
Підвищення ефектив-
ності птахівничої га-
лузі значною мірою 
обумовлене вдоско-

наленням наявних та розробкою 
нових технологій, що базується 
на генетичному потенціалі, зба-
лансованій годівлі та відповідних 
умовах утримання птиці. Водно-
час важливим є уникнення стрес-
факторів, які здатні викликати 
імуносупресію й підвищену чут-
ливість до хвороб, наслідком чого 
є зниження продуктивності.

Вирощування курей-бройле-
рів за сучасними технологіями 
утримання та годівлі потребує 
використання ветеринарних пре-
паратів не тільки для профілак-
тики інфекційних захворювань, 
а й для поліпшення метаболічних 

функцій та корекції резистент-
ності організму. Першочерговим 
завданням у стартовий період 
вирощування молодняка птиці 
є забезпечення повноцінної ро-
боти органів травлення, оскіль-
ки від цього залежить засвоєння 
організмом поживних речовин, 
необхідних для росту. Відомо, що 
нормальне функціонування сис-
теми травлення значною мірою 
залежить від морфофункціональ-
ного стану шлунково-кишкового 
тракту, печінки, підшлункової 
залози. Обмін речовин в організ-
мі птиці неможливий без участі 
біокаталізаторів, а для їхнього 
утворення необхідне достатнє 
надходження в клітини організму 
вітамінів та мікроелементів. Тому 
все більшої популярності набуває 

застосування препаратів, кормо-
вих добавок, які виготовлені за 
сучасними нанотехнологіями, із 
доступного джерела мікроеле-
ментів, а також препаратів рос-
линного походження. Найбільш 
цікавим з усіх інгредієнтів в цьо-
му сенсі є кремній. Численні до-
слідження підтверджують, що за 
допомогою нанотехнологій можна 
створювати комплексні препарати 
на основі наночастинок кремнію, 
котрі мають високу ефективність 
застосування у птахівничій галузі. 

Роль кремнію в житті людини, 
тварин і рослин довгий час зали-
шалася не зовсім зрозумілою. По-
бутувала думка про його біологіч-
ну інертність, а тому – марність 
його застосування у тваринництві. 
Нарешті сучасна наука виправила 

М. І. Жила, 
д-р вет. наук., 
зав. лаб. клініко-
біологічних 
досліджень ДНДКІ 
ветпрепаратів та 
кормових добавок;  
К. Ю. Забулонов, 
директор 
ТОВ «АГРОЕКОТЕХ»; 
П. В. Космацький, 
канд. техн. наук., 
заст. директора 
Інституту екології 
людини (ІНЕКО)

The effect of the drug «ARSIL» on the productivity of broiler chickens

Дослідження 
впливу 

препарату 
«АРСІЛ» 

на продуктивність 
курей-бройлерів

52		|		   |	№5	|	ТРАВЕНЬ	2020



цю помилку й визначила важли-
ву роль кремнію в живій природі. 
З’ясувалося, що кремній займає 
друге місце після кисню за кількіс-
тю й важливістю для нормальної 
життєдіяльності живої клітини в 
природі. Основна місія кремнію – 
створення й функціонування при-
родної захисної системи в живому 
організмі. Саме кремній керує в 
ДНК інформацією.

За нестачі кремнію в клітинах 
порушується баланс обміну ре-
човин. Це виникає тому, що без 
кремнію більш ніж 70 хімічних 
елементів просто не засвоюють-
ся клітинами або роблять це не-
достатньо ефективно. Саме цей 
елемент визначає механічні влас-
тивості епідермісу, архітектоніку 
сполучної тканини, регулює тран-
спорт іонів інших елементів, ме-
таболітів і води, забезпечує нор-
мальний синтез основного білка 
сполучної тканини. За дефіциту 
кремнію розвиваються хвороби, 
уповільнюється зростання орга-

нізму, порушується розвиток кіс-
ток. Кремнійорганічні залишки 
в бентоніті – це унікальні біока-
талізатори, здатні переробляти 
енергію світла й у десятки разів 
прискорювати окислювально-від-
новлювальні реакції в організмі. 
Ці речовини є основою для по-
будови різних складних органіч-
них сполук. І це лише неповний 
перелік основних і важливих для 
усієї живої природи властивостей 
кремнію. З огляду на це, достатній 
нормальний рівень кремнію в клі-
тинах – необхідна умова функціо-
нування всіх без винятку органів 
і систем.

