою масою 10–12 кг, а самок – 6–7 кг.
Перед початком племінного сезону потрібно провести сортування птиці, вибрати здорову, вгодовану, без пороків і відокремити її
для отримання повноцінних інкубаційних яєць. Під час отримання
племінних яєць птиці дають більше вітамінізованих кормів, для забезпечення отримання повноцінних яєць. До таких кормів можна ві94

днести трав'яну муку, сіно бобових, настої висушеного листя рослин.
У пташнику розміщують гнізда залежно від кількості квочок. Здібність
до насиджування у птиці пов'язана з віком, тому бажано відбирати
перевірених по цьому показнику несучок.
Статева активність самців залежить від віку, краще якщо вік не
перевищує одного року, але вона добре виражена до чотирьох років.
У курей і індичок статева активність продовжується до шести років,
хоча кури можуть жити до 25 років, індички за точно встановленими
даними – до 14 років. Статеве співвідношення птиці – на одного півня повинно бути в межах 10 курок. Індичок середніх або важких кросів для одержання високих інкубаційних якостей яєць запліднюють
тільки шляхом штучного осіменіння. В процесі природного парування
самці часто травмують індичок. Велика кількість травм пояснюється
біологічними особливостями цього виду птиці, до яких слід віднести
характер парування, наявність сильних кігтів на ногах самців. Самці
в два і більше разів важчі за самок. Тому якщо півень або частіше індик травмує шкіру спини самки, йому необхідно обрізати кігті ножицями або садовим секатором. Самців для осіменіння краще відбирати за якістю сперми. Якщо самець протягом перших трьох разів не
виділяє сперму або виділяє мало і поганої якості або дуже агресивний – його краще вибракувати. У індичок розвинута моногамність,
тобто перевага до вибраних особин при паруванні. При відборі самців на плем'я цю особливість слід враховувати.
Методи попередження насиджування. Циклічний характер
репродуктивної активності птиці, що забезпечує виживання виду в
дикій природі, стає перешкодою для отримання високопродуктивних
кросів і порід сільськогосподарської птиці. Феномен насиджування,
необхідний в природних умовах, стає головним чинником зниження
продуктивності птиці у різних галузях птахівництва, особливо в індичківництві. З метою запобігання прояву насиджування застосовують
цілий спектр найрізноманітніших методів. Метою будь-якого з запропонованих методів попередження прояву насиджування є підтримка
високої продуктивності стада, яка у разі появи квочок різко знижується.
Основна мета різних методів попередження насиджування –
забезпечення безперервної яйценосності впродовж всього племінного сезону. У стадах індичок, наприклад, яких не піддають обробці для
попередження насиджування, кількість квочок може досягати 50% і
більше, відповідно різко знижується і яйценосність. Даний факт є головною причиною необхідності застосування різних заходів попередження насиджування у індичок.
На даний момент існує декілька методів попередження насиджування.
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Фотостимулюючий метод. У 5-місячному віці птицю переводять
на 7-8 годинний світловий день. Це призводить до посилення зростання
живої маси, проте при такому режимі відбувається гальмування розвитку статевих органів. Після досягнення індичками 7 – 8-місячного віку їх
поступово переводять на 14-годинний світловий день. Збільшена тривалість світлового дня стимулює розвиток репродуктивної системи організму і безпосередньо ініціює яйцекладку. Подібного режиму дотримуються впродовж перших двох третин періоду яйценосності. За два місяці до закінчення яйценосності тривалість світлового дня збільшують до
16-18 годин для попередження прояву насиджування.
Гормональний метод. Метод гормональної терапії заснований
на введенні в організм птиці (перорально або внутрішньом'язово)
статевих гормонів або їх синтетичних аналогів двох основних типів:
пептидні та стероїдні. З пептидних гормонів використовують гонадотропіни (лютеїнізируючий і фолікулостимулюючий гормони) або гонадотропний рилізінг-гормон (синтетичний аналог сурфагон). З стероїдних гормонів - естрадіол і прогестерон або синтетичний аналог
естрогену діетилстільбестрол. Дія на птицю здійснюється перорально у разі застосування синтетичних аналогів гормонів або внутрішньом'язово при використанні натуральних гормонів. Частота дії змінюється залежно від вибраного гормону і складає від одноразового
(у випадку з сурфагоном і прогестероном) до багаторазового (естрадіол + естрон + прогестерон) використання.
Стимулюючий метод. Метод стимулюючої терапії заснований
на застосуванні різних біологічно активних речовин для стимуляції
обмінних процесів, імунної і гормональної систем організму птиці. Як
біологічно активні речовини використовують сироватку крові, екстракт алое, різні імуномодулятори і т.д. Вважається, що використання
стимулюючої терапії дозволяє інтенсифікувати обмін речовин, поліпшити загальний фізіологічний стан організму птиці і, за допомогою
даних змін, попередити прояв насиджування.
Відволікаючий метод. Метод відволікаючої терапії здійснюється за допомогою дії 96% етилового спирту на слизову оболонку носових шляхів індички. Обробка спиртом носових ходів індички призводить до набряку слизистої оболонки носоглотки. Це призводить до
збудження птиці і викликає легкий стрес.
Зоотехнічні методи. Основою зоотехнічних методів попередження прояву насиджування є можливість зміни умов утримання
птиці. При цьому залежно від типу утримання індичок (індивідуальні і
групові кліткові батареї, підлогове утримання) застосовують різні підходи. Важливий аспект контролю при використанні зоотехнічних методів попередження насиджування полягає в своєчасному виявленні
потенційних квочок і проведенні заходів по їх розгулюванню. До зоо96

технічних прийомів відноситься пальпація індичок на наявність яйця
в матці. Якщо індичка вже знеслася, її виганяють з гнізда. Цей прийом можна рекомендувати для невеликого поголів'я. Схильних до
насиджування індичок пересаджують в окреме прохолодне і добре
освітлене приміщення, підпускають до них самців. Використовують
різкі шумові подразники або інтенсивний потік повітря за допомогою
вентиляторів. Чим раніше відбирають індичок для розгулювання, тим
скоріше вони знову відновлюють яйцекладку. Друга кладка, як правило, починається через 15–35 днів (залежно від індивідуальних
особливостей і часу відсутності яйця). Часто у індичок насиджування
виявляється і після другої і навіть третьої яйцекладки; бувають і такі
випадки, коли після першого розгулювання в даному племінному сезоні індичка більше не несеться.
Авторами розроблений та запропонований принципово новий
метод попередження насиджування, який не викликає зміни фізіологічного стану, не призводить до стресу птиці. Використання методу
здійснюється таким чином: до стандартного раціону індичок вводиться добавка в корм у кількості 1%, до складу якої входить цинквмісна сполука. В якості носія використовуються пшеничні висівки.
Застосовують стандартний раціон.
Кращі результати можна отримати, якщо до складу кормової
добавки додатково ввести вітамін А та фумарову кислоту.
Основою фізіологічної дії кормової добавки є Zn2+ і пов’язана з
ним регуляторна функція в нейроендокринології. Іони цинку безпосередньо діють на клітини аденогіпофіза, виступаючи в якості антагоністів іонів кальцію, чим перешкоджають екзоцитозу гранул, утримуючих пролактин, і тим самим блокують його секрецію. В результаті цього концентрація пролактину підтримується на рівні, який не допускає виникнення насиджування у індичок. Характерним є те, що
вказана кормова добавка не тільки призводить до попередження насиджування, але й значно підвищує заплідненість яєць та вивід індиченят. Застосування вказаної добавки дозволило додатково отримати 97,5 грн/голову прибутку за 3 міс. племінного сезону.
Переваги запропонованого способу: висока ефективність - кількість квочок різко скорочується; не викликає додаткових стресів,
які можуть негативно впливати на фізіологічний стан птиці; дешевизна – вартість запропонованих інгредієнтів добавки невисока; технологічність – не потребує додаткового обладнання та операцій.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 63421, Харківська обл.., Зміївський р-н., с. Бірки, Інститут тваринництва НААН.
Лабораторія біології репродукції птиці. Тел. +38(05747)-78-005. Email: tagirov-m@yandex/ru
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФИРМЫ «АВИКО» В КОМПЛЕКСЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
И ЭЙМЕРИОЗА В ПТИЦЕВОДСТВЕ
_______________________________________
Фахури А.А., директор ООО «Авико-Украина»
Муляк С. В., кандидат ветеринарных наук,
консультант ООО «Авико-Украина»,
Застосування в умовах виробництва препаратів «АвікоУкраїна»: вітамін Е-селеніум в дозі 0,5 кг, Ультрамін в дозі 0,25 кг,
БКМ в дозі 0,25 кг на 1 т води, курсом 3-5 днів, Авітрозил в дозі 1,0
л на 1 т води, курсом 2 дня, показало високу ефективність і
економічну доцільність.
Витамин Е-селениум, Ультрамин, БКМ, Авитрозил
Биологически активные препараты повышают резистентность,
регулируют нарушения обмена веществ в организме. Резистентность позволяет птице легче переносить заболевания. Вплоть до
полной невосприимчивости или устойчивости. Стрессовое воздействие оказывает негативное влияние на птиц. Это в первую очередь связано с нарушением содержания и кормления. Повышенное
содержание во вдыхаемом воздухе углекислоты, а следовательно
увеличение ее в крови, вызывает у птиц стресс, приводящий к торможению дыхательного центра. Нарушение нормального физиологического состояния системы дыхания птиц приводит к патологиям
органов дыхания. Особенным изменениям подвергаются трахея и
воздушные мешки, приводящие к трахеитам и аэросаккулитам, что
может оказать существенное влияние на качество проведенных
противоэпизоотических мероприятий (1,2).
Применение вакцин приводит к беспокойству птиц, что влечет
увеличение числа сердечных сокращений. Отмечено обратное соотношение числа сокращений сердца с весом птиц. Кроме того,
стрессы приводят к снижению количества так называемых антистрессоров (витаминов, микроэлементов и др.). Вместе с тем, нехватка каких-либо аминокислот, витаминов или микроэлементов
приводит к нарушениям, проявляющихся заболеваниями (некроз головки бедренной кости, перозис, конъюнктивит и др.)(3,5).
При понижении общей резистентности организма имеют место дефекты иммунной системы, не способность полностью эллиминировать антиген. Такие дефекты приводят к иммунным расстройствам или иммунодефицитным состояниям. Основные причи98

ны появления иммунофефицитных состояний – это хронические антропогенные воздействия различного характера. Ответная реакция
организма птицы в снижении неспецифической и иммунной реакции, что характерно для современного птицеводства, приводит к угнетению активности гуморальной и клеточной природной защиты,
нарушению переработки антигенной информации, торможению синтеза антител, дефициту Т-лимфоцитов, уменьшению резервов интерферона. Все это ведет к повышению восприимчивости птицы к
различным не эпизоотически значимым вирусно-микоплазмознобактериальным-кокцидийным агентам (3). В такой ситуации осложняется эффективность системы специфической профилактики (4,5).
В промышленном птицеводстве часто регистрируют ассоциативные
инфекции. Среди них особую актуальность приобрели ассоциации
возбудителей некротического, язвенного энтерита и кокцидиоза. На
фоне применения кокцидиостатиков в большей степени проявляется заболевание, вызванное клостридия перфрингенс (Cl.
Perfringens) двух типов А и С. У клинически здоровой птицы клостридии локализуются в слепых отростках и толстом отделе кишечника без признаков патологии. Переходу клостридий из пассивной в
активную форму способствует развитие кокцидийной инвазии с субклинической формой течения, подавляющие функцию защиты иммунной системы кишечника. На ремонтном молодняке кур имеет
место клиническое развитие клостридиозно-кокцидийной ассоциации, в возрасте 90-120 дней. У мясной птицы – чаще регистрируется
субклиническая форма такой ассоциации со снижением темпов роста у цыплят-бройлеров, ухудшением усваиваемости кормов. Следует учитывать, что распространение возбудителей этой ассоциации
происходит через зараженные корма и подстилку. При разработке
стратегии борьбы с данной патологией необходимо учитывать, что
возбудители заболеваний (кокцидиоза и клостридиоза) являются
конкурентами за место развития в кишечнике. В слепых отростках
кишечника конкурент клостридиям - Е.тенелла, в толстом отделе
кишечника - Е.брунетти. При ассоциативной инфекции необходимо
как лечение от этих инфекций, так и возмещение комплекса биологически активных веществ в кишечнике и в целом организме. Особенно это касается кокцидийной инвазии.
Особую актуальность и целесообразность применения имеют
биологически активные препараты фирмы «Авико» - одного из передовых фармацевтических предприятий, работающих в сфере
производства ветеринарных препаратов высокого качества на базе
современных технологий. Предприятие имеет собственные современные химико-бактериологические лаборатории для исследования лечебных свойств препаратов и развитии на их основе пре99

паратов нового поколения. Завод оснащен современными, высокотехнологическими производственными линиями производства растворов, суспензий, порошков, инъекций и комбикормов. Все препараты предприятия проходят предусмотренные мировыми стандартами испытания и выпускаются только после утверждения их ответственными государственными органами.
Кроме высококлассных антибактериальных препаратов зарекомендовали высокую эффективность биологически активные (Витамин Е-селениум, Ультрамин, БКМ) и противоэймериозные
(Авитрозил) препараты.
Целью данной работы было применение биологически активных препаратов фирмы «Авико-Украина» в условиях крупномасштабного производства мясной и яичной продукции.
Материал и методы. Были апробированы в промышленных
условиях препараты фирмы «Авико-Украина»: Витамин Еселениум в дозе 0,25-0,5 кг на 1 т воды, курсом 3-5 дней; Ультрамин в дозе 0,25-0,5 кг на 1 т воды, курсом 3-5 дней; БКМ в дозе
0,25-0,5 кг на 1 т воды, курсом 3-5 дней; Авитрозил в дозе 1,0 л на 1
т воды, курсом 2 дня. Препараты применяли в птицехозяйствах
ООО «Мироновский хлебопродукт», Агрохолдинг «Авангард» и в
фермерских птицефабриках юга Украины. Были проведены общепринятые клинико-патологоанатомические, эпизоотологические и
проанализированы данные лабораторных ( иммунологических) исследований птицы.
Собственные исследования. Учитывая тот факт, что витамины были открыты в период кормовых испытаний синтетического
рациона, состоявшего из углеводов, протеинов, жиров и минералов,
на котором жизнь лабораторных животных была непродолжительной, и добавлением небольшого количества молока к рациону удавалось продлевать срок их жизни, важность сбалансированности
рациона остается практически актуальной всегда. При открытии витаминов был сделан вывод, что молоко содержит активные ингредиенты, необходимые для существования, а именно жирорастворимый фактор A и водорастворимый фактор B.
Пытаясь выделить фактор В, в 1912 году было определено
вещество содержащее азот, которое по своему химическому составу было амином. Этому веществу присвоили название «аминжизненный» или «амин»-«вита» (vita – жизнь) или «витамин» . Название «витамины» использовалось для описания целой группы органических соединений, необходимых для полноценной жизни, хотя
не все они содержали азотные вещества аминного характера.
Основные жирорастворимые витамины: витамин A (Ретинол) обеспечивает функции зрения, защиту эпителия; витамин D3
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(Холекалциферол) - регулирование метаболизма Ca и P; витамин
E (Токоферол) - метаболизм углеводородов и креатинина, антиоксидант; витамин K3 (Менадион) - сворачиваемость крови, клеточный метаболизм.
Основные водорастворимые витамины: тиамин (B1) метаболизм углеводородов; рибофлавин (B2) - метаболизм протеина, жиров и нуклеиновой кислоты; пиридоксин (B6) - метаболизм протеина; кобаламин (B12) - метаболизм углеводородов, жиров и протеина; биотин (H2) - метаболизм углеводородов, жиров и
протеина; аскорбиновая кислота (C) - процессы окисления и восстановления; никотиновая кислота (ниацин) - метаболизм углеводородов, жиров и протеина;
1. Дата открытия, определения химического
строения, витаминов
№
п/п

Витамин,
провитамин

1

ß-каротин

2
3
4

Ниацин
Витамин B1
Витамин A

5
6

Витамин C
Витамин D3

7
8

Витамин B2
Витамин E

9
10
11

Витамин B12
Витамин K
Пантотеновая кислота
Биотин
Витамин B6
Фолиевая кислота

12
13
14

Первое подтверждение

Опред.
Дата первого
хим.
синтезироСтроения
вания
1831 в пальмовом мас- 1930
1950
ле
1867
1873
1894
1897 в рисовых отрубях 1936
1936
1909 в жире из печени 1930
1947
рыб
1912 в лимонном соке
1933
1933
1918 в жире из печени 1936
1959
рыб
1920 в яичном белке
1935
1935
1922 в масле зар.а
1938
1938
пшеницы
1926 в печени
1955
1972
1929 в люцерне
1939
1939
1931 в печени
1940
1940
1931 в печени
1942
1934 в рисовых отрубях 1938
1941 в печени
1946

1943
1939
1946

фолиевая кислота - метаболизм аминокислот и нуклеиновой
кислоты; пантотеновая кислота - метаболизм углеводородов, жиров и протеина; холин - метаболизм жиров, передача нервных импульсов, донор метиловой группы.
Следует учитывать при применении витаминов, что биологически активные вещества переносятся кровью. Большое физиологическое значение имеет осмотическое давление крови. Оно обусловливается концентрацией в крови растворенных минеральных
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солей. Увеличение концентрации солей в крови вызывает повышение осмотического давления. Это приводит к сморщиванию и набуханию эритроцитов. При набухании липоидная оболочка эритроцитов становится проницаемой для гемоглобина. В норме осмотическое давление тканей соответствует осмотическому давлению крови. Кровь, благодаря наличию буферной системы химических веществ, обладает способностью поддерживать определенный уровень рН. При этом, не допуская резкого сдвига рН в кислую сторону
(ацидоз) или щелочную сторону (алкалоз). Запас в крови щелочных
солей, обеспечивающих ее буферную способность, называют щелочным резервом или резервной щелочностью. Кровь птиц отличается повышенной свертываемостью, свертываясь в 10 раз
быстрее, чем кровь лошади. Понижение свертываемости крови наблюдается при недостатке протромбина для образования которого
необходим витамин К. Плазма крови и лимфа сходны по составу.
Лимфа образуется в результате выхода части плазмы крови из капилляров и находится в тканевой жидкости. Лимфа проходит по
межклеточным пространствам, а затем, смешиваясь с кровью, по
системе лимфатических сосудов, опять возвращается в кровяное
русло.
Обследовав крупные птицехозяйства, было отмечено наличие
птицы с пораженными конечностями. При патвскрытии были выявлены некротические поражения кожи (НПК) и некроз головки бедренной кости (НГБ). При применении витамина Е -селениум установлено уменьшение птицы с пораженными конечностями и увеличение сохранности и продуктивности ( таблица 2)
2. Эффективность применения препаратов
Витамина Е-селен разных производителей, в сравнении
с витамином Е-селениум Авико *
Наименованне
европейским
украинским
показателей
препаратом
препаратом
Средний вес головы
+3,07%
+0,0%
Сохранность
+4,05%
+0,21%
Конверсия
-0,53%
-0,51%
2
Получено мяса на м
+5,58%
+0,75%
* - в сравнение с общеупотребительными препаратами в птицехозяйстве

При эпизоотологическом обследовании птицехозяйств отмечены локальные места увлажнения подстилки, что провоцировало активизацию кокцидийной инвазии. Применение витаминного комплекса БКМ и Авитрозила способствовало нормализации ситуации.
Препарат БКМ возмещает потери биологически активных веществ,
которые уменьшаются в организме птицы при активизации кокци102

дийных инвазий. Антикокцидийный препарат Авитрозил оказался
эффективным и экономичным, по сравнению с кормовым кокцидиостатиком. При применении средств активной иммунизации показал
хорошую эффективность Ультрамин, с полным комплексом основных витаминов и аминокислот. Как антистрессор при вакцинопрофилактике особо опасных болезней птицы Ультрамин в дозе 0,25 кг
на т воды оказался, в сравнение с общеупотребительными препаратами в птицехозяйстве, экономичным и эффективным.
Заключение. Производственные испытания препаратов «Авико-Украина»- Витамин Е-селениум в дозе 0,5 кг на 1 т воды, Ультрамин в дозе 0,25 кг на 1 т воды, БКМ в дозе 0,25 кг на 1 т воды,
курсом 3-5 дней, Авитрозил в дозе 1,0 л на 1 т воды, курсом 2 дня показало высокую эффективность и экономическую целесообразность.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ПТИЦЕВОДСТВА УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
_____________________________________________
Ищенко Ю.Б., н.с.,
Институт животноводства НААН
Определены пути реформирования отрасли птицеводства
Украины: возрождение племенных хозяйств; организация кооперативов; обеспечение сырьем; создание логистического центра;
улучшение результативности НИР для привлечения инвестиций в
науку.
Птицеводство Украины, реформирование отрасли, инновационный подход.
Введение. Последние годы птицеводство Украины динамично
развивается. Вместе с ростом производства продукции птицеводства, наблюдается отрицательные тенденции сокращения поголовья
сельскохозяйственной птицы в небольших предприятиях и хозяйствах населения. Причиной этого сокращения есть монополизация
рынка отдельными производителями и импорт продукции птицеводства по заниженным ценам. Законодательная и нормативнотехническая база Украины, которая регламентирует деятельность
птицеводческих предприятий, в значительной мере не отвечает современным международным требованиям, требованиям Мировой
организации торговли (ВТО) и потенциальных стран импортеров, в
частности стран Евросоюза (ЕС), часто принятая исключительно на
пользу крупным производителям-монополистам и не отвечает нуждам страны в целом.
Предприятия-монополисты проводят стратегии относительно
вытеснения мелких производителей, в том числе и за счет демпинга
цен. Не имея достаточных финансовых резервов на модернизацию
производства, мелкие производители не могут конкурировать с
крупными монополистами. Результат такой конкуренции - банкротство предприятий.
Реформирование сектора приусадебных и фермерских хозяйств есть актуальным, так, как для гармонизации отношений на
рынке продукции птицеводства в Украине, согласно к европейским
стандартам качества и условий ВТО необходимое введение запрета
свободной торговли продуктами питания без соответствующих сертификатов качества (решением Верховной рады Украины действие
этого закона приостановлено). Без проведения таких реформ произойдет перераспределение предложения в пользу предприятий и
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уменьшение поголовья в хозяйствах населения. Учитывая тот факт,
что почти вся птица, которая выращивается на предприятиях, зарубежных кроссов, то уменьшение поголовья птицы в хозяйствах населения приведет к уменьшению биологического многообразия отечественного генофонда. Особенно этот вопрос остро стоит для уток
и гусей.
Уменьшение поголовья сельскохозяйственной птицы в хозяйствах населения, имеет отрицательные социальные последствия, и
приведет к дальнейшему упадку села. Поэтому, развитие сектора
приусадебных и фермерских хозяйств по производству продукции
птицеводства есть актуальным.
Целью исследований являются определения актуальных вопросов реформирования отрасли птицеводства Украины в свете евро интеграционных процессов и поиск путей их решения с учетом
системного подхода и современных научных взглядов.
Материалы и методы исследований. Использованные собственные материалы исследований рынка птицеводства Украины,
изученный опыт создания и функционирование кооперативов в
странах ЕС, проведено опрос ведущих ученых и производителей в
отрасли птицеводства.
Результаты исследований. Увеличение производства продукции птицеводства в Украине возможно при условии использования качественного племенного материала, который производится в
специализированных племенных хозяйствах. Потребителями племенной продукции есть птицеводческие предприятия, фермерские и
приусадебные хозяйства. Качественный племенной материал увеличит выход продукции и позволит получить большую прибыль.
Себестоимость продукции племенных хозяйств высокая и потому,
чтобы обеспечить развитие производства, нужны эффективные механизмы ценообразования на племенную продукцию птицеводства и создание привлекательной инвестиционной среды (Рис 1).
Для повышения эффективности принятия управленческих решений нужно наладить работу системы мониторинга отрасли, организовать логистический центр и консультационную службу.
Чтобы обеспечить здоровую конкуренцию на рынке продукции
птицеводства необходимо создать современную сельскохозяйственную биржу и привлечь к ее работе производителей и потребителей продукции птицеводства, поставщиков кормов, ветеринарных
препаратов, оборудования. Все технические решения относительно
мониторинга области и работы сельскохозяйственной биржи должны основываться на современных информационных технологиях с
доступом к информации через сеть Интернет.
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Рис 1. Схема механизма регулирования ценообразования
на племенную продукцию птицеводства для увеличения
производства продукции птицеводства в Украине
Улучшение состояния области птицеводства не возможно без
развития науки и внедрение инновационных разработок. Для улучшения трансфера инноваций нужно создавать технологические парки по актуальным вопросам отрасли, которые бы объединили производственные и финансовые ресурсы, а также обеспечили бы полный жизненный цикл инноваций: исследование - разработка - испытание – внедрение. Приоритетными источниками финансирования
научных исследований должны стать частные инвестиции, которые
позволят уменьшить часть государственного финансирования и ослабят нагрузки на бюджет страны.
Для привлечения инвестиций в науку необходимо изменить
подходы к планированию рабочих программ путем разработки инно106

вационных проектов, а на конечных этапах НИР, инвестиционных
бизнесс-проэктов, которые бы учитывали актуальные вопросы отрасли и отвечали потребностям потенциальных инвесторов (Рис 2).

