
New results using adsorbents to reduce the action of mycotoxins

П
итання	 зниження	
негативного	 впли-
ву	 мікотоксинів	 на	
птицю	 стає	 особли-

во	 актуальним	 навесні,	 тому	 що	
зерно	після	збереження	впродовж	
зими	 може	 мати	 їх	 підвищений	
вміст.	Тому	саме	цієї	пори	важли-
во	контролювати	якість	кормів	та	
спостерігати	 за	 станом	 здоров’я	
птиці.	 Якщо	 виникають	 підозри	
на	 наявність	 мікотоксинів	 у	 кор-
мах,	потрібно	негайно	діяти.

Додавання	 адсорбентів	 уже	 ба-
гато	 років	 є	 одним	 із	 головних	
методів	 боротьби	 з	 мікотоксина-
ми,	 які	 вже	 наявні	 в	 кормах.	 Ад-
сорбенти	 зв’язують	 мікотоксини	
та	 виводять	 їх	 із	 організму,	 що	
попереджує	 їхнє	 всмоктування	 та	

негативну	 дію.	 Сучасний	 адсор-
бент	на	основі	глюканів	клітинної	
стінки	дрідждів	із	додаванням	во-
доростей	має	три	типи	взаємодії	з	
токсинами	та	довів	у	багаторічних	
дослідженнях	 свою	 ефективність.	
Але	 кожного	 року	 проводяться	
нові	дослідження	та	отримуються	
нові	цікаві	результати.	Огляд	двох	
дослідів	 минулого	 року	 надамо	
нижче.

ДОСЛІД  
НА КУРчАТАХ-БРОйЛЕРАХ 
(MohAghEAgh A.ET Al., 2016)

Результати	 цікавих	 дослі-
джень	 іранських	 вчених	 над-
руковані	 в	 журналі	 Journal	 of	
Applied	 Animal	 Research.	 Під	

час	 досліду	 вони	 вивчали	 вплив	
природно	 контамінованого	 кор-
му	 на	 продуктивні	 показники,	
імунітет,	 біохімічні	 показники	
сироватки	 крові	 бройлерів.	 Для	
дослідження	 відібрали	 630	 кур-
чат-бройлерів	 7-денного	 віку	
(Росс	 380).	 Утримували	 до	 49-го	
дня	 життя.	 Їх	 було	 розподілено	
на	 9	 груп	 у	 залежності	 від	 %	 до	
раціону	 контамінованої	 куку-
рудзи	 та	 кількості	 адсорбенту	
на	 основі	 глюканів	 клітинної	
стінки	 дріжджів	 і	 водоростей	
(А)	 (0%;	 0,05%;	 0,1%):	 1	 –	 конт-
роль;	2	–	контроль	+	0,05%	А;	3	–	
контроль	 +	 0,1%	А;	 4	 –	 низький	
рівень	контамінації:	контроль	+	
50%	 природно	 контамінованої	
кукурудзи	 –	 132	 мкг/г	 афлаток-
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сину	+	126	мкг/г	ДОН;	5	–	низь-
кий	рівень	контамінації	+	0,05%	
А;	6	–	низький	рівень	контаміна-
ції	+	0,1%	А;	7	–	високий	рівень	
контамінації:	 контроль	 +	 100%	
контамінованої	 кукурудзи	 –		
264	мкг/г	афлатоксину	+	126	мкг/г	
ДОН;	8	–	високий	рівень	контамі-
нації	 +	 0,05%	 А;	 9	 –	 високий	 рі-
вень	контамінації	+	0,1%	А.

У	 результаті	 встановили,	 що	
додавання	 контамінованої	 куку-
рудзи	в	раціони	бройлерів	у	кіль-
кості	50	і	100	%	значно	знижувало	
середньодобові	 прирости	 маси	
тіла	та	конверсію	корму.	Додаван-
ня	адсорбенту	в	дозі	0,05%	та	0,1%	
мало	 позитивний	 вплив	 на	 пти-
цю,	 але	 тільки	 при	 застосуванні	
дози	 0,1%	 спостерігали	 значне	

покращення	 продуктивності	 та	
показники	 на	 рівні	 контрольних	
груп.	