В Україні провідними науков-
цями разом з ТОВ «АГРОЕКО-
ТЕХ» було розроблено та орга-
нізовано серійне виробництво 
унікального вітчизняного препа-
рату – «АРСIЛ». Основне його 
призначення – це підвищення 
продуктивності й збереження 
вирощуваної продукції галузей 
птахівництва й тваринництва. 

Унікальність препарату полягає 
в тому, що головним компонентом 
у ньому є біологічно активний на-
нокремній в іонній формі з заря-
дом «мінус», розмір частинок 2–5 
нанометрів. Особливістю цього 
препарату є те, що кремній знахо-
диться не в твердій і не в хелатній  
формі. У 1 л препарату «АРСIЛ» 
міститься: SiO2 – 20 000 мг. Пре-
парат є екологічно чистим про-
дуктом, у якому повністю відсутні 
важкі метали. Це прозора рідина 
без запаху, добре розчинна у воді, 
а тому проста в застосуванні. Для 
ефективного використання її по-
трібно лише додати у воду в про-
порції 0,5–1,0 мл на 1 л води для 
випоювання птиці, свиней, корів. 

Основною дією препарату 
«АРСIЛ» є нормалізація обмі-
ну речовин, він є каталізатором 
окислювально-відновних реак-
цій, зокрема жирового й білково-
го обмінів. Сприяє повноцінному 
засвоєнню вітамінів, макро- та 
мікроелементів, підвищенню ре-
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зистентності організму, покращує 
регенерацію, ріст кісток і ткани-
ни, проявляє антибактеріальну та 
сорбційну активність.

Застосування: у період росту 
організму, стресового наванта-
ження, для профілактики захво-
рювань, покращення роботи імун-
ної системи.

Клінічні та лабораторні до-
слідження кормової добавки 
«АРСIЛ» на курчатах-бройлерах 
10-добового віку кросу Кобб 500, 
проведені Науково-дослідним 
контрольним інститутом ветери-
нарних препаратів та кормових 
добавок (м. Львів), показали її 
безпечність та надзвичайну ефек-
тивність щодо морфофункціо-
нального стану організму та про-
дуктивності курей.

Застосована схема 
дослідження

1. Формування дослідних та 
контрольної груп птиці віком 
від 10 діб, вибір раціону годів-

лі, зважування птиці, забезпе-
чення умов утримання.

2. Випоювання курчат водою 
з кормовою добавкою в дозі 
0,5 мл на 1 л води – перша (І) 
група та 1,0 мл на 1 л води – 
друга (ІІ) група, щоденно впро-
довж досліду. 

3. Визначення маси тіла бройле-
рів, збереженості птиці на 8, 
15, 22, 29 та 35 добу досліду.

4. Узяття зразків крові в птиці 
для дослідження на 15 та 35 
добу досліду.

5. Забій птиці, відбір матеріалу 
для досліджень, розрахунок 
продуктивності на 35 добу до-
сліду (вік птиці 45 діб).

Приріст маси курчат (таблиця 
1) склав у І дослідній групі 10 %, 
у ІІ – 6 %, якщо порівняти з кон-
тролем (без урахування втрат в 
контрольній групі). Це свідчить 
про те, що випоювання кормовою 
добавкою позитивно впливало на 
ріст і розвиток та сприяло підви-
щенню живої маси курчат та їх-
ньому збереженню в порівнянні з 

контролем. Якщо врахувати, що 
втрати курчат контрольної групи 
склали 5 %, то загальний приріст 
маси курчат у І групі – 15 %, а у 
ІІ – 11 %. Застосування препа-
рату сприяло також відповідному 
покращенню конверсії корму.

У дослідної птиці виявили добрі 
біохімічні показники крові. Вста-
новлено достовірне (р≤0,05) зни-
ження, як порівняти з контроль-
ною групою показників активності 
ферментів АсАТ (аспартатаміно-
трансфераза), КК (креатинкіна-
за), ЛДГ (лактатдегідро-геназа), 
що вказує на покращення стану 
печінки, серцевого та скелетних 
м’язів (таблиця 2). 