Рис 2. Современная схема трансфера инноваций
и возвращение инвестиций в науку
Актуальным вопросом современной науки есть реформирование механизмов администрирования НИР путем применения информационных технологий, которые бы повысили эффективность
работ за счет улучшения планирования, оптимального распределения ресурсов и контроля за ходом выполнением работ. Система администрирования НИР представляет собой информационноаналитический комплекс объединенных в единую компьютерную
сеть учреждений НААН. Обновленная система администрирования
уменьшит потери рабочего времени на заполнение документации и
разрешит ученым сосредоточиться на НИР.
Для улучшения информатизации потенциальных инвесторов и
разработчиков необходимо создать единую информационную базу
данных инновационных и инвестиционных проектов. Организованный многоуровневый доступ к этой базе через глобальную сеть Интернет улучшит качество инновационной продукции и трансфер технологий. Для улучшения трансфера технологий также необходимо
создание интерактивного консультационного центра по вопросам
птицеводства (Рис 3).
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Рис 3. Схема создания инноваций
и их трансфер в птицеводство
Чтобы гарантировано обеспечить предприятия и хозяйства населения качественным племенным материалом необходимо ввести
обязательное маркирование инкубационных яиц. Это мероприятие
защитит племенные птицеводческие предприятия от нечестной конкуренции.
Реформирование структуры отрасли и решение вопросов сертификации качества продукции птицеводства должны основываться
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на опыте стран ЕС по созданию производственных и обслуживающих кооперативов.
В функции таких кооперативов входит:
• отладка связей с поставщиками племенной продукции, кормов, ветеринарных препаратов, оборудования;
• санитарно-ветеринарный контроль на всех этапах производства;
• оборудование мест для забоя птицы и первичной переработки и сохранение;
• отладка сбыта произведенной продукции по приемлемой цене.
Реформирование отрасли необходимо проводить путем разработки Государственных и Отраслевых программ развития, внесением изменений в законодательство с привлечением квалифицированных специалистов и независимых экспертов. Вместе с этим необходимо разработать механизмы государственного контроля и
управление реформированием.
Выводы
1. Для решения актуальных вопросов реформирования области птицеводства необходим системный подход с четким пониманием структуры отрасли как системы, звенья которой взаимодействуют между собой согласованно. Концепция реформирования предусматривает: четкое формулирование коротко и долгосрочных целей,
научно обоснованного планирования, оценки возможных рисков и
разработки стратегий относительно их преодоления, ресурсное
обеспечение, осуществление контроля за выполнением поставленных задач, мониторинг отрасли и корректировку планов под влиянием новых условий.
2. Для расширения производства продукции птицеводства необходимо наладить работу племенных птицеводческих предприятий, которые бы обеспечили нужды отечественных предприятий и
хозяйств населения качественным молодняком сельскохозяйственной птицы по приемлемым ценам.
3. Для повышения конкурентоспособности продукции птицеводства приусадебных и фермерских хозяйств и дальнейшего развития в свете вступления Украины в ВТО, необходимо организовать
сеть производственных и обслуживающих кооперативов, лабораторий контроля качества продукции, розничной торговли кормами, ветеринарными препаратами, оборудованием, и т.п.
4. Создание логистического центра по вопросам птицеводства
и современной сельскохозяйственной торговой биржи повысит эффективность работы отрасли.
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5. Использование современных информационных технологий
и глобальной компьютерной сети разрешит объединить научный потенциал отрасли птицеводства, улучшит трансфер технологий. Новые подходы к организации и управлению НИР, с учетом интересов
инвесторов и соблюдением принципов системы управления качеством, повысят конкурентоспособность отечественной инновационной
продукции и улучшат финансовое состояние науки.
The ways of reforming Ukraine poultry: Revival breeding farms, organization of cooperatives, providing raw materials, creating a logistics
center, to improve the effectiveness of research investment in science.
Poultry Ukraine, reform, innovation.

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПТАХІВНИЦТВА
______________________________________________________
О. В. Терещенко, О. О. Катеринич, В. П. Хвостик,
С. М. Панькова, О. П. Захарченко, Ю. С. Лютий,
Т. Б. Печеніжська, Н. А. Фесенко, Н. П. Тимошенко
Інститут тваринництва НААН
Протягом багатьох століть сільське населення із задоволенням
займається розведенням курей на своєму подвір’ї. Паралельно з
утриманням постійно проводиться відбір та підбір птиці бажаних фенотипів. Така «народна» селекція зосереджена, перш за все, на покращені продуктивних якостей – живої маси, несучості, маси яєць, а в
деяких випадках – це протяжний низький голос у юрлівських півнів,
бійцівські якості у тульських гусей тощо.
Із розвитком птахівництва на промисловій основі, коли декілька
ліній, порід чи кросів птиці, які мають високу конкурентну здатність,
витісняють усі інші, гостро постає питання щодо збереження всього
різноманіття птиці і розробці методів його подальшого раціонального
використання. Зараз в усьому світі багато уваги приділяється збереженню генофонду рідкісних порід і популяцій сільськогосподарської
птиці, тому кожна країна намагається зберегти наявний генопул птиці
та ресинтезувати втрачені за роки промислового птахівництва
популяції. Це пов’язано з тим, що аборигенна птиця є носієм цінних
генів, які забезпечують високі адаптивні якості молодняку та гарні
смакові характеристики готової птахівничої продукції. У зв’язку з цим,
збереження та відновлення таких носіїв цінних генів має велике
народногосподарське значення.
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Створення високопродуктивної птиці почалось одночасно з
розвитком промислового птахівництва в 50-ті роки минулого
століття. З тих пір і до теперішнього часу прогрес у створенні
продуктивної птиці не зупиняється, хоча в різні роки селекційні
досягнення були не рівноцінними. В кінці 60-х і на початку 70-х років
було висловлено багато застережень щодо досягнення “плато”
продуктивності птиці. Але, як і припускало багато вчених, були
розроблені нові методи, прийоми та програми селекції стосовно
широкого використання генофонду. Внаслідок цього, селекційний
прогрес за останні роки значно збільшився.
Науковцями Інституту птахівництва НААН на базі Державного
підприємства „Дослідне господарство „Борки” створено нові породи,
лінії курей, які відрізняються насамперед новими цінними
властивостями, а саме: високою життєздатністю та адаптивністю до
різних умов утримання, різнокольоровим забарвленням оперення,
високою якістю яєць, міцністю шкаралупи, різним кольором
шкаралупи (білий, кремовий, світлокоричневий, темнокоричневий),
доброю несучістю та високими відтворними якостями.
Протягом 1997-2002 рр. на основі аналізу наявного в той час
генофонду рідкісних порід курей (італійські куріпчасті, плімутрок сріблястий, бірківські золотисті, бірківські сріблясті та інших) та високопродуктивних ліній порід леггорн та плімутрок білий було створено
нові популяції курей яєчного та м′ясо-яєчного напрямків продуктивності. Роботу з цим матеріалом проводили у напрямку одержання
птиці з типовим забарвленням оперення, від якої можна було б одержувати аутосексних нащадків.
В результаті цілеспрямованої селекційно-генетичної роботи
співробітниками Інституту птахівництва НААН на експериментальній
базі Державного підприємства "Дослідне господарство "Борки" було
створено аутосексну за комплексом маркерних генів (смугастістьсріблястість) породу сріблястого леггорну «Бірківська барвиста»
шляхом складного відтворного схрещування.
На даний час створювана популяція представлена однією
лінією “А” з трьома основними типами забарвлення оперення:
сріблясто-смугастий дикий тип – 90% (генотип півнів SS BB ii CC ee
coco blbl), сріблястий дикий тип – 6% (генотип півнів SS bb ii CC ee
coco blbl), чорно-смугастий – 4% (генотип півнів SS BB ii CC EE coco
blbl).
Птиця відрізняється високим виводом курчат (88-94%), привабливим забарвленням оперення, високою несучістю і приємним
забарвленням шкаралупи яєць.
У добовому віці навіть недосвідчений, але квапливий
спеціаліст зможе розділити добовий молодняк типового кольору
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пуху на самців і самок із точністю до 90-92% (півники мають розмите
світло-сіре забарвлення пуху і велику білу пляму на голові, курочки світло-сірі з трьома темними смугами на спині і маленькою білою
плямою на голові).
Фахівці спрямовують селекційну роботу цієї птиці на
консолідацію оперення, підвищення точності сортування молодняку
за статтю, покращення показників маси яєць та несучості.
Показники продуктивності (генетичний потенціал): несучість за
67 тижнів життя – 255-265 яєць, вік досягнення 50% інтенсивності
яйцекладки 152-155днів, вік досягнення піку яйцекладки 29 тижнів,
маса яєць у віці 30 тижнів 52-53 г, у 52 тижні - 58-59 г, жива маса у
віці 17 тижнів: курей 1,20-1,26 кг, півнів – 1,39-1,53 кг, збереженість
93-96%, виводимість яєць 93-95%, вивід курчат – 88-92%. Колір
шкаралупи яєць кремовий та світло-коричневий.
Птиця лінії "А" використовується при розведенні "в собі" та у
схрещуваннях в якості материнської форми нового 2-лінійного
діаутосексного яєчного кросу курей "Слобідський 2Р" та
"Слобідський 2П".
При схрещуванні курей лінії "А" із півнями порід червоний родайленд та полтавські глинясті одержують колорсексних гібридів з
точністю сортування добових курчат 98,0-99,0% (півники - сріблястосмугасті, курочки - золотисто-смугасті).
Крім того, з 2000 року на базі місцевого та імпортного
генофонду курей методом складного міжпородного схрещування та
наступної консолідації створено також популяцію м'ясо-яєчної птиці,
яка при утриманні в умовах фермерських та присадибних господдарств має добру несучість, високу масу яєць та покращені м'ясні
якості.
За кольором оперення створена популяція м'ясо-яєчних курей
розділена на кілька субпопуляцій: білі, золотисті, чорно-смугасті,
рябі. Диференціація м'ясо-яєчних курей за кольором оперення
дозволяє проводити їх колорсексні схрещування.
Створені
субпопуляції
м'ясо-яєчних
курей
загального
використання мають високу життєздатність (збереженість молодняку
– 96-98%, дорослої птиці – 97-99%) і гарну яєчну продуктивність
(190-210 шт.) при утриманні в широкому температурному діапазоні
(від -5оС до +300С). Крім того, несучки цієї популяції відкладають
крупні яйця (62–65 г), відносна кількість жовтка в яких складає 3233%, що значно більше, ніж у курей яєчного (26-28%) та м'ясного
(30-31%) напрямку продуктивності.
В наукових дослідженнях доведено високу ефективність
вирощування м'ясо-яєчних півників при відгодівлі їх на м'ясо (рівень
протеїну 20-21% в комбікормі). В 7-тижневому віці середня жива
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маса півників складає 2,0 кг при витратах корму на 1 кг приросту
живої маси 2,3 кг. В 3-місячному віці вирощені на м'ясо молоді самці
мають середню живу масу 4,5 кг., а в 4 місяця – 5,0-5,2 кг. М'ясо
відгодованих півників характеризується високими смаковими
якостями, що дозволяє використовувати їх в лікувальному
дієтичному харчуванні.
В результаті проведення досліджень з використанням
вітчизняного генофонду створено аутосексну породу сріблястого
леггорну «Бірківська барвиста» з характерним забарвленням півнів
та курей, як в добовому, так і в дорослому віці та м'ясо-яєчну
популяцію курей для широкого застосування в умовах присадибних
та фермерських господарств.
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УДОСКОНАЛЕНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ПТАШНИКІВ
__________________________________________
Мельник В.О.,к.с.-г.н., Рябініна О.В., к.с.-г.н.,
Кизь Т.В., Мельник О.В., Ципляк О.В.,
Інститут тваринництва НААН
Розроблено та проведено випробування удосконаленого експериментального пристрою для очищення вентиляційних викидів
пташника від шкідливих газів. Очищення вентиляційних викидів у
пристрої здійснювалося шляхом їх пропускання: на першому етапі
– через хімскрубер, на другому етапі – через біофільтр. Як реагенти у хімскрубері використовувалися розчин оцтової кислоти та
простий гранульований суперфосфат. У біофільтрі як фільтрувальні матеріали використовувалися листяний перегній та перегній
пташиного підстилкового посліду, які періодично оброблялися мікробіологічним препаратом «Ембіонік К». За результатами випробувань, пристрій забезпечив зниження викидів аміаку в атмосферу
в 2,9- 3,8 раза, вуглекислого газу в 1,3 раза, пилу в 8,7- 9,5 рази. За
рахунок хімічного та мікробіологічного зв’язування азоту аміаку
вентиляційних викидів, його вміст у біофільтрувальних матеріалах після 1000 годин їх використання збільшився на 2,2 - 2,5%, в
суперфосфаті після використання у хімскрубері протягом 100 годин вміст азоту становив 2,6%. У зв’язку з цим вказані матеріали рекомендується в подальшому після відповідної обробки, наприклад, методом компостування разом з пташиним послідом, використовувати як добриво при вирощуванні сільськогосподарських
рослин.
Пташник, вентиляція, шкідливі гази, очищення газів, хімскрубер, біофільтр.
Вступ. Птахівницькі підприємства відносяться до числа найбільших «забруднювачів» довкілля серед сільськогосподарських підприємств. Їх негативний на екологію проявляється, зокрема, у забрудненні атмосферного повітря викидами шкідливих газів та пилом,
які утворюються в результаті життєдіяльності птиці, мікробіологічного розкладу посліду, підстилки та інших органічних речовин [12].
Кількість вентиляційних викидів від одного пташника на 40 тис.
курчат-бройлерів або ж такої кількості курей-несучок становить: взимку – до 60 тис. м3/год., влітку - до 600 тис. м3/год.. В кожному м3 цих
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викидів міститься 3-20 мг аміаку, 1-3 мг сірководню, 0,10-0,30% вуглекислого газу, 3-8 мг пилу, 70-900 тис. мікробних тіл (м.т.) [13].
За даними досліджень, вміст аміаку на території великих птахофабрик коливається в межах 0,3-1,42 мг/м3. В той же час гранично
допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі складає 0,2
мг/м3. Концентрація шкідливих газів, що перевищує гранично допустиму, може спостерігатися на відстані до 2000 м від птахівницького
підприємства. У населення, яке проживає в районі розміщення птахофабрик, відмічався підвищений рівень захворюваності, пов’язаний
з органами дихання, інфекційними і паразитарними хворобами, а також хворобами органів травлення. У пташниць відмічено підвищений рівень гінекологічних захворювань [2, 3].
Крім того, аміак вентиляційних викидів вступаючи в реакцію з кислотними сполуками атмосфери, а потім - випадаючи разом з опадами
на землю, є головною причиною підкислення та евтрофікації грунтів.
Остання полягає у збагаченні азотом бідних поживними речовинами
ґрунтів, що порушує баланс чутливих екосистем, викликаючи або посилений ріст, або зникнення окремих видів рослин. Виходячи з цього,
зменшенню викидів аміаку в повітря приділяється зараз велика увага з
боку міжнародних установ. З цього приводу прийнято навіть так званий
Гетеборгський протокол, який підписала і Україна. Згідно цього протоколу, Україна прийняла на себе зобов’язання протягом 10 років зменшити викиди аміаку в атмосферу на 20%. Окремим розділом у Гетеборгському протоколі регламентуються основні принципи і технології
утримання тварин, яких необхідно дотримуватися, для зменшення забруднення довкілля аміаком [10].
На даний час розроблено також значну кількість способів та
пристроїв для очищення вентиляційних викидів тваринницьких приміщень [4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15]. Однак більшість з них є досить складними
та дорогими, розраховані на централізоване очищення повітря з усього пташника, що не погоджується з існуючими системами створення
мікроклімату. Вірогідно саме з цієї причини вони так і не знайшли до
цього часу широкого застосування у птахівництві та тваринництві. Тому розробка більш дешевих та простих пристроїв і способів очищення
повітря і надалі залишається актуальною проблемою.
Виходячи з вищенаведеного, науково-дослідні роботи з метою
розробки пристроїв, що забезпечують зниження вмісту шкідливих
газів у вентиляційних викидах пташників в останні роки проводилися
і в Інституті тваринництва НААН. На першому етапі цих робіт було
розроблено та проведено випробування 2-х експериментальних
пристроїв, один з яких працював за принципом хімскрубера, інший
біофільтра. За результатами випробувань, перший з цих пристроїв
забезпечував зменшення вмісту аміаку в повітрі в 2,6-1,7 рази, дру115

гий в 2,5-1,5 рази. Випробування також дали змогу визначити недоліки кожного з пристроїв та напрямки їх удосконалення.
Метою останніх наших досліджень були розробка та випробування удосконаленого пристрою для очищення вентиляційних викидів пташників.
Матеріал і методика досліджень. Удосконалений пристрій
передбачав, для більш повного очищення вентиляційних викидів від
шкідливих газів, поєднання в одному агрегаті хімскрубера та біофільтра. На першій стадії очищення у хімскрубері вентиляційні викиди
піддавалися обробці розчином рідкого реагенту, в якості якого використовувався розчин оцтової або ортофосфорної кислоти, далі пропускалися через касети з твердим реагентом - гранульованим суперфосфатом. На другій стадії очищення вентиляційні викиди пропускалися через біофільтр. У біофільтрі як фільтраційні матеріали використовувалися перегній пташиного підстилкового посліду та листяний перегній, вологість яких підтримувалася в межах 50-70%. Ці
фільтраційні матеріали один раз на місяць зрошуватися розчином
мікробіологічного препарату «Ембіонік К», виробник - ТОВ «ТД «Геотек» (м. Сімферополь). Експериментальній удосконалений пристрій
було приєднано до витяжного осьового вентилятора ВО-5,6 пташника для утримання батьківського стада індиків на підстилці. Як контроль використовувався такий же вентилятор без пристрою для
очищення вентиляційних викидів. Впродовж періоду випробувань
реєструвалися:
- швидкість повітря на вході і на виході з вентиляційного пристрою - за допомогою анемометра [1];
- пропускна здатність вентиляційного пристрою – розрахунковим шляхом за даними вимірювань швидкості повітряного потоку та
площі перерізу повітропроводів;
- вміст у повітрі до і після проходження через пристрій аміаку,
вуглекислого газу, сірководню – стандартизованими способами [1];
- витрати рідкого та твердого сорбенту, біофільтраційних матеріалів, мікробіологічного - на основі постійного обліку;
- хімічний склад біофільтрувального матеріалу(вміст вологи,
азоту, фосфору) – шляхом хімічного аналізу зразків на початку та в
кінці виробничих випробувань;
- вміст азоту в використаному твердому хімсорбенті (суперфосфаті) – шляхом хімічного аналізу зразків в кінці виробничих випробувань.
Результати досліджень. Основні результати випробувань
експериментального пристрою наведено в таблицях 1 та 2.
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1. Вміст шкідливих газів та пилу в повітрі до
і після проходження через експериментальний пристрій
для очищення вентиляційних викидів пташнику
Тип вентиляційного пристрою
ВО-5,6 +
ВО-5,6
Показники
експериментальний пристрій
для очищення вентиляційних
викидів
Площа перерізу викидного отвору
8
0,28
пристрою, м2
Швидкість повітря на виході з при0,15-0,16
5,1-5,6
строю, м/с
Продуктивність, м3/год.
4140-4370
5110-5470
Коефіцієнт падіння продуктивності
0,8
1,0
вентиляційного пристрою порівняно
з контролем
Вміст у повітрі пташника:
аміаку, мг/м3;
3,8-15,6
вуглекислого газу, %;
0,09-0,12
пилу, мг/м3.
3,7-5,4
Вміст в викидному повітрі після проходження через вентиляційний пристрій:
аміаку, мг/м3;
1,3-4,1***
3,8-15,6
вуглекислого газу, %;
0,07-0,09*
0,09-0,12
пилу, мг/м3.
0,4-0,6***
3,7-5,4
Примітки: 1. * p<0,05; 2.*** p<0,001.