Титри	 антитіл	 проти	 хвороби	
Ньюкасла	та	хвороби	Гамборо	та-
кож	значно	знижувались	при	зго-
довуванні	контамінованого	корму,	
проте	 застосування	 адсорбенту	
запобігало	 негативному	 впливу	
токсинів.

Маса	 печінки	 та	 фабрицієвої	
бурси	була	підвищена	в	результаті	
негативного	впливу	мікотоксинів.	
Деякі	 біохімічні	 та	 гематологічні	
показники	 також	 було	 змінено,	
але	в	групах	із	адсорбентом	ці	змі-
ни	не	виявляли.

Вчені	зробили	такі	висновки.
	Додавання	 природно	 контамі-
нованого	корму	до	раціону	кур-

чат-бройлерів	 знижувало	 про-
дуктивність	 (середньодобові	
прирости	 та	 конверсію	 корму,	
збереженість),	 викликало	 ура-
ження	 печінки	 та	 фабрицієвої	
бурси,	змінювало	гематологічні	
та	 біохімічні	 показники,	 пору-
шувало	імунну	відповідь.

	Адсорбент	 на	 основі	 глюканів	
клітинної	 стінки	 дріжджів	 та	
водоростей	 знижував	 негатив-
ний	 вплив	 мікотоксинів:	 у	 дозі	
0,05%	 –	 знижував	 негатив-
ний	 ефект	 при	 низькому	 рівні	
контамінації	 корму	 та	 деякі	
параметри	 при	 високому	 рів-
ні	 контамінації,	 в	 дозі	 0,1%	 –	
зменшував	 негативний	 вплив	
мікотоксинів	при	високому	рів-
ні	контамінації.
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Мікотоксини Кількість, мкг/г

Афлатоксин	В1 11

Афлатоксини	(В1+В2+G1+G2) 11

Охратоксини	(А+В) 0

Трихотецени	типу	В 1	294

Трихотецени	типу	А 0

Фумонізини	(В1+В2+В3) 875

Група	зеараленону 144

Фузарієва	кислота 438

Інші	мікотоксини	Penicillium 0

Інші	мікотоксини	Aspergillius 0

Ерготоксини 0

Коефіцієнт	токсичності	 114

Афлатоксин В1

Афлатоксини (В1+В2+G1+G2)

Охратоксини (А+В)

Трихотецени типа В
Трихотецени типа А

Фумонізини (В1+В2+В3)

Група зеараленона
Фузарова кислота

Інші мікотоксини Penicillium

Інші мікотоксини Aspergillius

ерготоксини

Токсичний еквівалент ризику

низький ризик середній ризик високий ризик

Рис. 1. Оцінка ризику при згодовуванні птиці контамінованих кормів

Табл. Рівень контамінації корму

Оцінка ризику в Програмі Alltech 37+
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ВПЛИВ МНОжИННОї 
КОНТАМІНАцІї 
ФУЗАРІОТОКСИНАМИ 
МІКОТОКСИНІВ НА 
БАТьКІВСьКЕ ПОГОЛІВ’я 
(ДОСЛІДжЕННя НА ФЕРМІ В 
КИТАї, 2016 Р.)

На	фермі	в	Китаї	провели	міко-
токсикологічний	 аналіз	 кормів	 за	
допомогою	 Програми	 Alltech	 37+,	
вивчили	 рівень	 контамінації	
(табл.)	 та	 оцінили	 ризик	 згодо-
вування	 контамінованого	 корму	
птиці	(рис.	1.).

Результати	 досліду:	 1	 група	 –	
контроль:	33,152	курей	+	2,738	пів-
нів;	 2	 група	 –	 дослід:	 додавання	
адсорбенту	 на	 основі	 клітинної	
стінки	 дріжджів	 та	 водоростей	 –	
31,561	курей	+	2,744	півнів.	

