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Чи варто застосовувати
комплексні вітаміно-амінокислотно-
мінеральні добавки птиці?

Відомо, що в організм птиці з кормом потрапляють 
каротиноїди, вітаміни E, А, С, флавоноїди, селен, 
марганець, цинк, мідь і залізо. Ці речовини, накопи-

чуючись в тканинах організму птиці, забезпечують анти-
оксидантний захист на клітинному і субклітинному рівні. 
Антиоксидантна система відповідає за попередження по-
шкоджуючої дії вільних радикалів і токсичних продуктів їх 
метаболізму (П.Ф. Сурай, 2003).

Баланс між антиоксидантами і прооксидантами (стрес-
фактори, мікотоксини та інш.) в клітині є регуляторним ме-
ханізмом різних фізіологічних процесів в організмі птиці.

В той же час за сьогоднішніх умов виготовлення кормів, 
їх інгредієнти (рибне, трав’яне борошно, жиророзчинні віта-
міни та інше) при зберіганні (вже не кажучі про порушення 
технології цього процесу) піддаються окислювальній руй-
нації (прогорканню). В наслідок цього і утворюються вільні 
радікали, а згодом - перекиси, кетони і альдегіди, які мають 
токсичні властивості. Згодовування прогорклих кормів по-
рушує процеси травлення, засвоєння поживних речовин, 
затримує швидкість росту птиці, спричиняє діарею, уражен-
ня печінки, енцефаломаляцію, ексудативний діатез, м’язеву 
дистрофію, дегенерацію ембріонів (М.М. Лемешева, 2003).

 Відомо, що птиця є найбільш чутливою до нестачі віта-
мінів в кормах, що пов’язане з її біологічними особливос-
тями (швидке пересування корму по шлунково-кишковому 
тракту, недостатній синтез і обмежене всмоктування ен-
догенних вітамінів в травному тракті, швидкій ріст). Тому в 
сучасному промисловому птахівництві до комбікормів до-
дають 14 вітамінів у вигляді гарантованих добавок.

В той же час будь-яке порушення в кількісному або якіс-
ному складі вітамінних добавок порушує обмінні процеси в 
організмі. Так, при дефіциті вітаміну А всмоктування цинку 
у тонкому відділі кишечнику гальмується, що веде до змен-
шення кількості останнього в сироватці крові, підшлунко-
вій залозі, печінці і пір’ї. Гіповітаміноз А уповільнює ріст 
молодняку: з’являється слабкість, хитка хода, знижується 
резистентність до інфекцій, а в окремих випадках - висна-
ження, підвищення загибелі в стаді.

За D-гіповітамінозу в організмі птиці порушується ви-
користання кальцію з кормів, і навіть при додаванні остан-
нього в раціон розвивається кальцієва недостатність, що 
веде до порушення мінералізації скелета і розвитку рахіта 
у молодняка.

Проте частіше за сучасних умов D-гіповітаміноз реєст-
рують внаслідок дії різних факторів, що порушують процес 

годівлі: потрапляння токсичних речовин різної природи, 
дефіцит білка та водорозчинних вітамінів. Треба враховува-
ти також і те, що будь які фактори, пошкоджуючи печінку 
або нирки, можуть також порушувати обмін цього жиро-
розчинного вітаміну.

Токофероли не синтезуються в організмі птиці і тому 
будь-яке порушення в кількісному або якісному складі ві-
таміну Е у молодняка викликає м’язову дистрофію і потон-
шення м’язів м’язевого шлуночка. Потреба птиці в цьому ві-
таміні зростає при стрес-факторах, використанні в раціоні 
недоброякісних кормів і нестабільних жирів, нестачі селену 
та незбалансованості комбікормів за сірковміщуючими амі-
нокислотами. Обов’язковим є баланс співвідношення віта-
мінів А і E в раціоні.

Гіповітаміноз К може призводити до геморагічного діа-
тезу, крововиливів в різних тканинах і органах, кутикулітів.

Нестача вітаміну В1 спричиняє парези та паралічі ший-
них м’язів, токсикоз та нервові розлади. Дефіцит вітаміну В2 
гальмує ріст, у індичат виявляють дерматити в ділянках по-
вік, дзьоба, кінцівок, а за дефіциту пантотенової кислоти (В3) 
- знаходять припухання повік з утворенням на них кірочок 
та ексудату. Найбільш негативними наслідками, що супро-
воджують нестачу холіну (В4) є виникнення жирової інфіль-
трації печінки і нирок. Згодом може виникати ожиріння та 
цироз печінки. Це негативно впливає на обмінні процеси, 
що виражається в підвищенні загибелі та зниженні прирос-
ту у птиці. Нестача нікотинової кислоти у молодняка веде 
до патологій зв’язок і сухожилок м’язів кінцівок, парезів, 
проносів, дерматитів та інш.