Як засвідчили випробування, пристрій забезпечив зниження викидів аміаку в атмосферу в 2,9- 3,8 раза, вуглекислого газу в 1,3 раза, пилу в 8,7- 9,5 рази.
Основними витратними матеріалами при експлуатації запропонованого пристрою для очищення вентиляційних викидів пташника були вода, оцтова кислота 70%, суперфосфат простий гранульований, мікробіологічний препарат «Ембіонік К» та біофільтрувальні матеріали. Загальна вартість витрачених становила 0,76 грн. на
1000 м3 вентиляційних викидів або 58,5 грн. за добу в розрахунку на
1 витяжний вентилятор ВО-5,6.
В той же час, слід відмітити, що витрати більшості з цих матеріалів не є незворотними. Збагачені (див. табл. 3) після використання в хімскрубері та у біофільтрі азотом суперфосфат і біофільтруючі
матеріали можна використовувати після відповідної обробки, наприклад - компостування разом з послідом як добриво, оскільки за даними хімічних аналізів, за рахунок хімічного та мікробіологічного
зв’язування азоту аміаку, вміст азоту в такому біофільтрувальному
матеріалі, як перегній на основі пташиного посліду - збільшився на
117

2,2% або в 1,7 раза, в листяному перегної на 2,5% або в 7,3 раза, в
суперфосфаті після його використання у хімскрубері вміст азоту
становив 2,6%, що наближає його за цим показником до амонізованого суперфосфату.
2. Витрати реагентів, мікробіологічного препарату
та фільтрувальних матеріалів в процесі експлуатації
експериментального пристрою
Тип витяжного вентиляційного пристрою
ВО-5,6 +
ВО-5,6
експериментальний пристрій для очищення вентиляційних викидів

Показники
Витрати води, л:
- в розрахунку на 1000 м3 викидного
повітря;
- за добу
Витрати реагентів в розрахунку на
1000 м3 викидного повітря:
- оцтова кислота в перерахунку на
70% концентрацію, л;
- суперфосфат, кг.
Витрати реагентів за добу:
- оцтова кислота в перерахунку на
70% концентрацію, л;
- суперфосфат, кг.
Витрати препарату «Ембіонік К», мл:
- в розрахунку на 1000 м3 викидного
повітря;
- за добу.
Витрати біофільтрувальних матеріалів, кг:
- в розрахунку на пристрій;
- на 1000 м3 викидного повітря;
- за добу.
Вартість витрачених в процесі роботи
вентиляційних пристроїв матеріалів,
грн.:
- в розрахунку на 1000 м3 викидного повітря;
- за добу.
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4,964
575

-

0,036
0,04

-

4,17
0,96

-

1,0
108

-

400
0,037
4,0

-

0,76
58,5

-

3. Результати хімічних аналізів матеріалів, які використовувалися в процесі роботи експериментального пристрою
Матеріал
Вологість,
%
Перегній на основі пташиного посліду:
- до використання у біофільтрі;
- після 1000 год. використання у
біофільтрі.
Листяний перегній:
- до використання у біофільтрі;
- після 1000 год. використання у
біофільтрі.
Суперфосфат після 100 год. використання у хімскрубері

Вміст в перерахунку на суху
речовину, %
азот
фосфор
калій

43,4

3,1

2,4

1,8

57,8

5,3

2,2

1,7

41,7

0,4

0,3

0,5

60,2
8,3

2,9
2,6

0,3
16,7

0,4
-

Висновки
1. Удосконалений пристрій для очищення вентиляційних викидів пташника забезпечив зниження вмісту аміаку в вентиляційних
викидах пташника в 2,9- 3,8 раза, вуглекислого газу в 1,3 раза, пилу
в 8,7- 9,5 рази (p<0,001).
2. В процесі роботи експериментального пристрою, внаслідок
хімічного та мікробіологічного зв’язування азоту аміаку відбулося
збагачення на 2,2-2,6% (p<0,05) цим хімічним елементом використовуваних у пристрої твердого реагенту та біофільтрувальних матеріалів, що свідчить про перспективність їх використання, після відповідної обробки, як добрива.
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Разработано и испытано усовершенствованное экспериментальное устройство для очистки вентиляционных выбросов
птичников от вредных газов. Очистка вентиляционных выбросов
в устройстве осуществляется путем их пропускания: на первом
этапе - через химскруббер, на втором этапе - через биофильтр. В
120

качестве реагентов в химскруббере использовались раствор уксусной кислоты и простой гранулированный суперфосфат. В биофильтре как фильтровальные материалы использовались лиственный перегной и перегной птичьего подстилочного помета,
которые периодически обрабатывались микробиологическим препаратом «Ембионик К». По результатам испытаний, устройство
обеспечило снижение выбросов аммиака в атмосферу в 2,9 - 3,8
раза, углекислого газа в 1,3 раза, пыли в 8,7 - 9,5 раза. За счет химического и микробиологического связывания азота аммиака вентиляционных выбросов его содержание в биофильтровальных
материалах после 1000 часов использования увеличилось на 2,2 2,5 % , в суперфосфате после использования в химскруббере в
течение 100 часов содержание азота составило 2,6 %. В связи с
этим, указанные материалы рекомендуется в дальнейшем, после соответствующей обработки, например, методом компостирования вместе с птичьим пометом использовать как удобрение
при выращивании сельскохозяйственных растений .
Птичник, вентиляция, вредные газы, очистка газов, химскруббер, биофильтр.
Developed and conducted pilot testing of advanced air cleaning
device for poultry house emissions of harmful gases. Cleaning the air
emission devices carried by passing them in the first phase - due
chemistry scrubber, second stage - through the biofilter. As reagents,
used in chemistry scrubber, the solution of acetic acid and simple
granular superphosphate. In biofilters as filter media used leaf mold and
humus litter from poultry litter, which are periodically processed
microbiological agent "Embionik K". According to test results, the unit has
provided reductions of ammonia in the atmosphere of 2.9 - 3.8 times,
carbon dioxide is 1.3 times, dust in the 8.7 - 9.5 times. Due to chemical
and microbial nitrogen fixation of ammonia air emissions of its content in
materials used in biofilters after 1000 hours of use increased by 2.2 - 2.5
% in the use of superphosphate after chemistry scrubber nitrogen
content was 2.6%. In this regard, In this regard , these materials further
recommended after appropriate treatment , eg by composting with
poultry manure, used as fertilizer for growing crops.
Poultry house, ventilation, noxious gases, purifying of gases,
chemical scrubber, biofilter.
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УДК 631.15 [65.017.42]
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПТАХІВНИЦТВА
НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
__________________________________________
Н.В. Прозорова к.е.н, старший науковий
співробітник
Інститут тваринництва НААН
Сучасне птахівництво вийшло на якісно новий рівень як у всьому
світі, так і в нашій країні. На відміну від інших галузей тваринництва і
дрібного птахівництва (домогосподарств населення), промислове птахівництво має істотні відмінності. Виробництво продукції організується
на невеликих земельних ділянках і розвивається на основі прогресивних технологій, спеціалізації та концентрації виробництва, використання високопродуктивної птиці та збалансованого корму промислового
виробництва (комбікорму), комплексної механізації та автоматизації
виробничих процесів, широкого проведення селекції. Селянським господарствам, дрібним і навіть середнім така технологія практично не
під силу. Ось чому галузь птахівництва, якщо її вести на промисловій
основі, об’єктивно вимагає вдосконалення шляхів підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва. Дослідження ефективності
птахівництва є дуже важливим, оскільки дає змогу визначити основні
проблеми господарювання та окреслити можливі шляхи виходу з них.
Новим, прогресивним підходом в управлінні інформаційними, фінансовими, матеріальними, кадровими та енергетичними потоками є логістика, застосування елементів якої спрямоване на мінімізацію сукупних
витрат підприємства в поєднанні з максимізацією задоволення попиту
споживачів.
Проблеми реформування АПК, розвитку та ефективності птахівництва знайшли своє відображення в працях О.В. Анісімової, В.І.
Богачова, Б.А. Мельника, С.М. Онисько, П.Т. Саблука, В.Г. Ткаченко,
О.В. Ульянченка та багатьох інших вчених. Разом з тим, питання
ефективного господарювання птахівницьких підприємств та їхньої
діяльності в період ринкових трансформацій надалі залишається актуальними як у науковому, так і практичному плані.
Птахівнича галузь, яка залишається важливою складовою у забезпеченні населення продуктами харчування, а переробної промисловості – сировиною, протягом останнього часу є найдоступнішим
джерелом багатьох поживних речовин у споживачів.
Ринок продукції птахівництва в Україні – один з найбільш консолідованих сегментів вітчизняного м'ясного ринку, незважаючи на
досить істотну кількість невеликих виробників. Більше половини за122

гального натурального обсягу виробництва продукції птахівництва
припадає на декілька найбільших підприємств.
У рамках логістичного підходу будь-яке підприємство розглядається як система матеріальних та інформаційних потоків,
об’єднаних воєдино: постачання, виробництво і збут. Основними вимогами, що пред'являються до логістичної системи підприємства, є:
швидкий і надійний збір даних про засоби і процеси виробництва;
структурування внутрішньовиробничої інформаційної системи підтримки прийняття рішень, яка містить актуальну інформацію по кожній із ділянок на час прийняття рішень. Отже, ефективність функціонування такої системи залежатиме безпосередньо від умов і повноти її інтеграції у виробничі процеси підприємства на основі формування відповідної інформаційної бази. Розробка логістичної системи
дозволить точніше планувати виробничо-збутову діяльності підприємства на вищому і середньому рівнях управління. Структура логістичної системи складається з групи взаємодіючих між собою на програмному та організаційному рівні підсистем (рис.1).
Для ефективного розвитку галузі птахівництва необхідно впроваджувати закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та
складську логістику, яку супроводжуватиме інформаційна логістика.
На сьогоднішній день проблема ефективного управління постачанням продукції, забезпеченням торгівельними та складськими
площами особливо актуальна. Замовник зацікавлений в скороченні
операцій з логістики та розфасовці птахівничої продукції, тому частіше потребує постачання продукції «точно в строк» і віддає явну
перевагу розфасованим і готовим для прямого продажу продуктам.
Працівники мереж громадського харчування також зацікавлені
в безперебійних постачаннях продукції птахівництва в необхідному
асортименті, високої якості і готової до приготування без попередньої обробки. Торгівельні мережі зацікавлені у співпраці з добре зарекомендували себе на ринку регіональними виробниками та постачальниками продукції птахівництва, які зможуть гарантувати якісну
продукцію за прийнятною ціною.
Логістика розподілу – це невід'ємна частина загальної логістичної системи. Вона охоплює весь ланцюг системи розподілу: маркетинг, транспортування, складування.
У цілісній стратегії розподілу можна виділити два основних положення: дослідження потреб ринку; засоби і методи найбільш повного задоволення потреб. Таким чином, основною метою системи
розподілу є постачання продукції в потрібний час і потрібне місце,
належної якості, в необхідній кількості. В даний час у всіх розвинених
країнах майже весь обіг зовнішньої торгівлі, а також більша частина
внутрішнього товарообігу здійснюються через регіональні логістичні
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центри. Вони мають важливе значення для підтримки економічного
потенціалу країни.
Виробництво комбікормів

Племінна продукція

Власні комбікорма

Комбікормові заводи

Процес виробництва
комбікормів

Транспортування

Транспортування

Зберігання

Зберігання

Внутрішньогосподарське
транспортування

Великі с.-г. підприємства

Фермерські господарства

Транспортування

Господарства населення

Вирощування

Реалізація

Зберігання
Грошовій потік

Транспортування
Грошовій потік
Кінцевий споживач

Рис. 1. Логістична система діяльності птахівничого комплексу
Раціоналізація товарних потоків здійснюється при створенні і
функціонуванні розподільчих центрів. У галузі птахівництва розподільчу логістику можна трактувати як систему організаційного просування виробленої продукції на ринок, ґрунтуючись на інтеграції зусиль підприємств виробників продукції птахівництва, комерційних
посередниках, заготівельних організацій та інших учасниках процесу
їх розподілу та обміну, з метою найбільш повного задоволення потреб, з максимально можливою ефективністю для птахівництва.
При плануванні та впровадженні в систему товарообігу логістичного розподільчого центру виникає ряд завдань, а саме:
⋅ поліпшення організації транспортних зв'язків за рахунок підвищення рівня узгодженості роботи різних видів транспорту;
⋅ залучення додаткових обсягів перевезень;
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⋅ оптимізація схем розрахунків між учасниками логістичних
ланцюгів;
⋅ скорочення часу постачання продукції за рахунок зменшення простоїв, а також поліпшення транспортних засобів і транспортного устаткування;
⋅ організація комплексного обслуговування споживачів;
⋅ оптимізація завантаження транспортних інфраструктур.
У запропоновану схему логістичної системи підприємств птахівничого комплексу входять такі логістичні ланки:
⋅ виробники комбікормів – комбікормові промислові підприємства і власні цехи на птахофабриках;
⋅ виробники племінної продукції птахівництва;
⋅ безпосередні виробники продукції птахівництва;
⋅ підприємства харчової промисловості;
⋅ торгово-посередницькі
підприємства,
транспортноекспедиторські організації, підприємства-закупівельники для державних потреб;
⋅ підприємства, що здійснюють реалізацію продукції птахівництва безпосередньо населенню.
На стадії реалізації продукції птахівництва можлива організація
додаткових видів послуг: митне оформлення; ветеринарний огляд;
сертифікація продукції; якісна експертиза; розфасовка; маркування;
відповідальне зберігання.
Послуги по комплексній логістиці в даний час складають до
10% собівартості продукції підприємств.
Отже, передбачаючи, що в найближчі роки можна буде спостерігати стабільне збільшення споживання курячого м'яса як доступного джерела тваринного білка, зниження споживання свинини і яловичини з урахуванням їхньої високої ціни. Створення повнофункціональної логістичної системи на підприємстві з виробництва продукції
птахівництва має сприятливі можливості для підвищення конкурентоспроможності та ефективності виробництва. На наш погляд, робота з організації логістичної системи може реалізовуватися вже зараз,
в той час як робота з інтеграції підприємств галузі, з підприємствами
суміжних галузей і рітейлу на принципах логістичної концепції SCM
(Supply Chain Management) – це питання майбутнього, що вимагає
поетапної реалізації.
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Жесткая конкуренция на рынке продукции птицеводства, в
первую очередь с зарубежными производителями способствует
снижению производства отечественной продукции птицеводства. В статье рассматриваются пути и организационные мероприятия, которые должны позволить отечественным производителям повысить конкурентоспособность своей продукции на
отечественном рынке. Предложено повышение эффективности с
помощью управления логистической системы в птицеводстве.
Stiff competition in the market of poultry products, primarily with
foreign producers helps to reduce domestic production of poultry
products. The article examines how and organizational measures to
allow domestic producers to increase the competitiveness of its products
in the domestic market. Proposed increase efficiency by managing the
logistics system in the poultry industry, which is very important at the
moment.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ, КОНТАМИНИРОВАННЫХ
МИКОТОКСИНАМИ
______________________________________________
Труфанова В.А., Труфанов О. В., Черная А.В.
Лаборатория кормления птиц и микотоксикологии,
Институт животноводства НААН
Микотоксины – это токсичные низкомолекулярные продукты
вторичного метаболизма плесневых грибов, занимающие одну из
первых позиций в загрязнении зерна, зерновых продуктов и кормов.
Для предотвращения контаминации микотоксинами в процессе
производства и потребления зерна и комбикормов необходимо контролировать состояние и качество семян, качество обработки почвы, процесс прорастания злаковых культур, обеспечить соблюдение
технологических норм при уборке урожая, в период после уборки
урожая, при хранении и переработке.
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Если загрязнение все-таки произошло, то следует принять меры по обеззараживанию (деконтаминации) зерна и кормовых субстратов до использования и по профилактике отравлений (микотоксикозов) животных при использовании токсичных кормов. Далее будет рассмотрено современное состояние этих двух подходов.
Деконтаминация зерна и кормов, загрязненных микотоксинами
Процесс деконтаминации зерна представляет собой направленное воздействие физических, химических или биологических
факторов (агентов), а также их комбинаций, в результате которого
происходит деградация (разрушение) содержащихся в зерне микотоксинов. Зерно подвергают обработке деконтаминирующими факторами либо в сухом виде, либо в водной среде. В большинстве
случаев второй подход оказывается более эффективным в силу того, что, во-первых, преобладающее количество реакций, ведущих к
детоксикации, происходит в водной среде, во-вторых, в сухом субстрате микотоксины гораздо менее доступны для действия как физических, так и для химических агентов. Недостатком этого подхода
является необходимость удаления остатков химических агентов,
наличие которых в кормах нежелательно, и продуктов трансформации микотоксинов во избежание возможности обратных реакций и
реакций активации. Кроме того, после завершения деконтаминации
зерно необходимо высушить, что требует дополнительных энергетических затрат.
Вымачивание. Это один из наиболее ранних приемов по
обеззараживанию зерновых продуктов. В основе метода детоксикации зерна путем вымачивания лежат два механизма: (1) экстракция
водорастворимых микотоксинов и (2) трансформация ферментами,
содержащимися в зерне. Многие микотоксины, молекулы которых
содержат гидрофильные группы, эффективно экстрагируются водой.
К таким микотоксинам относятся ДОН, ниваленол, НТ-2 токсин, Т-2
триол, Т-2 тетраол. Предложен метод обезвреживания фуражного
зерна, согласно которому зерно заливают четырехкратным объемом
воды и выдерживают, помешивая, 6 часов, после чего воду меняют.
Таким образом, в течение суток процедуру повторяют четыре раза.
Показано, что обработанная таким образом культура на зерне токсигенного штамма Fusarium sporotrichiella 5750 теряла присущую изначально способность вызывать образование некрозов на коже кролика [Курманов И. А., 1962].
Применение аммиака и углеаммонийных солей. Обработка
аммиаком или монометиламином эффективна в отношении афлатоксинов, зеараленона и охратоксинов. Эфирные и лактонные группы,
имеющиеся в составе молекул зеараленона и родственных ему со127

