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Установлено, что подкожная импланта-
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The investigation established that subcu ta-

neous implantation of lysine amino acid granules, 
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secretion in young cattle under fattening. 
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доров’я, продуктивність, репро
дуктивні функції тварин (у т. ч. 
біологічна цінність продуктів з 

них) значною мірою залежать від сані
тарного стану корму, що вирізняється 
ступенем забрудненості патогенною 
мікрофлорою і токсинами природного 
та антропогенного походження. На 
всіх етапах виробництва і використан
ня кормів відбувається контамінація 

мікотоксинами, багато з яких мають 
високу токсичність і можуть виклика
ти у тварин і птахів канцерогенний, те
ратогенний, мутагенний, ембріоток
сичний, дисбактеріозний, імуно де пре  
сивний, алергенний, дерматоне кро  
тичний ефект. У разі ураження корму 
Т2 токсином у птиці проявляється 
синдром імунодефіциту. У великих 
концентраціях цей мікотоксин викли

кає різні патологічні зміни в організмі, 
що часто спричиняє підвищену враз
ливість до кокцидіозу, хвороби Гам
боро, Марека, сальмонельозу та тяж
кий перебіг цих захворювань з озна  
ками некротичного стоматиту [2]. Не  
обхідність детоксикації кормів та їх 
виготовлення без токсинів зумовлено 
тим, що саме вони становлять понад 
70 % усіх витрат у тваринництві. Тож 
якщо не дбати про якість корму – еко
номічних збитків не уникнути. 

Аби запобігти негативному впливу 
токсинів на організм тварин, викорис
товувались інгібітори: ПрайміксАльфа
сорбент  – на основі органічних сор
бентів (лігнін, пектин, целюлоза, гемі 
це люлоза); ПрайміксБіокорм – з ви ко  
ристанням молочнокислих бактерій 
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Використання інгібіторів токсинів – 0,04 % Праймікс-Біокорму, 0,04 % 
Праймікс-Альфасорбенту і 0,4 % Кариботоксу в комбікормі ПК 2-1 з 15 % 
слаботоксичного корму і без нього сприяє підвищенню ефективності ви-
рощування курчат та поліпшенню їх гематологічних показників. Це свідчить 
про здатність використовуваних препаратів інактивувати токсичність 
корму, підвищувати імунітет, засвоєння їжі, збереженість і швидкість росту 
курчат з деяким переважанням Кариботоксу над Праймікс-Біокормом і 
Праймікс-Альфасорбентом.

ІНАКТИВАЦІЯ ТОКСИЧНОСТІ КОРМІВ  
ПРИ ВИРОЩУВАННІ КУРЧАТ
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Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
infantries (5•107/г), пектину, фруктоолі
госахаридів; Кариботокс  – зі шкара
лупи волоського горіха, обробленої 
особливим методом, та з вмістом мо 
лоч нокислих бактерій і фітогенних 
компонентів.

Мета роботи  – вивчити інактива
цію токсичності корму інгібітора 
ми токсинів ПрайміксАльфасорбент, 
Прай міксБіокорм і Кариботокс при 
вирощуванні курчат.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Досліди проведено протягом 60 діб 

на 42денних курчатах породи адлерів
ська срібляста, які за методом пар
аналогів були розподілені на 8 груп по 
30 голів з вільним доступом до корму 
та води  [7]. Курчата 1-ї групи (пози
тивний контроль) отримували повно
цінний комбікорм ПК 2-1 з рівнем об
мінної енергії 1130  кДж/100  г, 16,5 % 
сирого протеїну, 5,4 % сирої клітко
вини та іншими поживними речови
нами  [6]. Птицю 2ї групи (негатив 
ний контроль) годували комбікормом 
ПК 2-1 з 15 % слаботоксичного корму.

До комбікорму ПК 2-1 для 3-ї, 5-ї та 
7-ї груп і до комбікорму з 15 % слабо
токсичного корму для 4ї, 6ї та 8ї 
груп додавали 0,04 % ПрайміксБіо
корму, 0,04 % ПрайміксАльфа сор бен
ту і 0,4 % Кариботоксу відповідно.

Протягом усього досліду проводив
ся клінічний огляд курчат, облік спожи
вання корму, велося спостереження за 
виділенням посліду. На початку й на

прикінці дослідження та після забою 
визначали: живу масу птиці, масу пе
чінки, селезінки, вміст у сироватці кро
ві загального білка – альбумінів, α, β, 
γглобулінів, циркулюючих імунокомп
лексів (ЦІК) і сечової кислоти [4, 5].