Слід звернути увагу також на 
достовірне (р≤0,05) підвищення 
концентрації загального білка си-
роватки крові на фоні зменшення 
альбумінів та підвищення вмісту 
гамма-глобулінів. Рівень БАСК 
(бартерицидна активність сиро-
ватки крові) і ЛАСК (лізоцимна 
активність сироватки) був достат-
ньо високим у курей-бройлерів 
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Таблиця 1. Показники продуктивності курей-бройлерів

Показники Досл. група І
(АРСIЛ 0,5мл/л)

Досл. група ІІ
(АРСIЛ 1мл/л) Контроль

Маса курчат на початок досліду, г (вік 10 діб) 511,8±9,7 524,6±8,9 533,8±8,7

Маса курей на кінець досліду, г ( вік 45 діб) 2908±53 2843±55 2715±60

Приріст маси тіла за дослід, г (%) 2397 (110 %) 2319 (106 %) 2182(100 %)

Середньодобовий приріст за 35 діб, г 68,5±3,1 66,3±1,9 62,3±2,3

Збереженість, % 100 100 95

Споживання корму за період досліду, г 4880 4880 4880

Конверсія корму за період досліду 2,04 2,10 2,24

Показники Група 15-та доба досліду 35-та доба досліду 

АсАт, од/л
І 
ІІ 

Контроль

239±6,0
221±14,2
273±7,9

296,2±10,7
291,3±14,2
373,8±11,5

КК, од/л
І 
ІІ 

Контроль

10010±451
9122±342
9378±377

11805±970
14012±902
18110±680

ЛДГ, од/л
І 
ІІ 

Контроль

4932±698
4291±544
4739±754

3086±163
3222±519
4711±289

Таблиця 2. Біохімічні показники крові курей-бройлерів



обох дослідних груп, що вказує на 
покращення гуморального імуні-
тету птиці (таблиця 3).

Під час зовнішнього огляду не 
виявили порушень форми й по-
шкоджень тіла курей. 

Результати внутрішнього 
огляду

¿ Розміщення органів грудоче-
ревної порожнини анатомічно 
правильне. 

¿ Серозні та слизові покриви гла-
денькі, блискучі, вологі.

¿ М’язи скелету – світло-черво-
ного кольору, з характерною 
структурою, пружної консис-
тенції.

¿ Серце конусовидне, серцева со-
рочка прозора, міокард – пруж-
ний, однорідно забарвлений, на 
розрізі структура збережена.

¿ Легені – світло-рожевого ко-
льору, пухкі, на розрізі струк-
тура збережена, без видимих 
змін.

¿ Печінка – темно-вишневого ко-
льору, однорідна, пружна, краї 
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Показники Група 15-та доба досліду 35-та доба досліду 

Загальний білок, г/л
І 
ІІ 

Контроль

25,9±0,74
24,3±0,55
26,2±0,58

34,9±0,62
31,5±0,72
27,4±0,98

Альбуміни, %
І 
ІІ 

Контроль

40,6±3,1
37,3±1,8
39,2±1,6

33,6±1,8
34,8±0,6
44,6±1,0

α-глобуліни, %
І
ІІ 

Контроль

22,1±1,5
23,3±1,2
22,3±1,2

30,8±0,8
30,7±1,7
32,3±1,2

β-глобуліни, %
І
ІІ

Контроль

14,3±1,5
17,3±1,1
16,3±1,7

17,5±1,1
15,9±1,0
13,0±0,5

γ-глобуліни, %
І
ІІ

Контроль

23,2±2,0
21,3±2,2
22,8±1,9

18,1±1,2
15,9±1,0
10,0±0,8

ЛАСК, %
І
ІІ

Контроль

52,9±5,3
47,3±3,6
50,3±4,2

53,5±2,9
52,3±0,9
55,3±3,2

БАСК, %
І
ІІ

Контроль

62,5±5,9
57,3±5,2
61,3±4,6

45,4±3,0
53,2±2,1
41,6 ±4,3

Таблиця 3. Імунологічні показники крові бройлерів



гострі, структура на розрізі збе-
режена.

¿ Селезінка – округлої форми, 
темно-червоного кольору, пруж-
на, структура на розрізі збере-
жена, краї розрізу сходяться. 