единений, а также охратоксинов и афлатоксинов, взаимодействуют с
первичными и вторичными аминами, в результате чего образуются
амиды, что коренным образом изменяет свойства молекул микотоксинов. Однако разрыв лактонного кольца при воздействии этих веществ
происходит лишь при инкубации от получаса до нескольких часов в
сильнощелочной среде, при температуре 100 °С и давлении от 3 до
10 бар.
Установлено, что углеаммонийные соли (УАС) способны разрушать афлатоксины B1 и G1, а также Т-2 токсин с образованием Т-2
триола и Т-2 тетраола [Труфанова В. А., Котик А. Н., 2005]. При концентрации УАС в зерне 8% и экспозиции 4 недели концентрация
афлатоксина B1 снижалась на 75%, афлатоксина G1 на 94%, начальные концентрации которых составляли 40 и 12 мг/кг, соответственно (табл. 1). УАС обладают сильным фунгицидным, бактерицидным и инсектицидным действием. В зависимости от вида и влажности зерна концентрация УАС должна составлять от 2,5 до 4,5%. В
этих концентрациях УАС не оказывают отрицательного воздействия
на цыплят.
Окислители. При контакте микотоксинов с окислителями происходит разрушение функциональных групп, обуславливающих токсические свойства. Образующиеся при этом метаболиты характеризуются высоким содержанием гидрофильных групп, вследствие чего
легко вымываются из обрабатываемого субстрата.
Действующим началом гипохлорита натрия (ГХН) является
активный (восстановленный) хлор и кислород. Сильно выраженные
окислительные свойства делают ГХН эффективным дезинфицирующим и детоксицирующим средством. Разработан способ улучшения качества зерна и семян [Martinelli J. A. et al., 2005], который
заключается в обработке зерна растворами ГХН. В зависимости от
преследуемой цели, обработку осуществляют путем кратковременного погружения зерна в рабочий раствор, аэрозольного распыления раствора над поверхностью зерна или длительного вымачивания. Гипохлорит натрия используют в виде чистого раствора либо в
смеси со щелочами, перекисью водорода, органическими растворителями (этанолом, этилацетатом) или органическими кислотами (уксусной, надуксусной). При вымачивании в течение 7 часов в щелочном 0,8% растворе ГХН происходит снижение концентрации ДОНа,
ниваленола, зеараленона, монилиформина, фумонизинов, охратоксина А, цитринина и патулина. В результате обработки повышается
интенсивность естественной пигментации зерна (яркость) и снижается краснота, которая, как известно, обусловлена наличием пигментов плесневых грибов, многие из которых высокотоксичны, например, аурофузарин. Кроме того, значительно снижается процент
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семян, инфицированных фитопатогенными бактериями, в том числе
родов Xanthomonas и Pseudomonas, и грибами родов Fusarium (F.
graminearum, F. solani), Alternaria, Helminthosporium и т. п.
Эффективным окислителем микотоксинов является озон. Для
деконтаминации зерна используют насыщенную озоном воду. При
воздействии озона происходит деградация афлатоксинов B1, B2, G1
иG2, циклопиазоновой кислоты, фумонизина B1, охратоксина А, патулина, секаловой кислоты и зеараленона [McKenzie K. S. et al.,
1997]. Вследствие модификации озоном зеараленон теряет эстрогенную активность [Lemke S. L. et al., 1999]. Обработка озоном естественно контаминированной афлатоксином кукурузы предотвращает
развитие афлатоксикоза у индеек [McKenzie K. S. et al., 1998]. Показано, что трихотеценовые микотоксины тоже разрушаются при воздействии озона. Наиболее активно молекула озона атакует молекулу трихотецена по двойной связи между атомами С9 и С10, в результате чего образуются нестабильные промежуточные соединения, молозонид и озонид трихотеценов, с сопутствующим гидролизом связи С9-С10 [Young J. C. at al., 2006].
Ферменты и микроорганизмы. Микотоксины формируют
разнородную по химическому строению группу соединений. Поэтому
ферменты, обладающие способностью трансформировать микотоксины, являются представителями нескольких классов и подклассов
и специфичны в отношении различных функциональных групп. Детоксикация микотоксинов происходит в результате действия ферментов, обладающих оксидо-редуктазной, гидролитической (эпоксидгидролазы, карбоксилэстеразы, лактоногидролазы) и трансферазной (УДФ-гликозилтрансферазы) активностью.
Карбоксилэстеразы катализируют гидролиз сложноэфирных
связей, а эпоксидгидролазы – 12,13-епоксигруппы в молекулах
трихотеценовых микотоксинов. Установлено, что именно эти два
процесса осуществляются бактериями, населяющими кишечник кур
[Young J. C. at al., 2006]. Смеси микробов, изолированных из содержимого кишечника, способны трансформировать более 12 различных трихотеценовых микотоксинов. Ранее было установлено [Труфанова В. А., 2004], что включение в корм для кур-несушек культуры
штамма Escherichia coli, изолированного из толстого кишечника,
приводило к увеличению живой массы и яйценоскости на фоне Т-2
токсикоза, по сравнению с группой, получавшей только Т-2 токсин;
концентрация Т-2 токсина в корме составляла 8 мг/кг.
УДФ-гликозилтрансферазы осуществляют конъюгацию микотоксинов с активированными формами глюкозы. В геноме
Arabidopsis thaliana содержится более 100 генов, кодирующих различные изофомы этого фермента. Гены наиболее специфичных в
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отношении ДОНа УДФ-гликозилтрансфераз экспрессированы в
клетках дрожжей [Poppenberger B. et al., 2006]. Ферменты, полученные от трансформированных таким образом дрожжей, эффективно
разрушают ДОН, 3-ацетл-ДОН и 15-ацетил-ДОН, однако менее действенны в отношении остальных трихотеценовых микотоксинов. Такие дрожжи рекомендуют использовать в пивоваренной промышленности. Для деконтаминации зерна и комбикормов можно использовать как иммобилизованную УДФ-гликозилтрансферазу, так и
продуцирующие ее дрожжи.
Лактоногидролазы превращают зеараленон в 1-(3,5дигидрокси-фенил)-10’-гидрокси-1’-ундецен-6’-он, который не имеет эстрогенной активности. Из Clonostachys rosea изолирован ген zdh101,
кодирующий лактоногидролазу. Этот ген удалось экспрессировать в
клетках бактерии Escherichia coli, дрожжей Saccharomyces cerevisiae и
культуре клеток риса [Takashi-Ando N. et al., 2004]. Зеараленон эффективно (≈100%) трансформировался в средах с культурами E. coli и клеток риса, тогда как трансформированные дрожжи снижали содержание
зеараленона в культуре на 75%.
Из зерен кукурузы изолированы штаммы микроорганизмов –
дрожжей Exophiala spinsfera и Rhinocladiella atrovirens, а также бактерий родов Xanthomonas и Sphingomonas, которые могли расти на
средах, единственным источником углерода в которых были фумонизины [Duvik J. et al., 1998]. Установили, что первой и ключевой реакцией процесса биодеградации фумонизина B1 является гидролиз
эфирной связи с образованием трикарбаллилата и аминоспиртового
производного, обозначенного АР1. Ферменту, осуществляющему эту
реакцию, дали название фумонизин гидролаза. Предполагают, что
данный фермент относится к эстеразам, специфичным к эфирам
трикарбаллилата. Ни одна из коммерческих эстераз не обладает
подобной активностью.
Тем же способом из кукурузного зерна выделены бактерии
Ochrobactrum anthropi, которые в качестве единственного источника
углерода могут утилизировать монилиформин [Duvik J. et al., 1999,
2000]. Пока не известно, какие именно ферменты участвуют в детоксикации монилиформина, но полагают, что сначала происходит
гидролиз двойной связи и разрыв кольца, а затем окисление. Предложен метод деконтаминации кукурузы, согласно которому кукурузу
размалывают, заливают равным объемом взвеси бактерий с концентрацией клеток 106 в 1 мл и выдерживают в течение двух недель
при комнатной температуре.
Обработка ультразвуком. Метод основан на явлении ультразвуковой микрокавитации – локальном волнообразном образовании
пор (пузырьков) с пониженным давлением и повышении давления
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до 100 кПа и температуры до 1700 °С. Высокочастотные колебания,
сообщаемые обрабатываемому материалу ультразвуковыми волнами, способствуют эффективному высвобождению микотоксинов в
раствор. Кроме физического воздействия, ультразвуковые волны
запускают так называемые соно-химические реакции, отличающиеся по термодинамическим и кинетическим характеристикам от аналогичных реакций, протекающих в нормальных условиях, т. е. в отсутствие ультразвукового воздействия.
Зерно загружают в контейнеры, на стенках которых расположены генераторы ультразвука, заливают реакционной смесью и обрабатывают ультразвуком с частотой 35-100 кГц в течение 2-4 часов
при температуре 12-50 °С. Данный метод позволяет снизить концентрацию Т-2 токсина, НТ-2 токсина, ДОНа, зеараленона, охратоксинов и афлатоксинов в зерне злаковых на 70-80% [Lindner W., 1996].
Эффективно разрушается эпоксидная группа трихотеценовых микотоксинов, играющая, как известно, ключевую роль в механизме токсического действия. Гидролизу эпоксигруппы способствует сдвиг кислотно-основного равновесия, как в сторону снижения, так и в сторону повышения рН. Для защелачивания среды можно использовать карбонаты, а также первичные и вторичные амины. В роли катализаторов могут выступать спирты, например, метанол, этанол,
пропанол, глицерин или полиэтиленгликоль. Кроме участия в соннохимических реакциях трансформации микотоксинов, спирты, присутствующие в реакционной смеси, улучшают смачивание зерна и
повышают растворимость микотоксинов и, следовательно, их экстракцию из зерна. После завершения ультразвуковой обработки,
реакционную смесь сливают, а обработанное зерно промывают водой, при необходимости повторно подвергая воздействию ультразвука, и высушивают.
Снижение негативного эффекта микотоксинов на организм
сельскохозяйственных животных.
Применение пробиотических препаратов. Профилактическое действие пробиотических препаратов при микотоксикозах базируется на двух основных принципах: (1) синтез ферментов,
трансформирующих микотоксины до менее опасных продуктов (2)
сорбция микотоксинов компонентами клеточной стенки. Кроме того,
пробиотические микроорганизмы обладают способностью синтезировать ряд веществ, способствующих улучшению физиологического
состояния животного организма и повышению продуктивных качеств. К таким веществам относятся органические кислоты, нормализирующие рН среды желудочно-кишечного тракта, антибиотики,
подавляющие жизнедеятельность патогенных микроорганизмов,
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гидролитические ферменты, повышающие доступность питательных
веществ кормов, и витамины.
Использование сорбентов. Действие сорбентов основано на
способности выводить микотоксины из желудочно-кишечного тракта.
Сорбенты должны быстро связывать и эффективно удерживать микотоксины при различных уровнях кислотности. Негативным качеством сорбирующих материалов является низкая специфичность,
вследствие которой происходит связывание питательных веществ
(незаменимых жирных кислот, витаминов, аминокислот) и лекарственных препаратов. В рекламных статьях, которыми изобилуют издания научно-практического характера, можно встретить высказывания о том, что тот или иной препарат адсорбирует исключительно
микотоксины и ни что иное. Однако одного взгляда на структурные
формулы микотоксинов, относящихся даже к одному классу, не говоря уже о представителях различных групп, будет достаточно для
того, чтобы подвергнуть сомнению подобное утверждение. Микотоксины – это группа разнородных по строению соединений, которые
имеют два общих атрибута: во-первых, токсичность для животных, а
зачастую и для представителей других царств, и, во-вторых, продуцентами микотоксинов, за редким исключением, являются плесневые грибы. Маловероятно, чтобы какой-либо адсорбент мог избирательно связывать химические соединения, объединенные в группу
только по этим двум общим атрибутам, не отражающим их физикохимических свойств. Кроме того, сорбенты могут быть причиной механического повреждения эпителия кишечника, поэтому немаловажным критерием является их безопасность для животных.
Процесс разработки препаратов, содержащих сорбирующие
материалы, должен включать три этапа: (1) исследование адсорбционной активности в отношении микотоксинов и питательных веществ in vitro; (2) опыты на животных по изучению профилактического эффекта препарата при введении в корм определенного микотоксина в различных концентрациях; (3) изучение профилактических
свойств при скармливании животным корма, естественно контаминированного микотоксинами. В последнем случае необходимо провести максимально полный анализ корма на содержание микотоксинов. При проведении экспериментов на животных следует уделять
внимание не только позитивным, но и негативным эффектам воздействия сорбентов.
В настоящее время известно, что для оптимального выбора
сорбента нужно учитывать его полярность. Например, алюмосиликаты оказались активными только по отношению к полярным микотоксинам, в частности, к афлатоксинам. Микотоксини, не содержащие полярных групп, например, Т-2 токсин, фумонизины и зеарале132

нон, адсорбируются полярными сорбентами менее эффективно. Исследователям не удалось предотвратить токсикозы птиц, вызываемые трихотеценами типа А − Т-2 токсином и диацетоксисцирпенолом − с помощью алюмосиликатов [Kubena et al., 1990; 1993]. Для
связывания гидрофобных микотоксинов целесообразно применять
неполярные сорбенты, такие как активированный уголь. Способность активированного угля адсорбировать охратоксин А и Т-2 токсин достаточно эффективно проявляется при внесении его в корм в
концентрации 5-10%, однако установлено, что при этом адсорбируются также некоторые питательные вещества.
Выпаивание гипохлоритом натрия. Наличие в составе молекулы ГХН восстановленного хлора придает ему целый ряд уникальных свойств, проявляющихся в широком спектре действия на
различные системы организма, среди которых антимикробное, антитоксическое, иммуномодулирующее, противовоспалительное, противоопухолевое и проапоптическое.
Один из ключевых моментов целесообразности применения
ГХН заключается в том, что он не является чужеродным для животного организма соединением. Известно, что гипохлорит-ион синтезируется клетками иммунной системы животного организма в процессе развития первичного иммунного ответа, который сопровождается воспалительными реакциями. Роль гипохлорита при этом заключается в обезвреживании токсинов патогенных бактерий и окислении токсичных остатков бактериальных клеток и поврежденных
клеток организма. Кроме того, гипохлорит обогащает ткани кислородом и специфически влияет на активность генов, ответственных за
развитие воспалительного процесса.
Был проведен опыт по выпаиванию курам (возраст – 140 дней)
раствора гипохлорита натрия при скармливании корма, содержащего 40-70 мкг/кг Т-2 токсина [Труфанова В. А., Котик А. Н. и др., 2005].
Численность групп: опыт – 1 672; контроль – 1 795. Опытной группе
в течение 25 суток выпаивали раствор ГХН в концентрации 30 мг/л.
По результатам эксперимента было установлено, что выпаивание
раствора ГХН оказало положительное влияние на сохранность (+5,8
%), количество яиц на начальную несушку и инкубационные характеристики яиц – оплодотворенность (+4,2 %) и віводимость (+2,5 %).
Заключение. Проблема загрязнения зерна и комбикормов микотоксинами не теряет свою актуальность, несмотря на интенсивное
развитие и внедрение новых технологий производства пищевых
продуктов и кормов. В течение последних нескольких лет было
предложено ряд перспективных методов детоксикации микотоксинов в зерне, которые, однако, пока еще не нашли широкого применения в практике. Главной причиной этого является необходимость
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в дополнительных материальных затратах. Для того, что бы очистка
зерна от микотоксинов была экономически выгодной, необходимо
строго регламентировать содержание микотоксинов и четко определить случаи, в которых можно использовать токсичные продукты и
корма, т. е. для каких животных, в каких количествах и т. д. Эти меры позволят корректировать цены на зерно в зависимости от содержания в нем микотоксинов, что уже давно практикуется в США и
других государствах с развитой экономикой.

ДЕЗІНФЕКТАНТ «НЕОХЛОР» ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА КЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ГУМОРАЛЬНИЙ
ІМУНІТЕТ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
______________________________________________
Циновий О. В., канд. біол. наук, п.н.с.
Інститут тваринництва НААН
Встановлено, що при дезінфекції приміщень препарат «Неохлор» не має негативного впливу на напруженість гуморального імунітету, клініко-біохімічні та гематологічні показники курчатбройлерів і сприяє підвищенню збереженості поголів’я.
Дезінфекція, препарат «Неохлор», птахівничі приміщення,
імунітет, курчата, пробіотик.
Для сучасного промислового птахівництва характерна висока
концентрація птиці на відносно обмежених територіях, поточна система вирощування , збільшення щільності посадки у пташниках, що
сприяє репродукції мікроорганізмів у високих концентраціях і посилення їх патогенних властивостей.
За таких умов необхідна добре продумана і чітко спланована
система профілактичних заходів, спрямованих на зменшення мікробного „тиску”.
Висока мікробна забрудненість повітря в пташниках негативно
впливає на ріст і розвиток птиці, її збереженість та продуктивність [3].
З метою зменшення мікробного „тиску” проводиться дезінфекція в пташниках , в присутності птиці в період її вирощування та
утримання [1,2,3,4].
У зв’язку з незначною кількістю вітчизняних дезінфікуючих засобів, які застосовуються в присутності птиці, виникає необхідність в
розробці і впроваджені нових препаратів, які за своїми бактерицидними властивостями і нешкідливістю переважали існуючі [5,6].
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Мета дослідження - вивчення ефективності використання
препарату „Неохлор” для дезінфекції птахівничих приміщень в присутності птиці в комплексі з застосуванням пробіотика «Моноспорина ПК».
Матеріали та методи. Дослідження проводили на курчатахбройлерах кросу „Гібро ПГ” в кількості 100 голів.
„Неохлор” – препарат, який у своєму складі містить гіпохлорит
натрію- 5,0-9,0% за активним хлором та допоміжні речовини – антикорозійні, миючі, ароматизуючі та компоненти для стабілізації активного хлору, виготовлений ЗАТ «Український науково-виробничий
центр проблем дезінфекції».
Пробіотик „Моноспорин ПК” – основа препарату штам Bacillus
subtilis 090, виготовлений Сакською біофабрикою ТОВ СХП „Нива”.
Вакцини: проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) із штаму
„ХГ” (Росія), вакцина проти ньюкаслської хвороби (НХ) фірми НВП
„Біо-Тест-Лабораторія” (Україна).
Курчат-бройлерів щеплювали:
- проти ІБХ двічі у 12- та 24-денному віці;
- проти НХ одноразово у 20-денному віці.
Курчатам усіх груп з 7-го до 42-го дня життя з профілактичною
метою у корм вводили кокцидіостатик „Юмаміцин” (Болгарія) із розрахунку 5,0 г на 10 кг корму.
Вивчення бактерицидної дії препарату проводили шляхом
взяття змивів в пробірки зі стерильним фізіологічним розчином з різних тест-об’єктів площею 10 см2: в контрольній групі 1 раз на добу, в
дослідній двічі - до та після обробки дезінфектантом. Матеріал висівали на чашки Петрі з МПА і ставили у термостат на 24 години, після
цього підраховували кількість колоній. Змиви з окремих тест об’єктів розводили в 10 і 100 разів.
Концентрацію мікроорганізмів в повітрі вивчали загальноприйнятим методом седиментації при експозиції 5 хвилин. В контрольній
групі дослідження проводили 1 раз на добу, а в дослідній – до та
після обробки дезінфектантом. Через 24 год. підраховували кількість
колоній на МПА.
Кількість еритроцитів, рівень гемоглобіну та ШОЕ визначали в
30-ти та 40-ка денному віці за загальноприйнятими методами.
Напруженість імунітету до ІБХ визначали у 40 добовому віці
методом імуноферментного аналізу (ІФА) (набір виробництва
ВНДІЗТ, м. Володимир), до НХ в реакції затримки гемаглютинації
(РЗГА).
Біохімічні дослідження проводились у 30 і 40 добовому віці з
використанням наборів фірми „Філісіт” (Україна.)
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Визначали в сироватці крові: - активність аспартатамінотрасферази (АсАТ) за методом Райтмана та Френкеля (1957р.), - лужної
фосфатази методом Кінда (1954р), - загальний білок – біуретовим
методом, - сіромукоїди турбодіметричним методом.
Технологічні параметри вирощування курчат-бройлерів (щільність посадки, температурний режим, освітлення, повітрообмін) були
витримані згідно рекомендацій фірми.
Схема досліджень.
Було сформовано дослідну і контрольну групи, по 50 голів в
кожній. Препарат „Неохлор” застосовували в присутності птиці аерозольним методом за допомогою генератору «Ураган».
Для профілактики бактеріальних інфекцій курчатам дослідної і
контрольної груп вводили у корм 1% пробіотика „Моноспорин ПК” із
1-ї по 8-му та із 30-ї по 35-ту добу.
1- група – контрольна (дезінфектант не застосовували,);
2- група – дослідна (аерозольна обробка 1 %-м робочим розчином препарату „Неохлор” із розрахунку 0,04 л/м3 щоденно з 20 по
34 день вирощування,).
Результати досліджень.
При проведенні бактеріологічних досліджень встановлено , що
аерозольна обробка препаратом „Неохлор” сприяє зменшенню кількості мікроорганізмів. В середньому бактерицидна дія препарату на
твердих поверхнях становила 95,4%, у повітрі 55%. У контрольній
групі, де не було використано дезінфектант, кількість мікроорганізмів
постійно зростала. Так з 20 по 34 день вирощування кількість їх збільшувалася в 10 разів у повітрі, а на твердих тест-об’єктах в 20-400
разів.
Біохімічними дослідженнями було виявлено:
- збільшення кількості сіромукоїдів у дослідній групі в порівнянні з контролем, що вказує на підвищення загальної резистентності
птиці;
- показники ферментативної активності сироватки крові – аспартатамінотрансфераза (АсАТ) залишилися на одному рівні, лужна
фосфатаза нижча у дослідних групах в порівнянні з контролем, як в
30-ти так і в 40–ка добовому віці, що вказує на стабілізацію ліпідного,
вуглеводного, мінерального обмінів;
- кількість білку в сироватці крові контрольної і дослідної групи
в 30 днів вірогідно не змінювалась, при повторному дослідженні, в
40 днів, вміст білку в сироватці крові збільшувався, це вказує на позитивний вплив препарату „Неохлор” на білковий обмін. (Табл. № 1)
Гематологічними дослідженнями визначено підвищення рівня
гемоглобіну і кількості еритроцитів при першому дослідженні (30
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днів) і стабілізація рівня цих показників при повторному дослідженні
(40 днів), в дослідній групі в порівнянні з контролем. Також відмічено
зменшення показників ШОЕ в перше і друге (30 і 40днів) дослідження в дослідній групі в порівнянні з контролем. Зміни цих показників
свідчать про покращення функціонального стану птиці і оздоровлюючий ефект препарату. (табл. 1).
1. Біохімічні та гематологічні показники курчат-бройлерів
Назва показника,
од. вимірювання
Вік птиці, дні
Загальний білок , г/л
АсАТ, мкмоль/год*мл
Лужна фосфатаза,
нмоль/с*л
Сіромукоїди,
од. помутніння
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, млн
ШОЕ, мм/год

1-ша
контрольна група
30 днів
40 днів
38,52±0,59
34,49±0,82
1,55±0,09
1,63±0,03
11290±
5416±721
2575,02

2-га
дослідна група
30 днів
40 днів
36,20±1,25
37,25±1,09
1,51±0,03
1,62±0,03
5330±
4748±362
435,03*

2,75±0,04

2,84±0,11

3,04±0,18

3,24±0,19

131,18±4,92
3,61±0,41
3,8±0,74

130,92±5,28
3,41±0,25
3,6±0,45

143,94±4,31
3,83±0,24
2,4±0,45

135,60±2,46
3,40±0,35
2,7±0,29

Вплив дезінфектанту „Неохлор” на сероконверсію при щепленні курчат–бройлерів проти ІБХ та НХ вивчали в порівнянні з контролем. Дослідження проводили методом РЗГА (НХ) та ІФА (ІБХ). Напруженість імунітету до двох інфекцій (ІБХ, НХ) вивчали у курчат 40
добового віку. (табл. 2).
2. Напруженість імунітету (%)
№
групи
1
2

Кількість проб

НХ (РЗГА)

ІБХ (ІФА)

20
20

100
100

95
85

Напруженість імунітету до НХ у курчат – бройлерів як дослідної
так і контрольної груп становила 100 % . Встановлено, що напруженість імунітету до ІБХ в контрольній групі була на 5 % вища порівняно з дослідною 95 % і 90 % відповідно.
Відмічено позитивний вплив препарату на живу масу курчатбройлерів і їх збереженість.(табл. 3)
Середня жива маса курчат-бройлерів в дослідній групі становила 2517,4 гр., в контрольній групі – 2497,76, що перевищує стандарт кросу „Гібро ПГ” на 154,4 гр. та 134,76 гр. відповідно. Збереженість за 6 тижнів вирощування в дослідній групі – 98 %, а в контрольній – 88 %.
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3. Динаміка живої маси курчат-бройлерів
Тиждень
1-ий
2-ий
3-ій
4-ий
5-ий
6-ий

Середня жива маса, гр.
Норма
165
426
835
1319
1846
2363

Контрольна група
159,85±2,66
426,75±9,06
835,2±14,03
1401,8±23,92
1978,45±33,35
2497,76±51,48

Дослідна група
162,3±2,15
421,05±5,95
830,85±11,1
1376,15±19,09
1936,9±31,66
2517,4±43,06