ВИСНОВКИ 

	 У	 батьківського	 стада	 бройле-
рів	 при	 додаванні	 адсорбенту	 на	
основі	 глюканів	 клітинної	 стінки	
дріжджів	 і	 водоростей	 в	 умовах	
контамінації	 кормів	 мікотокси-
нами	 спостерігали	 такі	 позитивні	
зміни:
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Рис. 2. Зміни в кількості яєць та яйценосності

Рис. 3. Кількість битих та анормальних яєць

На фото: Некротичні ураження ротової порожнини (контроль і дослід)

Денна  
кількість яєць

Яйценосність

Кількість яєць % битих та анормальних
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	+2	яйця	на	середню	несучку;
	+3	курчати	на	середню	несучку;
	+2%	 збереженості	 за	 період	 не-
сучості;

	підвищення	прибутку;
	повернення	інвестицій	–	3,22:1.

СТРАТЕГІя ПОПЕРЕДжЕННя

Мікотоксини	негативно	вплива-
ють	на	здоров’я	та	продуктивність	
птиці,	 знижуючи	 приріст	 маси	
тіла,	 порушуючи	 якість	 оперення,	
зменшуючи	 ефективність	 годів-
лі,	 сприяючи	 варіабельності	 маси	
тіла	птиці	під	час	забою,	знижуючи	
рівень	 запліднення	 та	 несучість	 і	
якість	яєць,	порушуючи	цілісність	
кишечнику	 (через	 зменшення	 до-
вжини	ворсинок	 і	поверхні	всмок-
тування),	зменшуючи	споживання	
корму,	 сприяючи	 поганому	 трав-
ленню	й	абсорбції	кормів	у	кишеч-
нику	 та	 появі	 некротичного	 енте-
риту,	 кокцидіозу,	 бактеріальних	
інфекцій,	викликаючи	погіршення	
імунної	 відповіді	 та	 погане	 виро-
блення	 антитіл/титру	 антитіл	 при	
вакцинації,	 збільшення	 захворю-
ваності	 та	 смертності,	 уражуючи	

внутрішні	органи	(печінку,	нирки,	
легені,	суглоби,	серце	та	мозок).

Птиця	 може	 вступати	 в	 контакт	
із	мікотоксинами	щодня,	спожива-
ючи	забруднені	корми.	В	кінцевому	
рахунку,	найбезпечнішими	корма-
ми	 є	 такі,	 де	 рівень	 мікотоксинів	
дорівнює	нулю,	однак,	на	практи-
ці,	отримати	подібні	корми	немож-
ливо.	 Ступінь	 впливу	 цих	 сполук	
на	птицю	залежить	від	цілого	ряду	
чинників,	 таких	 як	 рівень	 і	 ком-
бінації	 мікотоксинів,	 тривалість	
годівлі,	стан	здоров’я	і	продуктив-
ність	птиці.	Проте,	використовую-
чи	хорошу	практику	менеджменту	
мікотоксинів,	 від	 поля	 до	 ферми,	
виробники	можуть	звести	до	міні-
муму	 ризик	 впливу	 мікотоксинів	
на	здоров’я	і	продуктивність	птиці.

ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНОГО 
ВПЛИВУ МІКОТОКСИНІВ НА 
ЕКОНОМІчНУ ЕФЕКТИВНІСТь 
ВИРОБНИцТВА – ПРОГРАМА 
AllTEch MycoToxIn 
MAnAgEMEnT

1.	Запобігання	 зараження	 міко-
токсинами	 при	 вирощуванні	

кормової	сировини	(належна	аг-
рономічна	практика).

2.	Контроль	 розмноження	 цвіле-
вих	 грибів	 і	 зведення	 до	 міні-
муму	 синтезу	 мікотоксинів	 у	
процесі	зберігання	кормів	та	на	
виробництві	 (Програма	 Alltech	
МІКО	–	використання	принци-
пів	ХАССП	при	зберіганні	кор-
мів,	 висушуванні	 інгредієнтів	
перед	зберіганням,	попередньої	
підготовки	сховищ	та	ін.).

3.	Контроль	 якості	 кормів	 (Програ-
ма	Alltech	37+	–	Проведення	міко-
токсикологічного	аналізу	окремих	
інгредієнтів	і	готового	корму).

4.	Зниження	 негативного	 впливу	
мікотоксинів	 на	 організм	 тва-
рин	 (використання	 ефективно-
го	 адсорбенту	 мікотоксинів	 –	
органічний	адсорбент	на	основі	
глюканів	 клітинної	 стінки	
дріжджів	і	водоростей).

 

 
 

  

 