¿ Клоакальна сумка – округла, 
блідо-рожевого кольору, по-
рожнистої структури, розташо-
вувалася на дорсальній поверх-
ні прямої кишки.

¿ Залозистий шлунок – слизова 
оболонка блідо-рожевого ко-
льору, гладенька, без кровови-
ливів.

¿ М'язовий шлунок – з незна-
чною кількістю кормових мас, 
стінка достатньо розвинена, ку-
тикула знімається легко.

¿ Слизова оболонка тонких і тов-
стих кишок блискуча, волога, 
блідо-рожевого кольору, без 
видимих пошкоджень.
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¿ Підшлункова залоза – ха-
рактерної будови, не збільше-
на, світло-червоного кольору, 
пружна.

¿ Нирки не виходили за межі 
костальних орбіт, однорідно за-
барвлені, темно-червоного ко-
льору, структура на розрізі збе-
режена. 

Висновки

1. Кормова добавка «АРСIЛ» є 
безпечною й ефективною для 
підвищення продуктивності під 
час вирощування птиці. 

2. Не виявлено в дослідних гру-
пах захворювань, загибелі, не-
гативного впливу на клінічний 
стан та досліджувані морфоло-
гічні, імунологічні й біохімічні 
показники крові курей-бройле-
рів. Водночас у контрольній гру-
пі загибель курчат склала 5 %.

3. У дослідних курей-бройлерів 
спостерігалося підвищення 
концентрації загального білка 

сироватки крові, зменшення 
альбумінів та підвищення вміс-
ту гамма-глобулінів поряд із 
зниженням показників актив-
ності ферментів АсАТ, КК, ЛДГ, 
що вказувало на покращення 
функціонального стану вну-
трішніх органів та гуморального 
імунітету птиці.

4. Встановлено підвищення коефі-
цієнтів маси імунокомпетентних 
органів, покращення функціо-
нального стану печінки, серце-
вого та скелетних м’язів. 

5. Не виявлено в дослідних курей 
макроскопічних змін в органах і 
тканинах.

5. З ас т о с у в а н н я п р еп ар а т у 
«АРСIЛ» сприяло підвищенню 
конверсії корму, збільшенню 
маси тіла й середньодобово-
го приросту курей-бройлерів. 
Випоюванням із водою в дозі 
0,5 мл на 1 літр води досягли 
15 % приросту маси тіла порів-
няно з 95 %-ою збереженістю 
курчат контрольної групи.

6. Застосування кормової добав-
ки «АРСIЛ» є економічно до-
цільним для підвищення ефек-
тивності вирощування курчат. 
Витрати на випоювання дозою 
0,5 мл на 1 літр води склада-
ють всього 1,23 грн / голову без 
ПДВ. 

7. Результати досліджень дозво-
ляють рекомендувати кормову 
добавку «АРСIЛ» для випо-
ювання курчат-бройлерів до-
зою 0,5–1,0 мл на 1 л води з 
метою отримання додаткового 
прибутку за рахунок підви-
щення продуктивності їхнього 
вирощування на 10–15 %. Вра-
ховуючи адаптацію курчат до 
препарату в перші дні досліду 
і подальшу динаміку приросту 
маси тіла, можливо передба-
чити досягнення приросту ви-
робництва понад 15 %, якщо 
розпочати випоювати курчат 
не з 10-добового віку, а з більш 
раннього. Водночас слід також 
враховувати економію коштів 
від зменшення обсягів  ути-
лізації втрачених (загиблих) 
курчат, що вирощуються за за-
гальними технологіями.
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ТОВ «АГРОЕКОТЕХ» запрошує до співпраці компанії, малі та великі 
фермерські господарства, котрі вирощують курей, свиней, велику 
рогату худобу чи інших тварин. Якщо ви зацікавилися препаратом і маєте 
бажання перевірити його дію на власній птиці чи тваринах, товариство 
готове  надати «АРСIЛ» без оплати, щоб ви змогли провести власний 
експеримент в умовах свого виробництва й оцінити високу ефективність 
дії препарату. Ця акція діятиме до кінця 2020 року.
Контактні телефони: (044) 209 21 88, (093) 576 87 88, (098) 723 58 98.


