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Доповідь на Семінарі «Годівля та утримання сільськогосподарської птиці: 6 кроків до успіху» 
(в рамках IV Міжнародного аграрного форуму AGROPORT East Kharkiv 2016)

Які адсорбенти мікотоксинів 
ефективні у птахівництві?

Зокрема, ланцюг проблем з мікотоксикозами кормів 
починається від ушкодження зернових пліснявими вида-
ми грибів ще в полі - цьому фактору належать понад 90% 
мікотоксинів, які потрапляють в корми, поряд з цим їх по-
дальшому розмноженню та розповсюдженню сприяють 
невідповідні умови і терміни зберігання, як зернових так і 
готових кормів.

Можна зазначити, що на корм птиці використовують 
фуражне зерно. На хлібні вироби для людей використову-
ють продовольче (чисте) зерно, але ми з вами в домашніх 
умовах зустрічались із фактом, коли випадково в целофа-
новій торбинці на тривалий час залишився шматочок хліба, 
потрапивши на нього, ми бачимо жахливу картину: плісняві 
гриби ростуть всіма кольорами радуги. Це свідчить про те, 
що навіть продовольче зерно, пройшовши весь цикл ви-
пічки хліба, має такій результат. Тому наслідки від впливу 
на організм птиці мікотоксинів  у фуражному зерні  можна 
очікувати  різні за ознаками  шкідливості.

Мікотоксини – це вторинні метаболіти, які продуку-
ють деякі види пліснявих грибів (Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium та ін.). Науковцями ізольовано і хімічно охарак-

теризовано близько 400 мікотоксинів, більш 300 із них ма-
ють токсичні властивості. Зокрема фузаріотоксин, афлаток-
син, охратоксин А, - всі вони є найбільш небезпечними як 
для птиці, так й для людей.

Яку шкоду спричиняють 
мікотоксини?
Цю тему можна розглядати у різних форматах, на які зна-

добиться багато часу та сторінок друкованих видань, тому 
зупинимось, на мій погляд, на частині важливих проблем, 
які вони спричиняють для птиці та для людини. Багато видів 
мікотоксинів у зміненій та навіть не в зміненій формі через 
продукцію (м’ясопродукти, яйцепродукти) потрапляють в 

Тема кормових мікотоксикозів у птахівництві є актуальною не тільки в Україні, а і у всьому 
світі. Про це свідчать багато факторів та лабораторних досліджень. За даними продовольчої 
сільськогосподарської організації ООН, 25% сільськогосподарських культур заражені 
мікотоксинами. 
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організм людини та завдають шкоду її здоров’ю.
Для птиці проблему з мікотоксикозами пов’язують:

 • з проявами імуносупресії, що призводить до знижен-
ня реакції на вакцини, та на фоні пониження імунної 
стійкості організму проявляються захворювання, з яки-
ми організм птиці справлявся самостійно, без допомоги 
препаратів;

 • зниження рівня споживання та конверсії корму.

Вплив мікотоксикозів на птицю

Вплив мікотоксикозів на яйце 
Наслідки впливу мікотоксикозів на яйце птиці:

 • сліди крові і м’ясні включення;
 • залишкові явища мікотоксинів, які проявляються на мо-

лодняку (інкубаційне яйце) та на споживачеві, частіше 
це людина;

 • згущення жовтка;
 • низька якість шкаралупи.

Стратегії боротьби з мікотоксинами
На стадії виробництва: очистка.
На стадії обробки кормів: кормові добавки, дезактива-

ція, яка проходить в період засвоєння кормів птицею. Де-
зактивація зв’язування і виведення з організму (ШКТ).

Для цього напрямку боротьби з мікотоксикозами ТОВ 
«БРОВАФАРМА» пропонує два препарати:

1. «Кормосан»
2. «Вет Окс-1000»
«КОРМОСАН»

Забезпечення виконання зазначених стратегій пре-
парату проходять за рахунок його складових: Кліноптоліт,
Каолін, Магнію Сульфат, Кислота Аскорбинова,  Дріжджі су-
хі інактивовані.

Препарат вводиться в комбікорми в залежності від рів-
ня контамінації корму мікотоксинами у кількості від 0,5 до 
3,0 кг на тону комбікорму. 

Ціна 1-ї тонно-обробки - від 32 грн до 192 грн. 
«Вет Окс-1000»
Препарат має стратегічні пріоритети:

 • Оперативно задається з водою птиці, яка вже має озна-
ки токсикозів (як від мікотоксинів, так і від дії бактерій). 
Ціна 1-ї тонно-обробки води - 600 грн. При цьому Ви 
рятуєте поголів’я, вартість якого в рази перевищує ви-
трати.

 • Препарат нейтралізує дію токсинів як тих, які знаходять-
ся у кишківнику, так і тих, які вже потрапили в кров.
Препарат забезпечує зазначену діяльність за рахунок 

гіпохлориту натрію, який в організмі утворює АТОМАРНИЙ 
КИСЕНЬ, та ДВООКИСЬ ХЛОРУ, який активізує окисні фер-
менти організму, які в свою чергу нейтралізують різні ендо-
токсини та екзотоксини в організмі птиці. 

Виводи
Перевірено на практиці, зазначені препарати забезпе-

чують:
 • зв’язування та абсорбцію мікотоксинів у шлунково-киш-

ковому тракті( ШКТ);
 • нейтралізацію мікотоксинів та токсинів бактеріального 

походження, як тих які знаходяться в кишківнику, так і 
тих які, вже всмоктались в організм; 

 • покращення показників якості та безпечності продукції 
птахівництва для людей; 

 • покращення функціонування ШКТ птиці; 
 • покращення діяльності імунокомпетентних органів, 

що забезпечує ефективність імунних відповідей на 
вакцинації, та стійкість організму до захворювань;

 • покращення показників збереженості птиці;
 • покращення інкубаційних якостей яєць, виводимості і 

життєздатності молодняку птиці;
 • зменшення негативних випадків стосовно якісних 

показників яєць (якість шкаралупи, кров’яні включення, 
тощо). 

- Дезоксиніваленол
- Зеараленон
- Афлотоксин Б1
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- Ніваленол
- Діацетоксіскірпенол
- Охратоксин А

НІВ
ДАС
ОТА

ОТА
- Ураження нирок;
- Збільшення 
споживання води

ЗОН, ДОН, Т-2, ДАС
- Втрата ембріонів;
- Кісти яєчників;
- Зниження кількості 
яєць;
- Уповільнене статеве 
дозрівання

АФБ1, Т-2, ДОН, ДАС, НІВ, ОТА
- Ожиріння печінки;
- Імуносупресія;
- Неоднорідність стада;
- Нерівномірне оперення

Токсин Т-2, НІВ, ДАЗ, 
ДОН, АФБ1
- Запалення слизової 
оболонки ротової 
порожнини;
- Пошкодження ротової 
порожнини і шкіри

Токсин Т-2, ДОН
- Ураження м’язового 
шлунку;
- Відмова від вживання 
корму;
- Зниження кількості 
споживаємого корму

КОРМОСАН: три стратегії боротьби з 
мікотоксинами, які потрапили до організму птиці

Адсорбція

        Біотрансформація

           Біозахист
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