Висновки
1. При використанні препарату “Неохлор” знижується мікробний „тиск” в приміщенні в присутності птиці. В середньому бактерицидна активність препарату на твердих поверхнях становила 95,4 %,
у повітрі 55 %.
2. Не відмічено негативного впливу препарату «Неохлор» на
напруженість гуморального імунітету проти ньюкаслської хвороби та
інфекційної бурсальної хвороби, а також на клініко-біохімічні та гематологічні показники птиці.
3. Середня жива маса птиці в дослідній групі становила 2517,4
гр. що перевищує стандарт кросу „Гібро ПГ” на 154,4 гр. та на 19,64
гр. вища в порівнянні з контролем.
4. Використання дезінфектанту сприяє підвищенню збереженості поголів’я птиці на 10 %.
5. Результати бактеріологічних, біохімічних, гематологічних,
серологічних досліджень, а також динаміка живої маси і збереженість курчат-бройлерів протягом 6 тижнів вирощування, дають підставу рекомендувати препарат „Неохлор” для дезінфекції приміщень
в присутності птиці в концентрації 1 % із розрахунку 0,04 л/м3.
Список літератури
1.Байдевлятов Ю.А. Современные проблемы санации и дезинфекции в птицеводстве// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-6
квітня 2000року. – Київ,2000. С.12-14.
2.Байдевлятов Ю.А. Забруднення повітря пташників у процесі їх експлуатації// Ветеринарна медицина України.- 2001.- №10-. С.29.
3.Дуюнов Е.Е. Застосування нових режимів дезінфекції для зменшення мікробної забрудненості повітря при вирощуванні бройлерів// Птахівництво: Міжвід.
тематич. наук. зб. / ІП УААН. – Харків, 2006. – Вип. 58.
4.Закомырдин А.А., Поляков А.А. Санация воздуха животноводческих помещений // Руководство по вет.санации. – Москва,1986.- С. 86-96.
5.Каратеев А.Н., Сахацкий Н.И., Безрукавая И.Ю. Новый дезинфектант широкого спектра действия// Птахівництво: Міжвід. тематич. наук. зб. / ІП УААН. –
Харків, 2003. – Вип. 53. -С.572-576.
138

6. Сахацкий И.Н. Дезинфицирующие средства для птицеводства: сравнительная эффективность (обзор) // Птахівництво: Міжвід. тематич. наук. зб. / ІП
УААН. – Харків, 2004. – Вип. 55. -С.559-569

УДК 619:636.5/6:616.9
СИМБІОТИК «ПРАЙМІКС-БІОНОРМ-К»
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Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького
В статті представлені результати дослідження нового
комплексного симбіотика «Праймікс-Біонорм-К» виробництва Одеської біотехнологічної компанії “НПП” «Аріадна» в умовах інтенсивного вирощування бройлерів різних областей України. Наведений
аналіз цифрового матеріалу вказує на те, що застосування симбіотика «Праймікс-Біонорм-К» у дозі 0,01 г/гол з 1 по 45 добу життя
бройлерів, тобто протягом усього періоду вирощування, дає найбільш позитивний результат як по показниках збереженості поголів’я, приростів маси тіла так і по отриманому прибутку, який в
даному випадку на 600 000 гол. складає майже 500 000 грн.
В умовах сучасного вирощування бройлерів, однією з проблем
цієї галузі є підвищення життєздатності і стійкості до захворювань
поголів’я птиці з метою збереження їх потенціалу продуктивності.
Профілактичні вакцинації, санації проти різного роду інфекцій, застосування протигельмінтних препаратів та кокцидіостатиків (особливо в умовах напільного вирощування молодняку птиці) становлять
додаткове
навантаження
на
несформовані
адаптаційнокомпенсаторні можливості організму молодняку бройлерів, що веде
до зниження продуктивності, збереженості та рентабельності ведення цієї галузі. Безперечно, використання антибіотиків при вирощуванні бройлерів дозволяє вирішувати ряд проблем інфекційної патології, однак нерегламентоване їх використання призводить до порушень мікробіоценозу кишечника, до появи штамів мікроорганізмів,
які відрізняються стійкістю до антибактеріальних препаратів. В таких
умовах, відновлення мікрофлори шлунково-кишкового тракту курчат
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є першочерговою запорукою отримання розрахованого прибутку.
Для підвищення інтенсивності виробництва при вирощування птиці
ветеринарний ринок пропонує використовувати біологічно активні
добавки, які не накопичуються в організмі, а метаболізуються і позитивно впливають на формування біопродукції, тобто широкий спектр
пробіотичних препаратів різного походження. Використання ж симбіотиків дозволяє відновити нормоценоз травного каналу курчат шляхом як колонізації корисними бактеріями (пробіотична основа), так і
за рахунок поживного середовища (пребіотична основа), яке входить
власне у симбіотики, що відрізняє ці препарати від інших. Симбіотик
«Праймікс-Біонорм-К» це препарат новітнього покоління виробництва Одеської біотехнологічної компанії «Аріадна», який використовується для профілактики і лікування шлунково-кишкових інфекцій і
дисбактеріозу різної етіології, відновлення мікрофлори кишечника,
нормалізації обміну речовин, підвищення резистентності, збільшення продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці. У склад
симбіотика входять ліофілізовані живі лакто- і біфідобактерії з активністю не менше 1×109 КУО в 1 г, пребіотик – фруктоолігосахариди
(лактулоза), вітаміни гр. В, пектин, натуральний підкислювач. Метою
роботи було з’ясувати ефективність використання симбіотика
«Праймікс-Біонорм-К» для інтенсивного вирощування бройлерів.
Матеріали та методи досліджень. Для досягнення поставленої мети, було проведено ряд виробничих експериментів у різних
областях України. Вони включали досліди на курчатах-бройлерах
кросу „Ross 308“: у фермерському господарстві ”Улар” с. Семенівка
Львівської обл., де курчатам дослідної групи випоювали разом з водою симбіотик „Праймікс-Біонорм-К“ у дозі 0,01 г/гол з 5- до 10добового віку та з 14-до 19-добового віку; у ТзОВ “В.Д.С. АГРО” с.
Завидче Львівської обл., де симбіотик задавали з водою у дозі 0,01
г/гол упродовж 5 діб з 2 по 6 та повторно з 20 по 26 добу; у Бершацькому птахокомбінаті с. Війтовки Вінницької обл., де симбіотик згодовували у дозі 0,01 г/гол з 1 по 45 добу життя бройлерів. В усіх господарствах технологія вирощування птиці передбачала вакцинації
та утримування курчат до 45-добового віку. Умови утримання та годівлі бройлерів відповідали загальноприйнятій технології напільного
утримання. Одночасно оцінювали клінічний стан птиці, вираховували
відсоток збереження, прирости та затрати корму.
Результати досліджень та їх обговорення. Головною ознакою ефективної дії симбіотика «Праймікс-Біонорм-К» є підвищення
збереженості поголів’я, приросту маси тіла, особливо, на фінішному періоді відгодівлі курчат-бройлерів. Саме такі результати були
отримані в процесі виконання виробничих дослідів на усіх вище названих птахофабриках. Необхідно відзначити, що фізіологічний стан
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організму курчат-бройлерів протягом дослідного періоду залишався задовільний.
У фермерському господарстві ”Улар” с. Семенівка Львівської
обл. об’єм виробничого досліду становив 50 000 голів курчатбройлерів, з них дослідна група складала 25 000 голів. Порівняння
закінчених досліджень проводилось з контрольною групою курчатбройлерів, що утримувалась на стандартному господарському комбікормі. Насамперед, важливим є те, що збереженість поголів’я тут
становила 98,5 %. Основні господарські показники за результатами,
що характеризують ефективність робіт, які перевірялися, забезпечують підвищення маси тіла курчат на 3,1 % порівняно з птицею контрольної групи. Щодо обґрунтування розрахунку економічного ефекту, то в даному випадку затрати на придбання симбіотика «ПрайміксБіонорм-К» на 1 гол. складає 0,07 грн, а прибуток від реалізації додатково отриманого м’яса птиці на 1 гол. становить 1,07 грн. В перерахунку на 25 000 гол. це становить 26 750 грн.
У ТзОВ “В.Д.С. АГРО” с. Завидче Львівської обл. виробничі випробування симбіотика «Праймікс-Біонорм-К» проводили на двох
групах бройлерів (дослідній і контрольній) по 25 000 гол. у кожній.
Відзначено, що після ентерального застосування пробіотичного препарату у бройлерів дослідної групи покращувався загальний стан, не
було випадків появи клоацитів («заклеювання клоаки»), птиця була
більш рухлива, підстилка ставала сухою, підвищувалася інтенсивність поїдання корму. У даному господарстві зафіксовано середньодобовий приріст живої маси за період дослідження у дослідній групі
51,0 г, тоді як у контролі цей показник складав 47,8 г, тобто був вищим у досліді на 6,3 %. Відсоток збереження у дослідній групі був
вищим на 0,3 % порівняно з контролем і становив 98,8 %. В перерахунку на 25 000 гол. прибуток від реалізації додатково отриманого
м’яса птиці складає 29 800 грн.
Найбільш показово охарактеризував себе симбіотик «ПрайміксБіонорм-К» у Бершацькому птахокомбінаті с. Війтовки Вінницької
обл., де симбіотик згодовували у дозі 0,01 г/гол з 1 по 45 добу життя
бройлерів. Об’єм виробничого досліду тут становив 600 000 голів
курчат-бройлерів. Привертає увагу той факт, що збереженість поголів’я курчат, яким застосовували симбіотик становила 99,01 %. Середньодобовий приріст маси тіла курчат-бройлерів на початку досліду становив 18,6 г. На 20 добу життя цей показник досягав 19,64
г/гол./добу проти контрольної групи – 19,13 г/гол./добу. У 30-добових
курчат-бройлерів дослідної групи встановлено відносно вищий середньодобовий приріст маси тіла – 39,24 г/гол./добу, порівнюючи із
контрольною групою – 36,00 г/гол./добу; різниця становила 9,0 %. У
45-добовому віці середньодобовий приріст маси тіла курчат був ви141

щим у дослідній групі – 61,50 г/гол./добу, порівняно з К групою –
59,58 г/гол./добу, що в відсотковому відношенні становило 3,2 %. В
перерахунку на 600 000 гол. прибуток від реалізації додатково отриманого м’яса птиці складає майже 500 000 грн, що значно підвищує
рентабельність розведення бройлерів.
Висновки. Таким чином, теоретично обґрунтована концепція
підвищення економічної ефективності та рентабельності інтенсивного вирощування бройлерів знайшла своє чітке відображення і підтвердження у дослідженнях з використанням симбіотика «ПрайміксБіонорм-К» виробництва Одеської біотехнологічної компанії “НВП”
Аріадна”. Найкращі результати збереженості поголів’я, приростів
маси тіла та отриманого прибутку виявилися при застосуванні симбіотика у дозі 0,01 г/гол з 1 по 45 добу життя бройлерів, тобто протягом усього періоду вирощування. Після застосування симбіотика
продукти птахівництва залишаються екологічно чистими і не шкідливими для споживання, оскільки складові частини симбіотика не накопичуються в організмі, а метаболізуються, позитивно впливають
на формування біопродукції та спрямовані на нормалізацію мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту молодняку бройлерів.

УДК 636. 52 : 617.017.1 : 591.4
ЯК УНИКНУТИ ІМУНОДЕФІЦИТІВ У МОЛОДНЯКУ
АБО ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СИМБІОТИКА
«ПРАЙМІКС-БІОНОРМ-К»
___________________________________________
Коломієць І. А., кандидат ветеринарних наук,
асистент
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького
«…многие характеристики взрослого организма, кажущиеся
наследственными, в действительности определяются состоянием микробиоценоза, сформировавшегося на самых ранних этапах жизни и существенно влияющего на его морфологический и
физиологический статус»
H. Dubos, 1966.
Відомо, що недосконала технологія вирощування та годівлі, погіршення екологічної ситуації, санації проти різного роду інфекцій та
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паразитарних захворювань, антибіотикотерапія, поствакцинальний
стрес – ці фактори часто обумовлюють зниження природної резистентності та імунологічної реактивності організму птиці, викликають
дисбаланс мікробіоценозу кишечника і стають причиною виникнення
імунодефіцитних станів. Згідно з технологією промислового вирощування, все поголів’я молодняку курей обов’язково вакцинують і ревакцинують, а вакцинація, до речі, чинить також імуносупресорну дію
на організм курчат.
Що ж таке цей «імунодефіцит» і за яких умов він виникає? Як
правило, імунодефіцитний стан розвивається у молодняку, у птиці
цей період припадає на 10-20 добу життя, коли власна імунна система ще не до кінця розвинулася, а дія захисних факторів, що поступили з яйця, закінчилася. В такий час адаптаційні можливості організму молодняку до зміни раціону, до будь-яких ветеринарних маніпуляцій знижуються. Ознаками імунодефіциту, в першу чергу, є
малорухливість поголів’я та зменшення споживання корму, розрідження консистенції посліду. За таких умов, кожен мудрий господар,
розуміючи наслідки – початок падежу та відхід курчат – відразу призначає антибіотикотерапію. Цей метод себе оправдовує, але дефіцит нормальної мікрофлори тягне за собою черговий імунодефіцит
організму, оскільки мікрофлора та імунна система, до речі, тісно взаємозв’язані. І як бути?
Тенденції сучасного ринку пропонують пробіотики. Але мало
хто знає, що пробіотичні бактерії не завжди будуть колонізувати кишечник. Це обумовлено біологічними особливостями ШКТ курчат. В
тонких кишках птиці домінують лактобактерії, ентерококи, в меншій
мірі – біфідобактерії, бактероїди, в товстих кишках (сліпих) переважають анаероби: (біфідобактерії та бактероїди) і відношення між
анаеробною та аеробною флорою складає 99 до 1. Встановлено, що
найбільше мікроорганізмів в курей знаходиться в дистальних відділах тонких кишок, сліпих кишках, де з допомогою мікробних ферментів проходить розщеплення клітковини, та в прямій кишці. Близько
99 % від загальної кількості мікроорганізмів сліпих та прямої кишок
птиці становлять біфідо- та лактобактерії [4; 7]. Виходячи з цього,
пробіотичні бактерії, щоб «заселитися», повинні пройти «транзитом», тобто в незмінному вигляді через два відділи шлунка з його
соляною кислотою та майже через весь кишечник аж до сліпих кишок, що різко знижує можливість їх «заселення». Тут на допомогу
птахівникам появилися симбіотики – препарати нового пробіотичного покоління, які включають у себе корисні бактерії та поживне середовище для їх росту і розвитку. Симбіотик «Праймікс-Біонорм-К» –
виробництва Одеської біотехнологічної компанії «Аріадна», має у
своєму складі ліофілізовані живі лакто- і біфідобактерії з активністю
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не менше 1×109 КУО в 1 г, пребіотик – фруктоолігосахариди (лактулоза), вітаміни гр. В, пектин, натуральний підкислювач. Така висока
концентрація бактерій дозволяє досягнути клубової і сліпих кишок
курчат, навіть, незважаючи на шлунковий сік, в якому частина бактерій гине та довгу протяжність кишок, а лактулоза забезпечує ріст,
розвиток і колонізаційну резистентність мікрофлори у сліпих кишках.
До прикладу, вирощування бройлерів є взагалі складним, тому
що за 45 діб (а в деяких господарствах за 42 доби) організм курчат
інтенсивно проходить усі стадії росту і розвитку, які біологічно обумовлені мінімум на 120 діб. З огляду на це, кожна доба у житті бройлерів може бути критичною. Але не усім птахівникам відомо, що є чітко визначені критичні імунодепресивні періоди у житті курчатбройлерів. Перший період це 3–5 доба життя, пов’язаний з підвищенням використання захисних факторів, що поступили з яйця під
дією навколишнього середовища. Другий період припадає на 12–20
добу життя і обумовлений подальшим використанням трансоваріальних факторів і незрілою імунною системою. Третій період – 45 доба життя курчат, проявляється зниженням лізоциму в сироватці крові. Протягом цих періодів необхідно особливу увагу приділяти створенню ефективного імунітету. З метою отримати не менше 2,5-2,9 кг
живої ваги за 42 доби, для бройлерів передбачені спеціальні раціони: «стартер», «гровер», «фінішер», які змінюють послідовно один
одного. Плюс, вакцинації і ревакцинації: бройлерів вакцинують в однодобовому віці – проти ньюкаслської хвороби (НХ) та інфекційної
бурсальної хвороби (ІБХ); у віці 11 діб – проти ІБХ, у віці 14 діб –
проти інфекційного бронхіту; у віці 18 діб – проти НХ. З метою знизити імуносупресорну дію вакцинації на організм курчат та уникнути
імунодефіциту, пов’язаного зі зміною раціону, достатньо застосувати
симбіотик «Праймікс-Біонорм-К» у дозі 0,01 г/гол з водою упродовж 5
діб, починаючи з 5 по 10 добу та повторно з 20 по 26 добу. Саме такі
результати були отримані у дослідах на бройлерах, проведених у віваріях Інституту біології тварин НААН та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок м. Львів: вірогідне збільшення середнього титру антитіл у дослідній групі, порівняно з контрольною у 1,8 рази та у 4,1
рази (P< 0,05), що вказує не тільки на уникнення розвитку імунодефіциту, а й на покращення стану імунної системи, загального стану
організму, і, як наслідок, підвищення продуктивності.
Усім відомо, що кишечник вилупленого пташеняти стерильний і
з першої доби життя заселяється мікрофлорою з навколишнього середовища. Висока щільність посадки, несприятливий мікробний фон
виробничих територій, введення антибіотиків протягом перших 3-4
діб, і, як наслідок –розвиток загального імунодефіциту організму. Використання симбіотика «Праймікс-Біонорм-К» у дозі 0,01 г/гол упро144

довж 5 діб, починаючи з 1 по 6 добу та повторно з 10 по 16 добу
життя курчат проявив високу профілактичну ефективність щодо захворювань шлунково-кишкового тракту, не було випадків появи клоацитів («заклеювання клоаки»), птиця була більш рухлива, підстилка
ставала сухою, підвищувалася інтенсивність поїдання корму.
На сьогодні доведено, що стабілізація нормальної мікрофлори
у кишечнику курчат триває за різними даними до 30-40 доби життя.
Звідси випливає, що найбільш здорове поголів’я курчат бройлерів та
уникнення імунодефіцитів можна отримати за умови постійного балансу кількісного складу екосистеми мікроорганізмів і умов її стабільного існування, що стає можливим при використанні симбіотика
«Праймікс-Біонорм-К» у дозі 0,01 г/гол з 1 по 45 добу життя бройлерів, тобто протягом усього періоду їх вирощування. Такі показники
були отримані за результатами виробничого досліду у Бершацькому
птахокомбінаті с. Війтовки Вінницької обл. Встановлено, що до 42добового віку у кишечнику курчат кількість лактобактерій збільшувалася на 2 порядки, кількість біфідобактерій – на порядок, а кількість
патогенних форм кишкової палички знижувалася на 2 порядки. На
фоні вакцинації, у курчат підвищувалися показники неспецифічної і
специфічної резистентності, титр антитіл, збереженість поголів’я курчат, яким застосовували симбіотик становила 99,01 %. В перерахунку на 600 000 гол. прибуток від реалізації додатково отриманого
м’яса птиці складав майже 500 000 грн.
Отже, уникнути імунодефіцитів у молодняку птиці шляхом нормалізації кількісного складу лакто- і біфідобактерій у кишечнику цілком можливо, використовуючи симбіотик «Праймікс-Біонорм-К», тому птахівників, які дбають за якість своєї продукції та економічний
результат, Одеська біотехнологічна компанія “НВП” «Аріадна» запрошує до співпраці!

УДК 636.597
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА
ЖИВОТНОВОДСТВА НААН – НАИБОЛЕЕ
ПЕРЕДОВОЙ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
____________________________________________
Мельник В.А., к.с.-х.н., Рябинина Е.В., к.с.-х.н.,
Кизь Т.В., Мельник О.В, Цыпляк Е.В.
Институт животноводства НААН
Приведены сведения об основных разработках Института
животноводства НААН, касающихся вопросов совершенствования
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технологий производства продукции птицеводства в специализированных, фермерских и приусадебных хозяйствах, механизации
технологических процессов, энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды.
Птицеводство, содержание птицы, технология, механизация, энергосбережение, ресурсосбережение, защита окружающей среды.
Без сомнения, птицеводство в настоящее время является наиболее технологически передовой и динамично развивающейся отраслью агропромышленного комплекса Украины. За последние 10
лет производство яиц всех видов птиц в стране возросло более чем
в 2 раза, производство мяса птицы более чем в 3 раза. Столь значительные успехи отрасли во многом стали возможными благодаря
использованию лучших генетических ресурсов птицы, современных
передовых технологий и оборудования, научных разработок отечественных и зарубежных ученых.
В независимой Украине научное обеспечение отечественного
птицеводства было возложено, прежде всего, на Институт птицеводства Национальной Академии аграрных наук Украины (НААН),
который с 2012 г., в результате реорганизации НААН, вошел в состав Института животноводства НААН как отдел птицеводства. В
обеих организациях вопросы, связанные с технологией и механизацией производства продукции птицеводства, всегда были и сейчас
являются прерогативой лаборатории
технологии производства
продукции птицеводства в специализированных, фермерских и приусадебных хозяйствах.
Напомним, что Институт, а сейчас отдел птицеводства Института животноводства НААН, в том числе его структурное подразделение - лаборатория технологии производства продукции птицеводства в специализированных, фермерских и приусадебных хозяйствах расположены в живописном уголке Харьковской области, в
селе Борки Змиевского ройона.
Еще в 70-е – 90- е годы прошлого века под руководством доктора сельскохозяйственных наук Ивко И.И. в Институте птицеводства была создана научная школа технологов-птицеводов, результатом деятельности которой за последнее сорокалетие стали целый
ряд высокоэффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий
выращивания и содержания птицы, переработки отходов, средств
механизации и автоматизации технологических процессов, технологических решений, обеспечивающих расширение ассортимента и
повышение качества продукции птицеводства, исходных требований к комплектам оборудования и машинам для отрасли, государст146