В6-гіповітаміноз веде до гальмування росту, атрофії се-
лезінки і тимусу, виникнення дерматозів, паралічів.

Відомо, що цианокобаламін синтезується в організмі 
птиці (в сліпих відростках кишечнику) аутохтонною мі-
крофлорою. В той же час, застосування певних домішок, 
антибіотиків та інфекційні захворювання призводять до 
дисбактеріозів, що супроводжуються заселенням кишеч-
нику патогенами, грибами та невластивою для організму 
мікрофлорою. За цих умов може виникати В12-гіповітаміноз, 
який характеризується у молодняка анемією, затримкою 
росту, катаром шлунку і підвищеною загибеллю, дермати-
тами шкіри кінцівок. Нестача у молодняка фолієвої кислоти 
спричиняє анемію, слабкість кінцівок, перозис, погіршення 
засвоєння поживних речовин, іноді - парези шийних м’язів. 
Недостатня кількість в організмі птиці біотину веде до ви-
никнення дерматитів на кінцівках і пальцях, повіках, епі-
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дермісі голови і дзьоба.
За фізіологічних умов аскорбінова кислота у птиці син-

тезується в печінці з глюкози. Порушення синтезу вітаміну С 
можуть виникати в наслідок дефіциту вітамінів А, В2, В3, зго-
довуванні неякісного корму, гіпо- або гіпертермії, захворю-
вань (особливо, що супроводжуються ураженням печінки), 
стресових факторів.

В комбікормах для птиці прийнято розраховувати вміст 
11 незамінних амінокислот – метіоніну, лізину, триптофану, 
аргініну, валіну, гістидину, лейцину, ізолейцину, треоніну, 
фенілаланіну і гліцину. У птиці найчастіше спостерігається 
дефіцит сірковміщуючих амінокислот (метіоніну+цистеіну), 
лізину, триптофану, треоніну, тому вони отримали назву лі-
мітуючих. В той же час в комбікормах часто виявляють над-
мірність лейцину, ізолейцину, фенілаланіну і валіну, що мо-
же негативно впливати на продуктивність птиці. Тому для їх 
утилізації в організмі використовується додаткова енергія, 
що знижує ефективність годівлі (М.М. Лемешева, 2003). Зва-
жаючи на це, необхідно дбати про відповідність амінокис-
лотного складу раціону, тобто амінокислотну збалансова-
ність. Порушення цього балансу призводить до надлишку 
однієї або кількох амінокислот, або навпаки, нестачі. За цих 
умов амінокислота, яка є в надлишковій кількості в кормі, 
займає місце амінокислоти, якої не вистачає. Цей антаго-
нізм спостерігається, в першу чергу, між амінокислотами, 
які схожі за структурою (аргінін/лізин; треонін/триптофан; 
лейцин/ ізолейцин та інш.).Наслідки цього – зниження про-
дуктивності та зростання витрат на корми. В разі значного 
дефіциту будь-якої амінокислоти спостерігають токсикози. 

Доведено, що корми для птиц, які утримуються за су-
часних технологій, не в повній мірі забезпечують її потре-
бу в мінеральних елементах. Тому в комбікорми повинні 
вводитися макро- і мікроелементи. Якщо макроелементи 
вводять у великій кількості і часто контролюють їх вміст 
на вході та на виході з організму птиці, то наявність мікро-
елементів залежить від якісності преміксів, що їх містять, 
перемішування кормів, наявності (або відсутності) окислю-
вачів (або нейтралізуючих речовин) тощо. Мікроелементи 
є важливішими факторами повноцінності годівлі птиці, в 
зв’язку з тим, що вони входять в склад ферментів, гормо-
нів і вітамінів. Нестача або надлишок ціх речовин в раціоні 
викликає порушення в обміні речовин, знижує продуктив-
ність та стійкість до захворювань різної етіології. Так, неста-
ча марганцю в раціоні викликає затримку росту молодняка 
і перозис, а недостатня кількість цинку – гальмує ріст, ви-
кликає дерматози, впливає на стан кісток, суглобів. Нестача 
міді погіршує стан резистентності птиці, викликає анемію та 
гемоглобінемію. Недостатня кількість кобальту спричиняє 
анемію, затримку росту молодняку. Важливе значення має 
також забезпечення птиці селеном, йодом та залізом. 