РЕЗУЛЬТАТИ  
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для визначення здатності інгібіто
рів токсинів інактивувати токсичність 
корму до раціону слід додавати токсич
ні компоненти, оскільки детоксикація 
відбувається у травному тракті тварин. 
Додавання до комбікорму ПК 2-1 15 % 
слаботоксичного корму зменшило по
рівняно з позитивним контролем живу 
масу курчат 2-ї групи на 13,5 %, спожи
вання корму – на 15,2 %, оплату корму 
завдяки приросту – на 8,8%, вміст у си
роватці крові загального білка  – на 
10,6%, γ-глобулінів – на 16,9%, ЦІК – на 
20%, активність амілази  – на 8,2%. 
Причому рівень сечової кислоти зріс  – 
на 40,1%, випорожнень – на 3,9%, воло
гості посліду  – на 5,2%, маси печінки 
щодо маси тіла – на 2,88–3,19% (див. та
блицю). Окрім того, слаботоксичний 
корм спричиняв у кишечнику курчат 
незначне запалення, некроз та крапчас
ті крововиливи і призводив до підви
щення показника сечової кислоти, що 
є індикатором розпаду нуклеотидів, 
нуклеїнових кислот і нуклеопротеїдів. 
Це свідчить про порушення обміну  
речовин, а також про інтенсифікацію 
катаболічних процесів, які негативно 
впливають на засвоєння корму та 

ефек тивність вирощування курчат. 
Зниження в сироватці крові таких по
казників, як загальний білок, γглобулін, 
ЦІК, свідчило про погіршення резис
тентності, ослаблення імунітету, а отже, 
й збереженості поголів’я 2ї групи на 
3,3 %. У курчат цієї групи зросли показ
ники виділення посліду та його воло
гості, зменшилися рівень споживання 
корму і швидкість росту.

Додавання до комбікорму ПК 2-1 з 
15 % слаботоксичного корму 0,04 % 
ПрайміксБіокорму, 0,04 % Праймікс
Альфасорбенту і 0,4 % Кариботоксу 
сприяло збільшенню порівняно з нега
тивним контролем живої маси курчат 
4-ї, 6-ї та 8-ї груп відповідно на 7,1, 11,9 
та 14,8%. Споживання корму зросло на 
9,3, 15,9 і 18,8%, а витрати на корм ком
пенсувались завдяки приросту на 3,2, 
5,6 і 7,3% відповідно, поліпшились ге
матологічні показники (див. таблицю). 
При цьому не виявлено значних пато
логічних змін слизової оболонки ки
шечнику, печінки, істотно знизився у 
сироватці крові вміст сечової кислоти, 
зріс рівень загального білка, γгло бу
лінів, ЦІК та активності амілази, що 
свідчить про підвищення резистент
ності імунітету, краще засвоєння по
живних речовин та швидкість росту 
курчат. Використання інгібіторів ток
синів у раціонах зі слаботоксичним 
кормом та без нього поліпшує показ
ники вирощування курчат більш ефек
тивно у разі додавання Кари  бо  токсу, 
аніж ПрайміксБіокорму і Праймікс
Альфасорбенту.

Таблиця – Гематологічні показники та ефективність вирощування курчат при використанні інгібіторів токсинів у раціонах (X±Śx, n = 4–5; 30)
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1 1351±11,17 13,13 98,23 0,136 147,11 68,98 2,88 47,17±1,7 17,36±0,64 0,10±0,01 53,4±6,0 0,86±0,001

2 1168±13,13 10,90 83,33 0,124 141,31 74,20 3,19 42,0± 2,2 14,42±0,79 0,07±0,01 49,0±3,8 1,27±0,003

3 1376±15,86 13,73 99,68 0,138 154,34 68,32 2,91 48,4±3,8 17,0±1,19 0,10±0,01 57,0±1,7 0,80±0,008

4 1252±14,72 11,71 91,45 0,128 139,54 72,03 3,04 44,1±3,2 15,18±0,99 0,08±0,01 49,6±4,3 1,15±0,003

5 1451±14,23 15,02 105,9 0,142 152,68 67,98 2,81 50,2±4,2 18,18±1,5 0,11±0,01 57,4±4,1 0,75±0,004

6 1308±14,13 12,63 96,62 0,131 146,41 70,69 2,96 45,6±2,4 15,14±0,84 0,09±0,01 50,0±1,8 0,99±0,008

7 1492±17,71 15,70 109,30 0,144 153,02 67,12 2,62 53,0±1,8 19,04±0,68 0,10±0,01 58,6±4,6 0,78±0,005