венных стандартов Украины (ДСТУ), нормативных и нормативноправовых документов, имеющих общегосударственное значение.
Результаты научных исследований ученых-технологов института публикуются в широко известных периодических изданиях
страны и за рубежом, в брошюрах, книгах, монографиях, методических рекомендациях, кандидатских и докторских диссертациях и т.п.
Исследованиями сотрудников лаборатории впервые в мире
было положено начало (в контексте многоступенчатой технологии)
подсушке помета непосредственно в птичнике с использованием
для этого теплоты воздуха самого птичника и воздуховодов, проложенных вдоль клеточных батарей, при условии использования
ниппельных поилок с каплеуловителями, которые бы исключали попадание чрезмерного количества влаги в помет (авт. свид. СССР
№№ 627111, 803919, 1165327 и др.). На основе этих же исследований была разработана технология получения из помета комплексных гранулированных или рассыпчатых удобрений или кормовых
добавок, исключающая высушивание в потоке дымовых газов, которые загрязняют и сам конечный продукт, и окружающую среду (авт.
свид. СССР №478829). По разработанной технологии непосредственно в птичнике получали помет влажностью не больше 55-60%,
что уменьшало транспортные затраты и затраты на его окончательное обезвоживание в 2,0-3,5 раза. В сотрудничестве с УНИЭВ были
разработаны способы обеззараживания помета в непрерывном потоке при его вакуумном обезвоживании. Следует отметить, что теперь, более чем через 30 лет практически все клеточные батареи
новых конструкций предусматривают подсушивание помета непосредственно в птичнике, поение птицы – из поилок с каплеуловителями, а гранулированный или измельченный сухой птичий помет
или удобрение на его основе можно приобрести практически в любом специализированном магазине. В настоящее время на основе
использования разработок прошлых лет и современных научных
данных сотрудниками лаборатории совместно с другими сотрудниками института разработан проект ДСТУ «Послід пташиний. Переробляння на органічні та органо-мінеральні добрива. Технологічний
процес. Основні параметри», который находится на стадии утверждения.
Не менее важным направлением исследований научные работники лаборатории считали и считают разработку технологий
производства кормовых добавок из таких отходов птицеводства, как
отходы инкубации, конфискаты птицеперерабатывающих участков и
цехов и т.п.. Были разработаны усовершенствованные технологии
переработки этих отходов в мясную, мясо-костную, перьевую, яично- и кровяно-цеолитную муку, которые обеспечивали улучшение
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качества конечного продукта, снижение его себестоимости и сводили практически на нет загрязнение окружающей среды парами и газами с неприятным запахом с одновременной утилизацией большей
части израсходованного на обезвоживание сырья тепла (авт.свид.
СССР 549135, 627810, 753418, 1461397). Также, на основе использования разработок прошлых лет и современных научных данных
сотрудниками лаборатории освместно с другими сотрудниками института разработаны проекты ДСТУ «Відходи від забою птиці. Переробляння. Технологічні процеси. Основні параметри» и «Відходи
інкубації та технічний брак яєць. Переробляння. Технологічний процес. Основні параметри».
Нельзя не вспомнить, а возможно следует и подчеркнуть такие
разработки института, как дозированное программированное кормление птицы. Впервые в мире научными работниками учреждения
предложено для раздачи кормов использовать мобильные раздатчики, оборудованные барабанными дозаторами, вращение рабочих
органов которых кинематически связано с перемещением раздатчика вдоль кормового фронта. Дозирование кормов в таких раздатчиках не ступенчатое, как это было принято к тому времени, а плавное. Кроме того были разработаны технические решения дозирования кормов по каждой клетке клеточной батареи в зависимости от
количества птицы в них и их живой массы (авт. свид. СССР №№
971179, 1507271, 1542497, 1702999 и др.). Производственными проверками была установлена высокая эффективность применения
этих разработок, аналоги такого оборудования для кормораздачи
используются в многих конструкциях современных клеточных батарей.
Большой объем исследований выполнен научными работниками института по вопросам усовершенствования систем вентиляции и отопления птичников, в целом систем создания микроклимата
в птицеводческих помещениях с целью энерго- и ресурсосбережения и улучшения параметров среды обитания птицы. Раньше, во
времена бывшего СССР, эти разработки не имели такой актуальности, как сейчас, из-за низких цен на энергоносители. Но уже тогда
были проведены опыты и разработано большое количество эффективных конструкций теплоутилизаторов, способов вентиляции и даже неотапливаемых птичников и животноводческих ферм в целом,
которые давали возможность экономить тепловую энергию, утилизировать тепло, удаляемое из птичников с вентиляционным воздухом. Большинство таких исследований выполнено на уровне мировых аналогов (авт. свид. СССР №№ 1019182, 1042702, 1086311,
1333970, 1377537, 1384888, 1483196, 1546801, 1625454, 1652763,
1720611, 1760157, 1765633 и др.). Следует заметить, что сейчас
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практически все проекты новых птицеводческих помещений предусматривают использование или теплообменников, или систем частичной рециркуляции воздуха, или систем его очистки, увлажнения
и обеззараживания, или суммарно всех этих разработок.
В дальнейшем проводились и проводятся исследования и в
направлении экономии энергии в системах освещения и вентиляции
птичников (патент РФ 2025963 и патент Украины 28517), в результате которых разработаны энергосберегающие световые режимы
для различных видов, производственных и возрастных групп птиц с
использованием в них современных осветительных устройств, источников света и электронных приборов управления процессами,
новых режимов эксплуатации систем вентиляции и освещения, как
основ новой технологии выращивания и содержания птицы. В настоящее время научно-исследовательские работы в данном направлении выполняются совместно с ООО ТРВК «Око» (г. Харьков).
Совместно с данной компанией разработаны и последней налажено
производство тиристорных регуляторов освещенности: «Эконом
Плюс» с присоединительной мощностью до 60 кВт - для птичников
промышленного типа и «Эконом Плюс М» с присоединяемой мощностью до 3,5 кВт – для птичников приусадебных и фермерских хозяйств. Данные регуляторы предназначены для регулирования
мощности в системах освещения с лампами накаливания, позволяют реализовать любые световые режимы, обеспечивают увеличение сроков эксплуатации ламп накаливания в 3-6 раз. Могут использоваться также для регулирования производительности систем вентиляции птичников и любых других электроприводов. По сравнению
с другими регуляторами аналогичного назначения (даже производства всемирно известных фирм) характеризуются повышенной надежностью, устойчивостью к колебаниям напряжения электрической
сети, которые характерны для отечественных электросетей, высоким уровнем защиты от токов короткого замыкания. Приборы внедрены более чем в 20 птицеводческих хозяйствах Украины.
Последняя совместная разработка двух организаций - система
светодиодного освещения для животноводческих и птицеводческих
помещений. В состав системы входит соответствующее количество
модулей освещения (светодиодных светильников), интерактивный
блок управления модулями освещения с соответствующим программным обеспечением, распределительный шкаф. Применяемые
светильники характеризуются высоким уровнем защиты от внешних
воздействий (пыли, влаги, вредных газов). Особенностью светильников, в отличие от других существующих на рынке систем, является также то, что одни и те же светодиоды в них могут излучать свет
любого спектра как монохроматического, так и белого. Светильники
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включаются и выключаются в режиме «рассвет-закат», может задаваться любая программа освещения с любым уровнем освещенности, цветом света и временными интервалами. Испытания фрагмента данной системы на экспериментальной ферме ИЖ НААН засвидетельствовало ее высокую надежность, соответствие требованиям, предьявляемым к системам освещения животноводческих и
птицеводческих помещений и требованиям техники безопасности.
По сравнению с лампами накаливания система позволила снизить
затраты электроэнергии на освещение в 8,2 раза, по сравнению с
компактными люминесцентными лампами в 2,3 раза. В ближайшее
время будет начато серийное производство данного оборудования.
В качестве примера разработок, направленных на налаживание производства нетрадиционных для Украины продуктов птицеводства, можно назвать разработки новых способов принудительного откорма водоплавающей птицы для получения крупной жирной
печени, оборудования для содержания птицы при таком кормлении
и машин для выполнения самого процесса кормления. В конце 80-х
годов впервые в Советском Союзе было оснащено этим оборудованием, разработанным сотрудниками лаборатории, крупный цех откорма гусей с производственной мощностью за один цикл принудительного откорма - 1 тонна крупной жирной печени. Технология и
оборудование обеспечили повышение производительности труда в
два раза и эффективности использования производственной площади - в 1,8-1,9 раза по сравнению с существующими аналогами.
Следует также отметить более гуманное отношение к птице в процессе откорма за счет уменьшения времени его контакта с человеком и машиной практически в два раза (авт.свид.СССР №№ 959705,
1135023, 1289430, патент Украины 16047). В последние годы исследования в данном направлении были возобновлены. В результате
разработаны универсальная клеточная батарея для выращивания
водоплавающей птицы на мясо начиная с суточного возраста и содержания в период принудительного откорма (патент Украины
№84224), высокопродуктивная (до 300 гол./час) откормочная машина для принудительного откорма водоплавающей птицы кашеподобной кормовой смесью, откормочная машина для принудительного откорма водоплавающей птицы кашеподобной смесью, которая
вообще не нуждается в энергетическом приводе (патент Украины
№72399), интенсивные технологи направленного выращивания и
принудительного откорма водоплавающей птицы на мясо, крупную
жирную печень и жир, в том числе обогащенные биологически активными веществами, такими как селен, витамин Е и т.п.
Не остались в стороне технологи института и от разработки так
называемых альтернативных способов содержания птицы (авт.свид.
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СССР №1572475). Эта разработка объединяет преимущества клеточного и напольного содержания птицы с улучшением условий ее
жизнеобеспечения. Сейчас в странах ЕС приняты специальные директивы относительно обязательного перехода на такие способы
содержания птицы всех производителей птицеводческой продукции.
В настоящее время сотрудниками лаборатории совместно с другими
сотрудниками института разработан проект ДСТУ «Птиця
сільськогосподарська. Альтернативні системи утримування. Основні
параметри», который находится на стадии утверждения.
Большое внимание сотрудниками лаборатории уделяется улучшению микроклимата в птичниках, охране окружающей среды. На это
направлены ряд разработок сотрудников лаборатории. В частности,
обоснованы эффективные режимы санации воздуха птичников в присутствии птицы аэрозольным способом и при помощи источников
ультрафиолетового излучения, позволяющие снизить микробную обсемененность воздуха в 2-3,5 раза, повысить сохранность птицы на
1,8-2,7%, живой массы бройлеров на 32-127 г. Разработаны технологические приемы обработки подстилки, обеспечивающие снижение
содержания аммиака в воздухе птичников в 1,3-3,8 раза, за счет этого – повышение сохранности и продуктивных показателей птицы. Также разработаны устройства для очистки вентиляционных выбросов
птичников, обеспечивающие снижение выбросов аммиака и пыли в
атмосферу в 3-8 раз (патент Украины №74991).
Конечно, описание всех разработок ученых-технологов института заняло бы не одну журнальную статью. Большинство из них
нашли свое отражение в комплексных технологиях производства
той или иной продукции птицеводства, разработанных сотрудниками лаборатории совместно с другими сотрудниками института и
опубликованных в соответствующих монографиях или методических
рекомендациях. Только за последние годы разработки лаборатории
отражены в:
- монографии «Производство куриных яиц»;
- монографии «Разведение страусов в Украине»;
- монографии «Разведение индеек»;
- Рекомендаціях щодо спрямованого вирощування, утримання і
відгодівлі водоплавної птиці;
- рекомендаціях «Удосконалені технології вирощування, утримання та годівлі індиків»;
- монографии «Ресурсозберігаючі технології вирощування, утримання та годівлі індиків»;
- монографии «Ресурсозберігаючі технології вирощування, утримання та годівлі яєчних і м’ясо-яєчних курей».
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Не оставлены вниманием и приусадебные и фермерские хозяйства. Для них на основе научных исследований разработаны
мотодические рекомендации:
- «Производство куриних яиц в приусадебных и фермерских
хазяйствах»;
- «Производство мяса бройлеров яиц в приусадебных и фермерских хазяйствах»;
- «Производство мяса индеек в приусадебных и фермерских
хазяйствах»;
- «Производство мяса мулардов яиц в приусадебных и фермерских хазяйствах»;
- «Утки в фермерском хозяйстве и на подворье»;
- «Гуси в фермерском хозяйстве и на подворье».
Приведенные ссылки на информацию дают читателю возможность по желанию ознакомиться досконально практически с любой
разработкой института технологического характера. Тем более, питаем надежду, что такое знакомство вдохновит читателя на усовершенствование и внедрение в производство тех разработок, которые
еще не нашли широкого применения в птицеводстве.
Технологи института принимали участие и в разработке ряда
важных нормативно технических документов общегосударственного
значения. В частности, при их прямом участии были разработаны
отраслевые нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (ВНТП) двух последних редакций, пилотный проект «Домашня птиця», НПАОП «Правила озорони праці у
птахівництві», „Наукові основи агропромислового комплексу в зоні
лісостепу України», «Наукові основи агропромислового комплексу в
зоні степу України».
Кроме непосредственно научной работы, значительное место
в деятельности сотрудников лаборатории занимает оказание научно-технической и консультативной помощи по вопросам технологии
производства продукции птицеводства птицеводческим предприятиям, фермерам и частным лицам. Перечень основных услуг, предоставляемых сотрудниками лаборатории приведен в таблице.
Контактные данные: тел. (05747(78070; моб. 0962429763; Email: lab20@ukr.net. Дополнительную информацию о разработках
института и лаборатории можно также посмотреть на интернетсайте отдела птицеводства ИЖ НААН www.avian.ho.ua; E-mail:
poultry@meta.ua.
Data on the major developments of the Institute of Animal NAAS
related issues to improve production technology of poultry products in
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specialized, farmers and backyard farms, mechanization of production
processes, energy and resource conservation and environmental protection.
Poultry farming, poultry keeping, technology, mechanization,
energy conservation, resource conservation, and environmental
protection.
Перечень основных услуг, предоставляемых сотрудниками
лаборатории технологии производства продукции
птицеводства в специализированных, фермерских
и приусадебных хозяйствах
№
Название разработки, оказываемых услуг
п./п.
1 Разработка бизнес-планов создания птицеводческих предприятий, отдельных ферм и цехов, налаживания производства определенной продукции птицеводства
2 Разработка технических условий, технологических инструкций, стандартов предприятия
3 Расчеты
экономической
эффективности,
разработка
техникоэкономических обоснований
4 Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий производства
продукции птицеводства с учетом специфики предприятия
5 Разработка и внедрение технологических приемов, обеспечивающих
улучшение микроклимата в птичниках, снижение загрязнения окружающей среды
6 Разработка предложений по техническому перевооружению предприятия
7 Разработка предложений по снижению себестоимости производства продукции птицеводства, затрат материальных и топливно-энергетических
ресурсов на предприятии
8 Внедрение на предприятии энергосберегающих режимов и систем освещения птичников
9 Консультативная помощь по вопросам технологии и механизации технологических процессов в птицеводстве без выезда на предприятие
10 Консультативная помощь по вопросам технологии и механизации процессов в птицеводстве с выездом на предприятие
11 Внедрение ресурсосберегающей технологии производства крупной жирной печени водоплавающей птицы
12 Обучение работников предприятия навыкам принудительного откорма
водоплавающей птицы на крупную жирную печень с выездом на предприятие
13 Разделение по полу гусей родительского стада
14 Обучение работников предприятия навыкам искусственного осеменения
индеек с выездом на предприятие
15 Разработка технологических проектов создания экономически эффективной мини-фермы по производству определенной продукции птицеводства
в условиях приусадебного или фермерского хозяйства
16 Информационное обеспечение по актуальным вопросам птицеводства
(подготовка подборок материалов по определенной теме)
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УДК: 636.087.7
ВПЛИВ ФОСФОЛІПІДІВ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН МОЛОДНЯКУ ГУСЕЙ
ПОРОДИ ДАТСЬКИЙ ЛЕГАТ
________________________________________
Рубан Н.О., аспірантка
Дніпропетровський Державний аграрний
університет, м. Дніпропетровськ, Україна
Гусівництво як галузь виробництва дає можливість виробляти
м’ясо птиці з використанням значної кількості зелених, соковитих та
грубих кормів при мінімальних витратах концентрованих кормів, тобто не є настільки серйозним конкурентом людини у споживанні зернових, яким є, наприклад, виробництво м'ясо бройлерів. Окрім того,
гуси здатні споживати і засвоювати велику кількість клітковини і при
цьому стрімко набирати живу масу (жива маса від добового до 9тижневого віку збільшується у 40-45 разів). Завдяки швидкості росту,
високої якості м’яса та швидкої окупності вважається вигідною галуззю виробництва, яка потребує подальшого вивчення засобів зниження витрат на виробництво м’ясної продукції [1].
Одним із способів підвищення біологічної цінності раціону та
забезпечення його біологічно активними речовинами є збагачення
його кормовими добавками стимулюючої дії, такими як фосфоліпіди,
а саме лецитин.
Лецитини належать до поширеної групи фосфоровмісних речовин, мають важливе фізіологічне значення, оскільки входять до
складу кожної клітини і рослини. Лецитин містить не менше 96,5 %
фосфатидів (фосфоліпідів), жиру не більше 2 %. Як кормова добавка підвищує енергетичний рівень раціону, покращує обмін речовин,
зменшує використання амінокислот для забезпечення організму
енергією і скеровує їх на синтез білків, тобто стабільно стимулює
ріст маси тіла тварин і продуктивної птиці [2, 3].
Проте, стосовно використання лецитину в годівлі гусей є необхідність проведення досліджень, направлених на визначення оптимальних доз включення його в раціони.
Метою наукових досліджень було визначення впливу фосфоліпідів, які входять до складу лецитину, на ріст, розвиток та продуктивні характеристики молодняку гусей породи Датський легарт.
Для досліду у добовому віці було відібрано 200 голів гусенят, з
яких за принципом пар аналогів було сформовано п’ять груп – одну
контрольну і чотири дослідних, по 40 голів у кожній.
Починаючи з добового віку, перша (контрольна) група гусей
отримувала впродовж дослідного періоду (60 днів) повнораціонний
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комбікорм, виготовлений в умовах приватного підприємства «Орбіта», друга група отримувала повнораціонний комбікорм з додаванням до нього 0,2 % лецитину, третя, четверта та п’ята групи отримували повнораціонний комбікорм з додаванням 0,3 % , 0,4 % та 0,5 %
лецитину відповідно.
На при кінці дослідного періоду було проведено фізіологічний
дослід. Було визначено основні показники перетравності поживних
речовин. Аналіз показників перетравності поживних речовин показує
відмінності між контрольною та дослідними групами, що на нашу думку спричинено включенням до раціонів соняшникового лецитину.
Так перетравність сухої речовини в контролі становила 67,58 %, в
порівнянні з цим показником у дослідних групах не було помічено
великої різниці. Встановлено, що гуси дослідних груп краще перетравлювали поживні речовини корму, що вказує на важливе значення
соняшникового лецитину в обміні речовин. Аналіз перетравності поживних речовин дослідних груп вказує на перевагу четвертої групи,
де соняшниковий лецитин складає 0,4 %. Так сирий протеїн четвертої групи переважав за перетравністю дослідні на 2,2 %, 1,3 % та 1,2
% відповідно та на 2,8 % був вищим відносно контролю. Перетравність сирого жиру четвертої групи була більшою на 5,5 % порівняно з
контрольною групою та на 2,5 %, 2,2 % та 3,0 % відповідно з дослідними другою, третьою та п’ятою дослідними групами. Перетравність клітковини в групах майже не мала великих відмінностей.
Баланс азоту в п’яти групах мав позитивну характеристику.
Протягом досліду було встановлено, що організмом птиці четвертої
групи було найбільше засвоєно азоту, а саме в порівнянні з контролем на 11,9 %, друга, третя та п’ята дослідні групи на 7,0 %, 9,7 % та
10,3 % відповідно. Перевага дослідних груп у засвоєнні азоту від перетравленого була незначною. Отже ми бачимо позитивну динаміку
засвоєння азоту в організмі в усіх групах, це впливає насамперед на
швидкість росту птиці, на її відгодівельні характеристики, показники
крові.
Висновки. Таким чином гусенята дослідних груп, які отримувала у складі раціону соняшниковий лецитин, краще використовували поживні речовини, порівняно з гусенятами контрольної групи. Також було встановлено тенденцію до більшого відкладення в тілі азоту дослідними групами на 0,3 %, 1,8 %, 2,2 % та 2,0 % відповідно, що
свідчить про безпосередній вплив фосфоліпідів на весь організм в
цілому, а саме на засвоєння білку.
Література
1. Вирощування, утримання та відгодівля водоплавної птиці : рекомендації
щодо спрямованого вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці /
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УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИФОРМИАТА НА БРОЙЛЕРАХ
__________________________________________________

Желудочно-кишечные болезни представляют серьезную угрозу
для промышленного птицеводства. Инфекции вызываются быстрым
размножением кишечных микроорганизмов, возникших естественным путем, и их последующим перемещением в другие органы и
ткани птиц. Результат – ухудшение коэффициента усвоения корма,
рост смертности и, наконец, уменьшение производительности. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) это
приводит к значительному повышению риска пищевых токсических
инфекций при потреблении яиц и мяса. В прошлом этот риск контролировался профилактическим использованием антибиотиков. С
тех пор, как ЕС запретил использование антибиотиков в 2006 г., что
сначала привело к высокому уровню инфекций и низкой продуктивности, были разработаны новые стратегии в борьбе против желудочно -кишечных болезней у домашнего скота. Одной из новых
групп смесей является подкислитель. Эти добавки включают в себя
органические кислоты и их соли, включая диформиаты. Недавно,
ряд исследований доказали улучшение параметров питания и роста
птицы и, в связи с этим, экономическую рентабельность.
В новом исследовании, недавно проведенном Всероссийским
научноисследовательским и технологическим институтом птицеводства (ВНИТИП) в Москве, было исследовано воздействие диформиатов на показатели качества птицы ( сохранность поголовья, живой вес, потребление корма, коэффициент усвоения корма и усвояемости питательных веществ). С целью выяснения оптимальной дозировки относительно указанных параметров, были протестированы
диформиаты в трех концентрациях (0.1, 0.3 и 0.5%). Для сравнения,
в кислотной смеси, состоящ ей в основном из муравьиной и молочной кислоты, была использована дозировка 0.3%. Негативная контрольная группа получала основное питание, без добавок. Каждая
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из пяти экспериментальных групп, 0.1% диформиат, 0.3% диформиат, 0.5% диформиат, 0.3% кислотная смесь и негативная контрольная группа, состояли из 35 птиц в возрасте от 1 до 38 дней. На 26 и
38 день после вылупления были определены сохранность домашне
й птицы, живой вес, потребление корма, коэффициент усвоения
корма. Кроме того, в дополнительном эксперименте по перевариваемости, рассматривалось использование протеинов и азота.
1:Среднее значения живого веса и коэффициента
усвоения корма для бройлеров на 38 день
(и % отклонения от контрольной группы)
Контрольная Диформиат Диформиат Диформиат
группа
0,1%
0,3%
0,5%
Живой
(гр)