Варто також враховувати, що наявність будь-яких пато-
генних бактерій, вірусів, найпростіших веде до втрати ор-
ганізмом птиці вітамінів, мікроелементів, амінокислот. На-
явність численних вакцинацій для забезпечення надійного 
захисту організму птиці потребує напруження всіх видів об-
міну, тому багато лікарів ветеринарної медицини в період 
щеплення птиці використовують вітамінно-амінокислотно-
мінеральні добавки (антистресовий раціон).

Для індичат, що вирощуються на м’ясо, потрібен висо-
кий рівень обмінної енергії і протеїну, що забезпечує їм ін-

тенсивний ріст. Так, за даними професора М.М.Лемешевої 
поживність комбікормів в залежності від віку індиченят по-
винна становити:

Показники,%
Вік птиці, тижні

1-4 5-13 14-17 18-23

Обмінна енергія
в 100 г, мДж

1,214 1,256 1,298 1,319

ккал 290 300 310 315

Сирий протеїн 28 24 18 16

Сира 
клітковина

4 5 6 6

Кальцій 1,7 1,7 1,7 1,7

Фосфор 1,0 0,8 0,8 0,7

Натрій 0,4 0,3 0,3 0,3

Аргінін 1,60 1,37 1,00 0,95

Лізін 1,50 1,30 0,90 0,85

Метіонін 0,60 0,51 0,33 0,34

Метіонін + 
цистеін

1,00 0,85 0,65 0,55

Треонін 1,00 0,86 0,64 0,57

Триптофан 0,27 0,23 0,17 0,16

Липолева 
кислота

2,0 1,8 1,6 1,5

В останні роки з’явилося багато преміксів і вітамінно-
мінеральних та амінокислотних добавок, що компенсують 
нестачу тих чи інших компонентів комбікорму. Не є секре-
том, що в умовах виробництва намагаються часто викорис-
товувати найдешевші добавки, які легко застосовувати за 
певної технології. Іноді їх додають тільки в разі погіршення 
росту або розвитку птиці. Проте індустріальне птахівни-
цтво, де використовуються кроси високопродуктивної пти-
ці не може бути ефективним без науково-обґрунтованого 
застосування вищезгаданих компонентів, зважаючи на вік, 
стать, технологію утримання та інші фактори.

Важливе значення при застосуванні добавок має тех-
нологія згодовування кормів. Застосувати добавку техно-
логічно складно в разі використання готових комбікормів. 
Тому в багатьох випадках перевагу надають добавкам, роз-
чинним у воді. Одна з таких добавок, яка з’явилась в Україні 
- Biosupervit sol виробництва Вiofaktor (р.н. № АА- 02049-04-
11 від 15.03.2011р.). Її  склад див. на стор. 15.