8 1342±13,90 13,20 99,00 0,133 147,51 69,20 2,89 47,8±1,5 17,96±0,58 0,09±0,01 52,6±4,7 0,98±0,008
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Таким чином, молочнокислі бакте
рії ПрайміксБіокорму належать до 
життєво важливої мікрофлори трав
ного тракту тварин. У цих бактерій ви
сока біологічна активність, вони добре 
приживаються в організмі, мають ви
сокий ступінь росту, активно проду
кують вітаміни, лізоцим, незамінні 
амінокислоти, протеази, амілази, лі
пази та інші біологічно активні речо
вини. При цьому поліпшуються про
цеси травлення, виводиться патогенна 
мікрофлора, нормалізуються кислотно
лужна рівновага, мікробіоценоз шлун 
ковокишкового тракту, слизова обо
лонка кишечнику, імунна система та 
паренхіматозні органи захищаються 
від впливу токсинів. Отже, Праймікс
Біокорм значно поступається в здат
ності інактивувати токсичність кор  
му ПрайміксАльфасорбенту внаслі  
док незначної його кількості в кормі, 
у  100  разів меншої концентрації по
живних бактерій, ніж у препараті 
ЛактинК [3], і негативної дії токсинів, 
що звільняються після переварювання 
фруктоолігосахаридів.

Відомо, що мінімальна ефективна 
доза поживної мікрофлори має стано
вити 106–107 кг корму [1].

Крім того, органічні сорбенти (ліг
нін, пектин, целюлоза, геміцелюлоза) 
ПрайміксАльфасорбенту ефективно 
за хищають організм від радіонуклі  
дів, солей важких металів, нітратів,  
нітритів, виводять з організму шла 
ки, токсини, нормалізують мікробіоце
ноз кишечнику, підвищують засвоєн
ня по живних речовин, продуктивність 
тва рин. Пре парати лігніну, пектину 
успішно використовують у медицині 
як екзогенні та ендогенні ентеросор
бенти [8]. Ефек тивність вирощування 
і гематологічні показники поліпшува
лись при використанні цих інгібіторів 
токсинів у раціонах курчат з деякою 
перевагою Ка ри ботоксу перед Прай
міксБіокормом і ПрайміксАльфа сор
бентом.

ВИСНОВКИ
1.  Слаботоксичний корм у комбі

кормі ПК  2-1 є причиною уповільнен
ня росту курчат, зменшення вмісту в 

сироватці крові загального білка, 
γглобуліну, циркулюючих імунокомп
лексів і підвищення рівня сечової кис
лоти, виділення посліду, його вологос
ті, маси печінки щодо маси тіла, 
призводить до запалення, крапчастих 
крововиливів і некрозу слизової обо
лонки кишечнику. Тобто порушує 
бар’єрну функцію кишечнику, процес 
засвоєння корму, обмін речовин і, як 
результат, – негативно впливає на збе
реження поголів’я і знижує економіч
ний зиск від вирощування курчат.

2.  Додавання інгібіторів токсинів  – 
0,04 % ПрайміксБіокорму, 0,04 % Прай
міксАльфасорбенту і 0,4 % Ка ри бо
токсу до комбікорму ПК  2-1 з 15% 
слаботоксичного корму та без нього 
сприяє ефективності вирощування 
курчат, покращенню їх гематологічних 
показників, що свідчить про здатність 
цих препаратів інактивувати токсич
ність корму, поліпшувати засвоєння 
поживних речовин, підвищувати іму
нітет, збереженість поголів’я і швид
кість росту птиці.
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Инактивация токсичности кормов при 

выращивании цыплят. Н.В. Богач, А.П. Ре шет

ниченко, Л.В. Орлов, К.С. Гарбажий, В.О. Кар

пинчик.

Использование ингибиторов токсинов – 

0,04% Праймикс-Биокорма, 0,04% Праймикс-

Альфасорбент и 0,4% Кариботокса в комбикор-

ме ПК 2-1 с 15% слаботоксичного корма и без 

него способствует улучшению эффективности 

выращивания цыплят и их гематологических 

показателей. Это свидетельствует о способно-

сти используемых препаратов токсинов инакти-

вировать токсичность корма, повышать имму-

нитет, усвоение пищи, сохранность и скорость 

роста цыплят, с некоторым преимуществом 

Кариботокса перед Праймикс-Биокормом и 

Праймикс-Альфасорбентом. 

Inactivation of the toxicity of feed for 

growing chicks. M.V. Bogach, O.P. Reshet ni 

chen ko, L.V. Orlov, K.S. Harbazhiy, V.O. Kar pinchik.

The use of inhibitors of toxins – 0,04% Praymiks-

Biokorm, 0,04% Praymiks-Alfasorbent and 0,4% 

Karibotoks in the mixed fodder of the personal 

PK 2-1 from 15% light toxic forage and without іt 

improves the efficiency of of growing of chickens 

and their haematological indexes. This demonstrates 

the ability to inactivate the toxin preparations used 

in the toxicity of food, improve immunity, digestion, 

preservation and growth rate of chickens, with some 

advantage of Karibotoks before Praymiks-Biokorm 

and Praymiks-Alfasorbent. 