вес 1937

Коэффици1,77
ент
усвоения корма

2044

2081

2091

Кислотная
смесь
2021

+5,6%
1,65

+7,5%
1,58

+8,0%
1,59

+4,4%
1,68

-7,1%

-11,0%

-10,2%

-5,4%
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Рис. 1: Живой вес бройлеров-петухов и кур в пяти различных
экспериментальных группах на 38 день после вылупления
(среднее значение ±СВ)
Было обнаружено, что добавление диформиата увеличивает
индивидуальный живой вес с увеличением дозировки. К концу эксперимента (38 день) мужские особи бройлеров достигли прироста
массы от 4.69 до 8.86%, тогда как особи женского пола имели прибавку в весе с 3.86 до 6.99% по сравнению с контрольно й группой.
Эксперимент с 0.3% кислотной смесью привел к увеличению массы
только до 4.39% (обоих полов, рис.1). Относительно потребления
корма, диформиат вызвал уменьшение до 1.5% (дозировка: 0.1%),
3.7% (0.3%) и 2.1 (0.5%). Таким образом , коэффициент усвоения
корма был явно улучшен при использовании диформиата (с 5.4 до
11.0%).
Для сравнения, использование кислотной смеси (0.3%) привело только к уменьшению потребления корма и увеличению уровня
переваривания корма с 1.2 до 5.2%, соответственно.
В целом выяснилось, что диформиат наиболее эффективен в
дозировке 0.3%. Однако было доказано, что диформиат в дозировке
0.1% более эффективен, чем конкурирующий с ним подкислитель
при дозировке 0.3%.
В Украине лабораторные испытания проводил Институт животноводства НААНУ на бройлерах «Кобб 500». В ходе исследований использовали рассыпной комбикорм с питательностью согласно
рекомендаций для «Кобб». При клеточном содержании птицы. Данные исследования в таблице.
Таблица 2.
Контроль Форми
0,1%
54
54
2,122
2,162
+1,89
1,86
1,86

Поголовье (гол)
Живая масса (кг)
Разница (%)
Конверсия корма
Разница (%)
Сохранность
98,1
Европейский Индекс Брой- 266
лера

98,1
271

НДФ Форми
0,3%
54
2,179
+2,69
1,9
+2,15
98,1
268

НДФ

В следующем опыте в комбикорм внесли культуру Salm.
typhimurium (штамм №371, полученую из Государственного научноконтрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов
(ДНКИБиШМ)) из расчета 1 млрд. взвесь/1 см3/ на суточную дозу
комбикорма для соответствующего возраста бройлеров.
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Полевое испытания на бройлерах «Рос 308» проводилось на
частной птицефабрике с напольным содержанием. Использовали
гранулированный комбикорм с нормированным типом кормления.
Контроль с подкислителем состоящий из смеси кислот и их солей.
3: Бактериальная обсемененность органов цыплят и помета.
Образцы

Сердце
Легкие
Селезенка
Кишечник
Помет

1 неделя
к*
о**
+
-

2 неделя
к
о
+
+
+
+
+/-

Возраст птицы
3 неделя 4 неделя
к
о
к
о
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
-

5 неделя
к
о
+
+
+
+
+
-

6 неделя
к
о
+
+
+
+
+
-

НДФ

0,2%(0-21

НДФ

0,1%(22-42

Таблица 4:
Контроль

Поголовье (гол)
Живая масса (кг)
Разница
Конверсия корма
Разница
Сохранность (%)
Разница
Европейский Индекс Бройлера

10 000
2,55
1,84
97,2
315,4

Форми
день)
Форми
день)
8 000
2,7
+5,9
1,74
-5,4
97,8
+0,6
355,8

5. Влияние использования добавки форми-НДФ
на среднесуточные привесы цыплят-бройлеров
группы

1
2
3

Среднесуточные приросты живой массы (г) по периодам выращивания (недели)
1
1-3
4-6
1-6
12,37
29,17
69,79
49,48
12,20
30,18
70,70
50,45
13,70
30,61
71,10
50,86

В результате в конце выращивания цыплята 3-й группы превосходили контрольных по живой массе на 56,4 г, т.е на 2,6%.
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6. Влияние препарата форми-НДФ на живую массу
и сохранность цыплят-бройлеров
Группы

1
2
3

Живая масса цыплят, г
в возрасте, недель
День выво- 1
да
44,10±0,46 130,7±1,6
43,57±0,47 129,0±1,8
42,50±0,46 138,4±1,9

Сохранность
поголовья, %
3

6

656,7±13,0
677,32±12,9
685,3±10,8

2122,4±31,5
2162,7±30,5
2178,8±33,4

98,1
98,1
98,1

Заключение: Представленные сведения позволяют прийти к
выводу, что добавление диформиата увеличивает финальную живую массу и повышает уровень усвоения корма по сравнению с негативной и позитивной контрольной группой. Наилучшие результаты
в отношении этих параметров были достигнуты при дозировке 0.3%
диформиата до 21 дня и 0.1% после 21 дня.

Новый комплексный антибактериальный препарат:
ТРИКОЛИН – ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО, БЬЕТ МЕТКО!
_______________________________________________
Вабищевич Ф.С., Шестак Н.В., отдел
маркетинга ООО «Био-Тест-Лаборатория»
Предпосылки к разработке
Антибактериальные препараты – значительная группа лекарственных препаратов, как по номенклатуре, так и частоте использования. Для лечения животных и птицы антибактериальные средства
из всех химиотерапевтических препаратов занимают первое место в
объеме выпускаемой фармацевтической продукции.
Сегодня чрезвычайно актуален вопрос устойчивости патогенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам, поскольку
резистентность микроорганизмов определяет выбор стратегии
лечения и профилактики бактериальных заболеваний. Можно
сказать, что резистентность является одним из факторов, предопределяющих возможности повышения экономической эффективности отраслей животноводства.
Бактериальные инфекции чаще имеют ассоциированное
течение, поэтому целесообразным остается применение комплексных препаратов обладающих широким спектром антибактериального действия. Применение высокоэффективных комплексных ан160

тибактериальных препаратов в соответствии с принципами рациональной антибиотикотерапии позволяет предупредить вероятность появления резистентных штаммов микроорганизмов
и снизить вероятность побочных эффектов, при одновременном введении нескольких синергидно действующих веществ.*
Одно из лидирующих мест в этиологической структуре инфекционной патологии животных и птицы занимают микроорганизмы
кишечной группы: эшерихии, сальмонеллы, пастереллы. Они могут
вызывать клиническое переболевание самостоятельно, но чаще работаюТ в сочетании с другими видами патогеннов, тем самым затрудняя постановку точного диагноза без подтверждения лабораторными методами.
Известно, что в суточном возрасте птицы часто встречаются полиинфекции с участием комбинаций Е.соli, Salmonella spp., Proteus
spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp.
Примертакой полиинфекции показан на рис. 1 и 2, где присутствуют признаки фибринозного перикардита, перигепатита (рис. 1) и
желточного перитонита (рис. 2). Данные патологоанатомического
вскрытия, подтвержденные бактериологическими исследованиями
свидетельствуют о том, что присутствует совокупность патогеннов
маскирующихся под бактериальную картину эшерихиоза.

фибринозный
перикардит

фибринозный
перигепатит

Рис 1. Фибринозный
перикардит, перигепатит

Рис 2. Желточный
перитонит несушки

Различные виды микроорганизмов имеют разную чувствительность к существующим ныне антибактериальным препаратам. В табл. 1
приведены данные исследований по определению чувствительности
возбудителей бактериальных инфекций к антибактериальным средствам, которые наиболее часто применяют при лечении птицы.
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1. Чувствительность к антибиотикам возбудителей бактериальных инфекций птицы, выявленных в 2011 году в Украине
Действующее E. Salmone Staphyl Strepto
P.
Pastere Pseudo Proteu
вещество
coli
lla
ococcu coccus hemo lla spp. monas
s
s
lytica
spp.
spp.
%
%
%
%
%
%
%
%
Колистин
94
100
0
0
100
100
100
0
Энрофлокса- 59
100
44
41
100
100
100
33
цин
Триметоприм 54
95
44
7
100
100
0
0
Амоксицилин 39
95
89
87
100
100
0
0
Амоксици32
86
67
47
100
100
0
33
лин+клавулвн
овая к-та
Гетамицин
52
95
56
27
100
100
100
67
Доксициклин 61
95
56
53
100
100
80
0
Окситетра44
90
11
7
0
0
40
0
циклин
Флюмеквин 14
48
0
13
0
0
0
33
Флорфеникол 76
95
44
53
100
100
20
0
Спектиноми- 15
33
0
0
100
100
20
0
цин
По данным исследований Древаля Д.В., ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

Данные в таблице показывают, что у инфекционных агентов
разная чувствительность к антибактериальным средствам. При этом
к действующим веществам, таким как колистин, энрофлоксацин,
триметоприм обладают 100% чувствительностью микроорганизмы
Salmonella spp., Pseudomonas spp., Pasterella spp.
Как свидетельствует анализ практического применения энрофлоксацина по отношению к эшерихиям, эффективность его в последние годы снизилась. Такие изменения могли произойти в процессе длительного использования препарата или же не рационального его применения. В связи с этим своевременно поставить вопрос о предотвращении растущей резистентности этих микроорганизмов к энрофлоксацину путем применения синергичных комбинаций, таких как энрофлоксацин и колистина сульфат.*
Синергизм и эффективность
В практике известны случаи получения синергизма и соответственно – эффективности комбинированных препаратов
при сочетании даже действующих веществ, к которым чувствительность микрофлоры была низкой или даже отсутствовала.
Так, например, колистин и триметоприм как монопрепараты не ока162

зывают заметного терапевтического действия по отношению к ряду
микроорганизмов, но в комплексе колистин и триметоприм эффективны при бактериальных инфекциях, которые слабо поддаются терапии монопрепаратами (стафилококковые, стрептококковые, энтерококковые).
Основываясь на исследованиях чувствительности и научных
данных, учитывая актуальность применения комплексных антибактериальных средств, научный коллектив ООО НПП «Био-ТестЛаборатория» разработал новый комплексный препарат ТРИКОЛИН
на основе антибиотиков (энрофлоксацин, колистин) и производного
диаминопиримидина (триметоприм), относящегося по действию к
одной фармакологической группе с сульфаниламидами .
Оральный раствор препарата ТРИКОЛИН рекомендуют для
применения по указанной в табл.2 схеме птице, крупному рогатому скоту, свиньям при заболеваниях органов дыхания и желудочно-кишечного тракта смешанной бактериальной этиологии и
имеющейся резистентности к другим и\или к компоненту препарата, а также в случаях, когда падеж не дает времени дожидаться
результатов исследований микрофлоры на чувствительность.
2. Схема применения ТРИКОЛИНа
Птица: 1 мл/л воды
Телята, свиньи: 0,5-1 мл/л воды или 0,15- 0,3
мл/кг массы тела
Курс лечения
3–5 дней, при сальмонеллезе 5–7 дней
Каренция: мясо (телята, сви- 7 дней
ньи, птица)
Доза

Механизм синергичного действия ТРИКОЛИНа обусловлен соединением колистина с фосфолипидами цитоплазматической мембраны, что приводит к нарушению проницаемости стенки микроорганизмов.* Энрофлоксацин и триметоприм в свою очередь быстро достигают цитоплазмы бактериальной клетки и ингибируют активность ферментов ДНК-гиразы и дигидрофолатредуктазы, соответственно.*
Картинка Эшерихии
Наглядно иллюстрируют синергидное действие результаты исследований по сравнению чувствительности микроорганизмов к
ТРИКОЛИНу, бивалентным и моновалентными антибиотиками в
таблице 3.
Приведенные результаты исследования (табл. 3) свидетельствуют о том, что комплексный препарат ТРИКОЛИН показал наивысшую
или близкую к ней эффективность по отношению к Staphylococcus
aureus, Streptococcus spp., Salmonella spp., E. coli несмотря на то, что по
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данным табл. 1 и 3 по отдельности его составляющие компоненты были менее эффективны против кокковых инфекций.
3. Определение чувствительности возбудителей
бактериальных инфекций животных и птицы
к антибиотикам методом диско-диффузии
Бактерии
(птица, КРС,
свиньи)

№ ЭЗ

Задержка роста, мм
ТРИКОЛИН

Энро+
ЭнроТримеТримето флоксацин
топрим
Staph. aureus
1404
30
29
29
6
Staph. aureus
22
25
22
11
Staph. aureus
35
33
33
6
Staph. aureus
250
15
17
15
10
E. coli
240 (13)
18
15
15
6
E. coli
194
26
27
13
6
E. coli
244 (1)
26
29
18
20
E. coli
240 (13ж)
19
15
17
6
Salmonella spp.
240 (18)
30
20
22
Salmonella spp.
196 (12)
33
30
32
23
Strep. spp
158
25
23
По данным исследований Древаля Д.В., ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ

Стабильность
В производстве оральных антибиотиков с энрофлоксацином
прошлого поколения часто использовалась щелочная формула, в
результате могли возникать проблемы с выпадением препарата в
осадок при его разведении в жесткой воде.
При производстве Триколина использована кислотная формула, что делает его работу идеальной даже в жесткой воде.
Для исследования мы использовали «жесткую воду» с индексом жесткости 5–10 °Ж. Органолептические качества полученных
растворов оценивали через 0, 6, 12, 18, 24, 30 часов по прозрачности, наличию механических включений, осадка и опалесценции. Лабораторные исследования показали стабильность рабочих растворов ТРИКОЛИНа и сохранение эффективности в течение 30 часов.
Токсичность
При разработке ТРИКОЛИНа было уделено внимание его безопасности и максимальному снижению токсичности. Синергидный эффект подобраной комбинации действующих веществ препарата дал
возможность без потери эффективности снизить их концентрацию и
свести до минимума токсичность препарата.
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5. Изучение Токсичности ТРИКОЛИНа
Группы Дозы препа24 час.
48 час.
72 час.
по
рата,
Живые Павшие Живые Павшие Живые Павшие
10 мымг/голову
шей
1
1000
10
10
10
2
2000
10
10
10
3
2500
10
10
10
4
5000
8
2
7
3
7
3
5
10000
6
4
6
4
5
5
6
15000
7
3
7
3
8
2
Контроль
0
10
10
10
По данным исследований Шестак Н.В., ООО НПП «Био-Тест-Лаборатория»

Данные низких показателей токсичности свидетельствуют о
принадлежности препарата к ІV классу токсичности – малотоксичные препараты. Для белых мышей при пероральном введении ЛД50
составляет 10000 мг/кг. Препарат ТРИКОЛИН не токсичен в дозах, в 8 раз превышающих терапевтические.
Полевые испытания в птицеводстве
Результаты лабораторных испытаний ТРИКОЛИНа были подтверждены при его применении на птицефабриках в Киевской, Винницкой и Сумской областях. Триколин был очень эффективен при
проблемах связанных с сальмонеллезом, а так же для профилактики бактериальных инфекций в первые дни жизни цыплят.
На одной из бройлерных фабрик для лечения бройлеров
(кросс – КОББ 500) с нарушением функций желудочно-кишечного
тракта, были использованы препараты широкого спектра действия:
ТРИКОЛИН и препарат №2, содержащий доксициклин и колистин.
При этом, птице в одном птичнике выпоили ТРИКОЛИН, в другом –
препарат №2 с 23-го дня жизни, согласно наставлений. Так же провели бактериологические исследования, в результате которых была
выделена патогенная микрофлора . Выделенные бактерии по результатам исследований оказались чувствительными к амоксицилину, доксициклину и флорфениколу.
Результат применения испытуемых препаратов приведен в
таблице 6.
Несмотря на то, что к действующим веществам, входящим в
состав Триколина, по отдельности чувствительность была низкой, а
в состав препарата №2 входил доксициклин в птичнике, обработанном Триколином, были получены лучшие результаты.
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6. Сравнительная характеристика
производственных показателей
Показатели

ТРИКОЛИН

Кол-во голов
Падеж
Сохранность
Среднесуточный прирост
Конверсия корма
Коэффициент эффективности

14967
298
98,01
51,28
1,824

ДОКСИ + КОЛИ- Эффект
СТИН
ЛИНА
14905
411
+113
97,31
+ 0,7%
50,88
+ 0,8%
1,842
- 0,018

290,04

283,34

ТРИКО-

+ 2,4%

Положительный эффект был получен и на птицефабрике в
Сумской области. ТРИКОЛИН применяли на 12 000 кур-несушек породы Доминант возрастом 300 дней со следующими клиническими
признаками: сальпинго-перитониты, перикардиты, перигепатиты.
Препарат применяли согласно наставлению.
Результат применения ТРИКОЛИНа – прекращение распространения инфекции, снижение и последующая стабилизация отхода птицы. После курса лечения рецидивов заболевания не отмечали.
Таким образом, ТРИКОЛИН:
• комплексный антибактериальный препарат широкого спектра
действия
• эффективный при полиинфекциях, острой форме течения, повышенной резистентности
• инновационный – синергизм фармацевтической композиции
ЗАПАТЕНТОВАН
ТРИКОЛИН – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБИОТИК СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
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СПЕЦИФИЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ vvIBDV
(ВЫСОКОВИРУЛЕНТНОГО ВИРУСА БОЛЕЗНИ ГАМБОРО)
___________________________________________________
Хамадеева Е.А., по материалам «Лабораториос Хипра»
В конце 80-х появились описания вспышек инфекционной бурсальной болезни или болезни Гамборо, вызванных высоковирулентными штаммами IBDV. При этих вспышках болезнь проявлялась в острой клинической форме, вызывая высокую смертность
бройлеров в конце периода откорма. Такая форма болезни быстро
распространялась в пределах Европы, Азии, Африки, Среднего Востока, Южной Америки и Центральной Америки.
Сегодня случаи инфекционной бурсальной болезни, вызываемые vvIBDV, еще остаются серьезной проблемой в птицеводческих хозяйствах всего мира. Высоковирулентный вирус бурсальной
болезни вызывает увеличение смертности до 30-60%. Симптомы и
патологические изменения типичны для классической формы заболевания: диарея с желтоватыми испражнениями, воспаление и последующая атрофия фабрициевой сумки, иммуносупрессия, кровоизлияния в мышечной ткани, прострация и шок. Кроме того, в некоторых случаях могут проявиться студенистый отек и тяжелые некротически-геморрагические повреждения в фабрициевой сумке.
Вирус ИББ (IBDV) относится к семейству Avibirnavirus и содержит геном в виде двухцепочечной РНК (сегмент А и сегмент В). В
пределах этого генома были идентифицированы различные участки
, которые кодируют разные протеины: VP1, VP2, VP3, VP4 и VP5.
Ген VP2 кодирует белок, формирующий внешнюю оболочку или
капсид, на которой представлены наиболее важные эпитопы для
индукции иммунного ответа у птицы.
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Благодаря развитию молекулярных технологий, изучение гена,
кодирующего VP2 белок, значительно продвинулось вперед за последние несколько лет. Сегодня эти технологии представляют собой наиболее важный инструмент для диагностики и типирования
IBDV.
Одним из основных является метод RT-PCR/RFLP, разработанный доктором D.J. Jackwood из университета Огайо, США, согласно которому IBDV разделяют на 6 групп соответственно молекулярной модели VP2 гена.
1 Молекулярные группы вируса ИББ
Молекулярная
группа
1
2
3

Референтные полевые штаммы
Delaware A,
1084A,
Maryland
Delaware E,
89/03
STC,
Winterfield

4

Вакцинные
штаммы

Серотип

Pазличные

Вариант

Pазличные

Вариант

Var vax, IBD blen

Вариант, Сер
1

CH/80, 228E,
D78, Bur706, Tad
C, Tad F

Серотип 1

5

Lukert

Bursine

Серотип 1

6

vvIBDv и гипервирулентные

HIPRAGUMBOR
O-GM97

Серотип 1

Патотип

Мягкий, Средний, Гарячий
Средний, Гарячий
Специфичен
против
vvIBDv

другие

Процент гомологии показывает на молекулярном уровне степень родства VP2 Хипргамборо-GM97 и различных полевых штаммов. Говоря в общем, чем более схож полевой штамм с вакцинным,
тем вакцина эффективнее нейтрализует полевой вирус. Исходя из
наших исследований, ясно, что все выявленные высоковирулентные
штаммы болезни Гамборо имеют одно происхождение, и они очень
похожи на Хипрагамборо-GM97 в пределах гомологии VP2.
Хипргамборо -GM97 предлагает новую концепцию в борьбе
против vvIBDV, которая обеспечивает специфичность и безопасность. Вакцинный вирус в Хипргамборо -GM97, будучи генетически
подобным vvIBD вирусам, формирует специфичные антитела против высоковирулентной формы вируса ИББ. Это гарантирует лучшую профилактику заболевания.
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Вакцина Хипргамборо -GM97 завершает линию живых вакцин
компании «HIPRA» для профилактики инфекционной бурсальной
болезни. Продукт весьма уникален, поскольку это - единственная
вакцина для профилактики ИББ, зарегистрированная в Европейском
союзе, которая способна индуцировать специфические антитела
против высоко вирулентных штаммов вируса ИББ (vvIBDV ).
Безопасность препарата была полностью подтверждена. Как
показали испытания, она безвредна для суточных цыплят в отличие
от многих вакцин для профилактики ИББ из «промежуточных плюс»
и «горячих» штаммов, которые не рекомендуются для применения
птице моложе 7 дней.
Хипрагамборо-GM97 сдерживает смертность, вызываемую
vvIBDV. Она высоко эффективна против штаммов различного происхождения.
2 Процент смертности после заражения
штаммами vvIBDV птиц, вакцинированных
Хипрагамборо- GM97 из различных географических зон
Вакцинированная птица Не вакцинированная птица
(павшая / всего)
(павшая / всего)
Таиланд
0/10 (0%)
8/10 (8%)
Бельгия
0/10 (0%)
10/10 (100%)
Франция
0/10 (0%)
8/10 (8%)
Доминиканская респ.
0/10 (0%)
8/10 (8%)
Марокко
0/10 (0%)
8/10 (8%)
Контрольная группа
0/10 (0%)
0/10 (0%)

Штаммы заражения

В опыте, птицы, привитые Хипрагамборо-GM97, были заражены штаммами vvIBD выделенными на различных континентах мира.
Результаты показали, что привитые стада не страдали от болезни
Гамборо после инфицирования. Не было зафиксировано падежа по
сравнению со очень высокой смертностью в не привитых стадах.
Также, как показали исследования, вакцина защищает лимфоциты от экспериментальной инфекции высоковирулентными
штаммами вируса ИББ разного происхождения. Тем самым предотвращается развитие иммуносупрессии, вызываемой vvIBDV.
На изображениях срезов, относящихся к неинфицированному
контролю, проявляется правильная фолликулярная структура с хорошо дифференцированным кортикальным слоем и мозговой зоной.
На пластине и в однослойном эпителии, покрывающем орган, не
заметно никаких признаков повреждений. Интенсивность тканевой
активности можно оценить по плотности лимфоцитов на срезе. Визуально, этот факт можно оценить по базофильной или голубой окраске фолликулов.
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3 Лимфоидное истощение (%) и гистологические срезы
фабрициевой сумки после экспериментального заражения
птиц, вакцинированных Хипрагамборо-GM97, штаммами
различного происхождения, и не вакцинированных
Происхождение штамма для
заражения