Так, застосування Biosupervit sol на індиченятах, що ви-
рощують на м’ясо в одному з господарств Сумської області, 
довело, що добавка сприяє росту та розвитку птиці. В по-
рівнянні з відомою комплексною вітамінно-мінеральною 
добавкою, яку використовували раніше в господарстві, а в 
досліді яка слугувала за контроль, застосування Біосуперві-
ту зменшило загибель індиків в 1,8 рази, індичок в 1,9 рази. 
На 10-й тиждень середній показник маси тіла індиків був 
на 1,9%, а індичок на 1,1% більше ніж в контролі (див. Таб-
лицю 1). Післязабійна ветеринарно-санітарна експертиза 
м’яса індиків, отриманого після застосування Біосупервіту 
з профілактичною метою, підтвердила якісність продукції 
за основними показниками. 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Биосупервит-Sol» для нормализации обмена веществ и повышения естественной резистентности
 у свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Биосупервит (Biosupervit) - добавка кормовая, предназначенная для нормализации обмена веществ и повышения естественной 
резистентности у свиней, крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы.
Биосупервит в качестве действующих веществ в 1 см3 содержит: витамин А - 25 000 ME, витамин D3 - 10 000 ME, витамин Е - 10 мг, 
витамин В3 - 5,25 мг , витамин В6 - 1,6 мг, витамин B12 - 0, 00001 мг , магния хлорид - 0,9 мг, меди сульфат - 0,1 мг, цинка сульфат - 
0,1мг, заменимые и незаменимые аминокислоты - 95 мг; вспомогательные вещества: вода очищенная - до 1 мл.
Кормовая добавка не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает 
норм, установленных в Украине и Евросоюзе.
По внешнему виду Биосупервит представляет собой слегка опалесцирующую прозрачную жидкость желтого цвета.
Выпускают Биосупервит, расфасованным по 100 и 1000 см3 во флаконы из полимерных материалов или по 5000 см3 в канистры из 
полимерных материалов, укупоренные завинчивающимися пластиковыми крышками. Каждую упаковку маркируют на украин-
ском языке с указанием организации-производителя, адреса, товарного знака, названия кормовой добавки, назначения, способа 
применения, состава и гарантированных показателей, объема, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, 
надписью «Для животных», сведений о соответствии качества и снабжают инструкцией по применению. Хранят в закрытой 
упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 50С до 250С.
Срок годности в закрытой упаковке при соблюдении условий хранения - 24 месяца со дня изготовления, после вскрытия флакона 
- не более 48 часов. Биосупервит не должен применяться по истечении срока годности.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Витамин А, содержащийся в составе кормовой добавки необходим для регуляции процессов роста, обмена веществ в организме, 
участвует в процессах регенерации кожного покрова и слизистых оболочек, в формировании иммунитета, оказывает положи-
тельное влияние на репродуктивные функции животных, участвует в образовании зрительного пурпура палочек сетчатки глаза. 
Витамин D3 влияет на общий обмен веществ при метаболизме кальция и фосфора. Прежде всего, он стимулирует всасывание из 
кишечника кальция, фосфатов и магния. Важным эффектом витамина при этом процессе является повышение проницаемости 
эпителия кишечника для кальция и фосфора. Витамин D3 является уникальным - это единственный витамин, действующий и как 
витамин, и как гормон. Как витамин он поддерживает уровень неорганического Р и Са в плазме крови выше порогового значения 
и повышает всасывание Са в тонком отделе кишечника. Витамин Е участвует в биосинтезе белков, пролиферации клеток, тканевом 
дыхании и других процессах метаболизма в клетках. Витамин В3 необходим в биосинтезе коферментов-никотинамидадениндину-
клеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотида фосфата (НАДФ), которые являются кофакторами многих ферментов, участву-
ющих в метаболизме углеводов, аминокислот, жирных кислот и др. Витамин В3 является регулятором активности ферментов 
энергетического обмена. Витамин В12 в организме является необходимым фактором кроветворения. Витамин В6 необходим для 
нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, активирует, процессы всасывания из кишеч-
ника аминокислот и железа.
Аминокислоты обеспечивают основные метаболические процессы: синтез и утилизацию витаминов, гликолиз и гликонеогенез; 
процессы детоксикации, формирование иммунной системы, организма, энергетические потребности клеток и, прежде всего, 
мозга, участвуют в образовании нейромедиаторов, обладают антидепрессантной активностью, участвуют в образовании и 
накоплении гликогена в мышцах и печени, обеспечивают наращивание мышечной массы. Стимулируют работу гипофиза, увели-
чивают выработку гормона роста, гормонов щитовидной железы, надпочечников, участвуют в образовании коллагена и эластина, 
способствуют восстановлению кожи и костной ткани, а также заживлению ран, принимают участие в кроветворении, и, прежде 
всего, в выработке гемоглобина.
Микроэлементы - медь, магний и цинк участвуют в различных процессах метаболизма в качестве коферментов.
Синергизм действия компонентов нормализует функции различных ферментных систем организма, что положительно влияет на 
обмен веществ и приводит к повышению естественной резистентности.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Биосупервит применяют для нормализации обмена веществ и повышения естественной резистентности у свиней, крупного 
рогатого скота и сельскохозяйственной птицы в период интенсивного роста и продуктивной активности, а также в качестве 
антистрессового средства при транспортировке, смене рациона, для улучшения усвояемости кормов. Биосупервит применяют 
перорально с водой для поения ежедневно в течение 5-7 дней из расчета 250-500 мл на 1000 л воды в сутки. При необходимости 
курс можно продлить до 21 суток. Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением с учетом требуемого объема и 
необходимой концентрации. При расчете необходимой дозы необходимо учитывать суточное потребление жидкости животными 
и птицей. Побочных явлений и осложнений при применении Биосупервита в соответствии с инструкцией по применению не 
выявлено. He применять Биосупервит в системе автопоения совместно с антибиотиками тетрациклинового ряда, вакцинами 
перорального применения, органическими кислотами, а также с другими кормовыми добавками, содержащими витамины груп-
пы В. Продукцию от животных и сельскохозяйственных птицы после применения кормовой добавки можно использовать в пище-
вых целях без ограничений.

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Все работы с Биосупервитом следует осуществлять с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности, предусмо-
тренных при работе с кормовыми добавками для животных. Во время работы запрещается курить, пить, принимать пищу.
При случайном попадании кормовой добавки Биосупервит на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас снять тампо-
ном и смыть большим количеством воды.
Биосупервит следует хранить в местах, недоступных для детей.
Запрещается использование пустых флаконов и канистр из-под Биосупервита для бытовых целей.
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