Вакцинированные
ХипрагамбороGM97

Не вакцинированные Хипрагамборо-GM97

АЗИЯ

АФРИКА

АМЕРИКА

ЕВРОПА

Не зараженные

После заражения различными vvIBDV у птиц, вакцинированных
Хипрагамборо- GM-97, обнаруживали лимфоидное истощение на 1723%, тогда как у не вакцинированной птицы эта величина варьировала
от 88 до 100%. Фолликулярная структура также пострадала, низкая
лимфоидная плотность заметна благодаря розовому или эозинофильному окрашиванию препаратов. С гистологической точки зрения Хипрагамборо-GM97 вызывает умеренное лимфоидное истощение бурсы и
быструю регенерацию лимфоидной ткани.
Эти результаты подтверждают, что вакцинация ХипрагамбороGM97 предотвращает иммуносупрессию, вызываемую vvIBDV. Соответственно предотвращается снижение привесов и производственные показатели, связанных с вакцинацией против ИББ.
Кроме того, препарат не влияет на результаты вакцинации
против болезни Ньюкасла.
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График 1. Сравнение иммунного ответа при вакцинации
против болезни Ньюкасла с вакцинацией против ИББ и без
Значимость вспышек инфекционной бурсальной болезни, вызванных высоковирулентным вирусом, способствует разработке живых вакцин, известных как «промежуточные плюс» и «горячие», которые способны преодолевать материнский иммунитет и формировать более высокий уровень антител, чем распространенные промежуточные вакцины. Тем не менее, хотя эти препараты вносят существенный вклад в сдерживание болезни, они не лишены недостатков, так как способны вызывать чрезмерные повреждения лимфоидной системы птиц.
Хипрагамборо-GM97 – специфическая вакцина против высоковирулентных штаммов IBDV, с щадящим влиянием на фабрициеву
сумку и быстрым восстановлением лимфоидной ткани.
Препарат предназначен для активной иммунизации бройлеров
с уровнем материнских антител (ELISA IDEXX) 500 или ниже. Птица
может быть вакцинирована с суточного возраста. Защитный уровень
антител сохраняется в течение 43 дней после вакцинации.
Вакцина Хипрагамборо-GM97 успешно применяется для предотвращения вспышек vvIBDV в коммерческих стадах бройлеров,
известных мировых производителей кроссов «Росс», «Кобб», «Гибро», «Хаббард», «Пьюрелайн».
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КОМПАНИЯ NUTRIAD INTERNATIONAL
__________________________________
Карл де Бруне, региональный директор Нутриад Интернешнл
"Следовать за природой, как воздушный змей следует за ветром" – эти слова Мао Дэна являются лозунгом компании Нутрад
Инт ернешнл вот уже более 25 лет.
Глубокое изучение природных процессов и явлений и их осмысление и использование на новом уровне дает нашей компании
возможность предоставлять инновационные решения, которые
удовлетворяют наиболее актуальные потребностям современного
птицеводства, вести бизнес устойчиво и прибыльно.
Знания, навыки и средства
Nutriad Интернешнл на протяжении многих лет инвестирует
свой капитал в исследования процессов, происходящих в организме
животных и птицы на молекулярном уровне. Эти знания являются
основой разработки наших препаратов для кормления животных и
птицы и
позволяют нашей команде знающих, опытных, творческих
преданных своему делу диетологов, ветеринаров, химиков, биологов и инженеров создавать конкретные продукты, которые эффективно работают в условиях интенсивного птицеводства и безопасности продуктов его переработки. При необходимости мы сотрудничаем с ведущими научно-исследовательскими институтами и университетами по всему миру, чтобы превратить наши идеи и концепции в реальность. Мы понимаем, что потребности в питании и проблемы отдельных видов отличается. С командой экспертов области
птицеводства, свиноводства, скотоводства, аквакультуры и домашних животных мы используем “видоспецифический” подход к разработке продукции, что позволяет нам предлагать конкретные решения, удовлетворяющие конкретным потребностям видов.
Технологии производства
Наши производственные мощности включают в себя самые
современные заводы, использующие инновационные технологии .
Рутинными стали для нас распылительная сушка, охлаждение распылением и покрытие эмульсией и другие технологии. Все они разработаны для улучшения и поддержки функциональности наших
продуктов. Мы сосредоточили наши усилия на целевой доставке
нужных компонентов к соответствующим клеткам-мишеням, и их
защиту,
что позволило существенно увеличить эффективность
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наших продуктов, снизить дозировки при сохранении их высокой
эффективности, и повысить их экономичность.
Качество и обслуживание
Наши продукты являются частью глобальной пищевой цепи и
наша обязанность производить и распространять продукты, полностью соответствующие современной культуре производства продукции птицеводства и животноводства. Каждый ингредиент, который мы используем, тщательно отобран по качеству и требованиям
безопасности пищевой цепи. Все наши производственные мощности
в Бельгии, Испании, Великобритании и США работают по самым
высоким стандартам качества; все они прошли независимую аудиторскую проверку, чтобы обеспечить полную прослеживаемость и
подтверждение
самым
высоким
мировым
стандартам.
Наш бизнес-это не просто вопрос принятия заказов и отправки товаров. Наш бизнес –это бизнес развития и построения долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами. Мы развиваемся
совместно с нашими клиентами, быстро реагируем на рыночные
изменения, отслеживая новые тенденции, разрабатываем новые
специализированные продукты и постоянно совершенствуем сервис
и качество. Сегодня Нутриад Интернешнл, со штаб-квартирой в
Бельгии, производит продукцию и услуги в более чем 80 странах по
всему миру, при поддержке 4 центров, 5 лабораторий и производственных предприятий, расположенных на 3 континентах.
Belgium
UK

Poland

Baltics

USA
Spain

Turkey

China

Italy

M exico

Greece
Asia Pacific
Brazil

Наша продукция
Потребности в питании и проблемы различны для каждого вида животных. Наша продукция условно разделена на пять программ
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- поддержка кишечника, кислоты и сохранение корма, инактивация
микотоксинов, вкусовые добавки. Наши спецпредложения содержат
варианты, разработанные специально для каждого вида производства животноводческой продукции: птицеводства, свиноводства, аквакультуры, и для жвачных животных.
Поддержка кишечника
Здоровье животных и птицы, а отсюда и экономическая эффективность их содержания и получения продукции их переработки напрямую зависить от здоровья кишечника. Знание анатомофизиологческих особенностей организации и работы желудочнокишечного тракта являются основой для оптимального питания и
эффективного выращивания птицы. Наши продукты разработаны
специально для улучшения использования кормов и продуктивности
жи вотных. В Украине зарегистрированы такие продукта как Адимикс
С покрытый 30%, Апекс, Санакор , Сентигард,
Кислоты и сохранение
Выбора сырья и его устойчивое качество являются ключевыми
элементами в производстве безопасного, здорового и качественного
корма. Эта программа использует противомикробные препараты, ингибиторы плесени и антиоксиданты для предотвращения порчи и самоокислении, сохраняя тем самым качество корма и продление срока
годности корма. В Украине зарегистрированы и широко используются
сухие и жидкие высококонцентрированные подкислители , такие как
Ультрацид и Салмонил Сухой, жидкий подкислитель Сальмонил В
жидкий и антиоксиданты группы Окси-Нил (AQ и L).
Инактивации микотоксинов
Сырье и корма для животных и птицы, а в конечном счете, и
еда в тарелке, и здоровье людей, постоянно находятся в опасности
инфекции от вредных микроорганизмов и загрязнения окружающей
среды токсичными метаболитами. Программа инактивации микотоксинов ориентирована на нейтрализацию этих рисков. Сейчас на
рынке уже присутствует четвертое поколение высокоэффективных
комплексных продуктов. В Украине зарегистрирована кормовая добавка Токсинил Плюс Юнике Сухой, а также жидкая форма противотоксических и антистрессовых продуктов Ревиталь.
Продукты, регулирующие поедаемость корма и его вкусовые качества
Качество корма, его вкус, поедаемость становятся все более
важным в последние годы. При разработке и производстве кормов
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ключевыми параметрами качества корма является уже не только
его состав, но и такие показатели, как физическое представление,
размер частиц, срок годности и потребление. Для современных специалистов в области кормления и диетологии вкусовые качества
корма позволяют добиться существенных результатов. В Украине
зарегистрирован препарат Оптисвит –который имеет яркий вкус и
способен маскировать неприятные послевкусия при применения
ряда продуктов в кормах, особенно в стартерных.
Сервис
Nutriad имеет многопрофильные группы диетологлов, биологов, ветеринаров, технологов и специалистов в области кормления,
которые ведут разработки в с упором на решение конкретных проблем и оптимального применения кормовых добавок для отдельных видов животных. Наши ученые используют современное оборудование, включая центральную аналитическую лабораторию, опытные заводы для производства корма для некоторых видов, испытательные центры по изучению функционирования продуктов у различных видов животных и в различных ситуациях.
При поддержке экспертов
Наши эксперты оказывают консультационную и практическую
помощь нашим клиентам в разных странах мира в области разработки
и переработки кормов для животных, профессиональные и опытные
услуги являются основой нашей тесной связи с производством и знанием актуальных проблем птицеводства и опытом их решения.
Специализированные решения
Мы разработали целый ряд продуктов и программ по улучшению производственных показателей в критических областях , ключевых для улучшения производственных показателей в птицеводстве . Это и проблемы эффективной работы желудочно-кишечного
тракта, борьбы со стрессом, контроль ряда важных заболеваний,
таких как Сальмонеллез, Некротический энтерит, поддержание иммунитета, увеличение потребления корма и повышения темпов
роста птицы и конверсии корма, для обеспечения постоянной высокой производительности, прибыльности и устойчивости птицеводства в будущем.
Конкурентоспособный
Мы постоянно стремимся к более эффективным и новым способам преодоления трудностей, с которыми сталкивается отрасль
птицеводства в целом, и в то же время, используя современные
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технологии, мы уменьшаем общую стоимость нашего производства
для обеспечения конкурентной стоимости конечного продукта.
Для птицеводства
Мы предлагаем полный спектр специализированных, технически сложных изделий для производителей птицы. Наша продукция
проходит тщательный отбор и разрабатываться в соответствии с
потребностями и требованиями современных кроссов птицы с высоким генетическим потенциалом. Они созданы на основе натуральных ингредиентов, которые отвечают требованиям европейских и
американских стандартов. Будем рады быть полезными украинскому птицеводству.

ООО «АРЕАЛ»
_____________
ООО «АРЕАЛ» сегодня:
ООО «Ареал» основано в 2000 году и плодотворно работает на
рынке ветеринарной продукции Украины 14 лет. Мы представляем
продукцию ведущих компаний-производителей многих стран мира.
Эффективность нашей работы была высоко оценена производителями ветеринарной продукции и мы получили эксклюзивные
права от таких известных на мировом рынке компаний, как:
– HUVEPHARMA (Болгария) – ветпрепараты, кокцидиостатики
– Лаборатории CEETAL (Франция) – дезинфицирующие средства
– FATRO (Италия) – вакцины, ветпрепараты
– WOOGENE B&G (Южная Корея) - вакцины
– NEOLAIT (Франция) - вакцины
– POLICHEM (Испания) – ветпрепараты
– PERSTORP (Голландия) – препараты для борьбы с микитоксинами.
– KRUUSE (Дания) – ветеринарный инструментарий
Наш адрес: Украина, 49017, г. Днепропетровск, ул. Коксовая, 4-а,
ООО «Ареал Днепр»
Тел. 8 (0562) 36-05-42 (многоканальный)
Тел.\ факс 8 (0562) 36-87-07)
e-mail: areal-dnepr@areal.dp.ua
Будем рады сотрудничеству с Вами!
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ТОВ „Евровет”
_____________
ТОВ «Евровет» - один з лідерів на українському ринку ветеринарних препаратів. Основний напрямок роботи – дистриб”юція препаратів для ветеринарної медицини від закордонних виробників.
В першу чергу - постачання в Україну вакцинних біопрепаратів
для профілактики хвороб птиці, ВРХ, свиней, коней, кролів, собак та
котів. Також широко представлені хіміко-фармацевтичні препарати
для лікування та профілактики хвороб тварин.
Компанія є офіційним і єдиним представником ABIC Biological
Laboratories Ltd. в Україні, що постачає живі та інактивовані вакцини
проти хвороб Ньюкасла, Гамборо, інфекційного бронхіту,
інфекційного ларинготрахеїту, віспи, реовірусної інфекції, синдрому
зниження несучості, сальмонельозу, гмофільозу, кокцидіозу.
Ввезення вакцин на територію України здійснюється під контролем Державного комітету ветеринарної медицини МінАгрополітики
України, якість продукції
контролюється Державним науковоконтрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів.
В компанії працює діагностична лабораторія, де встановлено
обладнання для імуноферментного аналізу французької фірми "BioRad" з програмним забезпечення Bio Chek (Голандія) та "СІНКО"
(Росія). Основним завданням лабораторії є контроль застосування
вакцин у господарстві, що дозволяє отримати дані про рівень материнських антитіл, про напругу імунітету щепленої птиці, а також про
наявність специфічних антитіл у нещепленої птиці. При виникненні
складних ситуацій є можливість отримати кваліфіковану консультацію спеціалістів компанії ABIC Biological Laboratories Ltd.
Все це дозволяє ветеринарним спеціалістам господарств
отримувати більш точні дані щодо епізоотичної ситуації і внести корективи в схеми щеплення поголів’я птиці.
Завжди раді Вас бачити
м. Київ, Народного Ополчення, 26 а,
тел./факс (044) 246-20-05, 246-20-10
www.eurovet.com.ua
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ТОВ «Агрозоосвіт»
____________________

ТОВ «Агрозоосвіт» – виробник високоякісних та екологічно
чистих кормів для тваринництва. Розтошована компанія серед широких степових просторів на берегах мальовничого Дніпра.
Створено компанію в 2010 році, з того часу ми пройшли
декілька етапів розвитку, від невеликих обсягів виробництва до одного з лідерів національного ринку. На базі сучасних технологій
виробляється більш ніж 130 видів екологічно чистих, біологічно
цінних продуктів для годівлі тварин та птиці.
Ми виготовляємо:
• високоякісні повнораціонні гранульовані комбікорма на
основі сучасних технологій з екологічно чистих зернових та жмихів
Херсонщини з додаванням високопротеїнового рибного борошна,
рослинної олії, вітамінних, мінеральних компонентів, амінокіслот, ензимних комплексів;
• БМВД для свіней, птиці, та ВРХ;
• ЗНМ (замінники незбираного молока);
• корма для домашніх улюбленців: собак, папуг, хом’ячків.
Використання продукції ТМ «Агрозоосвіт» забеспечує зменшення витрат кормів на одиницю приросту, зменшення викидів
аміаку в повітря, відмову від використання антибіотиків, допомогає
збільшити продуктивність тварин, підвищити їх імунітет, збільшити
збереженність поголів’я.
Продукція розфасована у зручну упаковку по 25, 10, 5, 1,5 кг.
Відповідає усім вимогам щодо захисту навколишнього середовища,
безпечна для тварин, а продукти тваринництва – для людей. Виробництво кормів проводиться відповідно до вимог ДСТУ, ГОСТ та ТУ У
10.9-37171189-001:2012
Спожевачами продукції ТОВ «Агрозоосвіт» є як фізичні, так і
юридичні особи. Продукція реалізується на ринках України (АР Крим,
Донецька, Луганська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська,
Дніпропетровська,
Кіровоградська,
Запорізька,
Херсонська,
Миколаївська, Одеська, Тернопільська, Закарпатська, Вінницька
області), через межу дилерів та регіональних складів, мережу ветеринарних аптек, через районні інкубаторні станції та через господарства, що займаються тваринництвом та птахівництвом.
Яктістю корму, що випускається ТОВ «Агрозоосвіт» споживачі
задоволені, про що свідчить постійне збільшення попиту на
продукцію та відсутність претензій та рекламацій.
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КОРМОВІ НОВИНКИ ВІД КОМПАНІЇ «БРЕННТАГ»
____________________________________________
Компанія «БРЕННТАГ» провела першу науково-технічну конференцію «Сучасні технології виробництва кормових добавок».
Перша науково-технічна конференція «Бреннтаг 2013» «Сучасні технології виробництва кормових добавок» відбулася 13 червня 2013 року у конференц-центрі «Президент Готелю», м. Київ.
До уваги слухачів було запропоновано чимало цікавих тем. У
ході конференції генеральний директор «БРЕННТАГ УКРАЇНА» Річард Рот та менеджер з маркетингу кормів компанії БРЕННТАГ у
країнах Європи Поль Вербокет розповіли про місце компанії на європейському ринку кормових добавок та особливості її продукції.
Партнером конференції виступила компанія «АБ Віста», яка
представила для ринку України широкий асортимент ферментів для
кормовиробництва. Роб Тен Дешат, технічний директор «АБ Віста»,
ознайомив слухачів з тенденціями, що складаються нині на ринку
ферментних препаратів, а також представив препарат на основі
термостабільного ферменту ксиланази. Препарат особливо ефективний для кукурудзяно-пшеничних раціонів, легко визначається у
комбікормі і залишається стабільним за температури +95 °C.
Цей продукт здатен зменшувати собівартість корму, а також
покращувати продуктивність бройлерів за умови використання його
як у звичайних, так і в низькоенергетичних раціонах.
Роб Тен Дешат розповів про негативний вплив фітат, які утворюють нерозчинні комплекси з поживними речовинами і травними
ферментами, таким чином зменшуючи засвоюваність корму.
Також було висвітлено розбіжності серед фітаз, які існують на
ринках Європи та України і їх пряму дію в організмітварин. Компанія
«АБ Віста» представила свою новітню розробку – фермент з фітазною активністю, максимально оптимізований для розщеплення фітат, який руйнує їх наявність навіть при низькому проценту введення
в раціон та має внутрішню термостабільність +95 °С.
Наталія Прокудіна, кандидат ветеринарних наук, представила
традиційну для конференцій і одну з найактуальніших тем – «Вплив
мікотоксинів на репродуктивні якості сільськогосподарської птиці».
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
«БРЕННТАГ» – група компаній, що спеціалізується на дистрибуції стандартних та спеціалізованих хімікатів для різних галузей
промисловості. Компанія, штаб-квартира якої знаходиться в німецькому місті Мюльхайм-ан-дер-Рур, здійснює управління глобальною
мережею з більш ніж 400 філіалами в 68 країнах.
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Департамент сільського господарства «БРЕННТАГ» – це провідний виробник та дистриб'ютор допоміжних засобів, функціональних добавок та інших активних речовин, що застосовуються у виробництві комбікормів, преміксів та сумішей для раціонів сільськогосподарських тварин та птиці.
Асортимент продукції налічує більш ніж 13 тисяч найменувань
(амінокислоти, мінерали, вітаміни, підкислювачі, антиоксиданти для
попередження окислення комбікорму та його компонентів,ферменти,
адсорбенти мікотоксинів тощо). Щороку компанія реалізує 130 тис. т
компонентів і добавок А серед клієнтів, кількість яких вже давно перевищила 3500, такі компанії, як Cargill-Provimi, Nutreco, DSM, SANO,
Agrifirm, DLG, Marspetcare, Nestle-Purina та інші.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
АБ Віста» заснована 2004 р. Компанія входить у міжнародну
групу Associated British Foods plc., сільськогосподарський напрям
якої керується однією з найбільших і найуспішніших у Великобританії
компаній «АБ Аїри», бізнес якої включає 9 заводів, що виробляють 2
млн тонн комбікорму і преміксів.
Штаб-квартира «АБ Віста» знаходяться в м. Мальборо, Великобританія. Міжнародні офіси розташовані в Європі, Індії, Північній
Америці, Латинській Америці та Азії. Основна концепція компанії –
розвивати провідний бізнесу сфері мікрокомпонентів комбікормів на
світовому рівні. На сьогоднішній день компанія «АБ Віста» (AB Vista)
торгує з більш ніж 60% світової топ-двадцятки виробників комбікормів та здійснює продажі в більш ніж 50 країнах.
Компанія «АБ Віста» надає широкий спектр технічної підтримки
для своїх клієнтів. Вона має найновіші лабораторії з сучасним обладнанням для здійснення аналізів сировини та кінцевих продуктів.
Одним із найважливіших сервісів компанії, який вона надає виробникам кормів для тварин та птиці – це визначення поживних компонентів зернових (кукурудза, пшениця, сорго) для прогнозування
енергетичної цінності сировини.
Стратегія «АБ Віста» – через 3-4 покоління стати повністю інтегрованим постачальником в сегменті мікрокомпонентів. На сьогоднішній день «АБ Віста» – це ядро міжнародної платформи ферментів і
живих дріжджів, а також натурального бетаїну.
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НАДІЙНІ ТА ВИСОКОЯКІСНІ РІШЕННЯ КОМПАНІЇ BASF
________________________________________________
Найбільшим виробником кормових добавок у світі є концерн
BASF.
Портфель пропозицій концерну включає кормові добавки, засоби
захисту рослин, будівельні матеріали, спеціальні хімікати, а також нафту та природний газ. Ми допомагаємо нашим клієнтам вирішувати
поточні та перспективні завдання, які стоять перед суспільством.
Сьогодні неможливо уявити світовий кормовий ринок без
продуктів BASF.
Наші вітаміни, ферменти, каротиноїди, спеціальні кормові засоби, а також органічні кислоти для консервації зерна, кормів, закладки силосу та знезараження води користуються великим попитом у
всьому світі.
За 30 років роботи на кормовому ринку BASF зарекомендував
себе, як творець якісних інноваційних продуктів для всіх видів сільськогосподарських тварин та птахів. У багатьох спеціалістів на слуху
назви високоефективних кормових добавок компанії, таких як Натугрейн® TS та Натуфос®.
Натугрейн® TS – один із найдієвіших НПС-ферментів на ринку!
Натуфос® -еталон фітази. На сьогодні він є найбільш вивченим та
найпоширенішим ферментом у світі. В його ефективності впевнилися найбільші виробники кормів.
Клієнти з усіх куточків планети довіряють BASF, адже це – незмінно найвища якість продуктів.
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