
Iodized livestock and poultry products – a new category of quality

Важливі мікроелементи  
для нормалізації процесів 
обміну речовин: йод та селен

Ми	 знайомі	 з	 йодом,	 як	 з	 еле-
ментом	 із	 таблиці	 Мендєлєєва,	 і	
при	 цьому	 навіть	 не	 замислює-

мося,	наскільки	важливу	роль	він	
відіграє	 для	 організму	 людини.	
Наше	 уявлення	 про	 цей	 хімічно	
активний	 неметал,	 що	 належить	
до	 групи	 галогенів,	 обмежено	 ма-
ленькою	 пляшечкою,	 яку	 ми	 ку-
пуємо	 в	 аптеці	 для	 зовнішнього	

застосування.	Але	насправді	йод	–	
це	набагато	більше.	Йод	–	важли-
вий	 та	 незамінний	 для	 життя	 мі-
кроелемент.	

Варто	 знати,	 що	 щитоподібна	
залоза	–	це	фільтр	нашого	організ-
му.	Впродовж	17	хвилин	уся	кров,	

За матеріалами 
ТОВ «СГП "МБС"» 
та 
ТОВ «НВК "Йодіс"»

Із кожним роком людині все важче й важче вдається приділяти належну увагу своєму харчуванню, підбираючи 
їжу з правильно збалансованими вуглеводами, білками та жирами. Чому? Тому що ринок переповнений 
різноманітними замінювачами, а натуральні продукти втрачають природні мікроелементи.

Йодовмісні продукти 
тваринництва та птахівництва – 
нова категорія якості
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яка	 циркулює	 в	 організмі,	 про-
ходить	через	неї.	У	цій	залозі	зна-
ходиться	 найкращий	 антисептик,	
який	вбиває	всі	стійкі	та	нестійкі	
мікроби	–	і	це	ЙОД!

Йод	присутній	у	синтезі	 гормо-
нів	щитоподібної	залози	(тірокси-
ну	та	трийодтіроксину).

Гормони	 щитоподібної	 залози	
нормалізують	 функції	 організму	
двома	способами:

	регулюють	ріст;
	активують	 обмін	 речовин,	 при-
скорюють	 виділення	 енергії	 та	
нормалізують	 діяльність	 функ-
ціональних	систем.
Гормони	 щитоподібної	 залози	

впливають	на	обмін	речовин:
1)	 збільшують	 амінокислотну	

проникливість	 мембранних	 клі-
тин	і	стимулюють	синтез;

2)	 активують	 липоліз,	 оксида-
цію	 кислоти	 жиру,	 підвищують	
енергійність.	 Така	 дія	 гормонів	
сприяє	 зменшенню	 концентрації	
тригліцеридів,	 ліпопротеїдів	 та	
холестерину	 у	 крові,	 збільшує	 те-
пловиділення;

3)	 активують	 оксидацію	 глю-
кози,	резорбцію	глюкози	у	тонкій	
кишці;

4)	 прискорюють	 процеси	 окси-
дації	 та	 основний	 обмін	 речовин,	
тому	 збільшується	 необхідність	
кисню,	 кровообіг	 та	 теплопереда-
ча	стають	інтенсивнішими.

Недостатність	 йоду	 викликає	
гіпертрофію	щитоподібної	залози,	
уповільнює	ріст.

Не	менш	важливим	для	організ-
му	мікроелементом	є	й	селен.	Він	
входить	до	складу	ряду	специфіч-
них	білків	організму,	які:

	регулюють	проникність	клітин-
них	 мембран,	 беруть	 участь	 у	
руйнуванні	 перекисних	 сполук	
і	вільних	радикалів;	

	сприяють	 підвищенню	 не-
специфічної	 резистентності	 та	
імунної	реактивності	птиці;

	сприяють	 утворенню	 активної	
форми	тиреоїдних	гормонів.
В	організмі	йод	і	селен	підсилю-

ють	 дію	 один	 одного,	 нормалізу-
ють	 процеси	 обміну	 речовин,	 які	
захищають	 організм	 від	 шкідли-

вих	речовин,	що	утворюються	під	
час	 розпаду	 токсинів.	 Відсутність	
йоду	та	селену	призводить	до	тяж-
ких	захворювань	організму.

Мінімізація впливу 
патогенів та неякісних 
кормів – використання 
«Ентеронормін» та 
«Ентеронормін Детокс» 

Багата	 розвинена	 мікрофлора	
кишечнику	 поліпшує	 засвоєння	
кормів	 і,	 як	 наслідок,	 впливає	 на	
потрапляння	 в	 організм	 більшої	
кількості	 корисних	 речовин.	 Це	
сприяє	активізації	обмінних	про-
цесів	 і	 нормалізації	 роботи	 всіх	
систем	 і	 органів,	 в	 тому	 числі	 ре-
продуктивної,	 стає	 більш	 ефек-
тивним	імунітет.	Патоген,	що	по-
трапляє	 в	 організм,	 не	 отримує	
потрібних	 умов	 для	 активного	
розвитку,	 а	 кількість	 необхідних	
лікувальних	препаратів	зводиться	
до	мінімуму.

Використання	 композиційних	
ветеринарних	 біопрепаратів	 (син-
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біотиків)	 імуномодуляторної	 та	
антитоксичної	дії	«Ентеронормін»	
та	«Ентеронормін	Детокс»	мінімі-
зує	 вплив	 патогенів	 та	 неякісних	
кормів	на	 якісно-кількісні	 показ-
ники	продукції.

Сапрофіти	«Ентеронорміна»	ма-
ють	 здатність	 синтезувати	 ряд	 ан-
тимікробних	 речовин.	 По-перше,	
це	секреторний	імуноглобулін	IgA,	
коротколанцюгові	 жирні	 кисло-
ти	 (молочна,	 оцтова,	 пропіонова	
та	ін.),	які	пригнічують	ріст	мікро-
організмів	 за	 рахунок	 зниження	
водневого	показника	pH	середови-
ща.	 По-друге,	 до	 антимікробних	
метаболітів	 належить	 таке	 неорга-
нічне	з’єднання,	як	перекис	водню	
(Н

2
О

2
).	 По-третє,	 найбільш	 висо-

коорганізованими	 антимікробни-
ми	 речовинами	 є	 бактеріоцини	 і	
бактеріоциноподібні	речовини	біл-
ковопептидної	природи.	Комплекс	
сорбентів	 «Ентеронормін	 Детокс»	
забезпечує	 деактивацію	 майже	
всього	 спектру	 токсинів	 ендо-	 та	
екзогенного	 походження,	 а	 в	 ком-
бінації	з	мікроорганізмами,	що	ма-

ють	здатність	до	біотрансформації	
токсичних	 елементів	 –	 забезпечує	
стабільний	захист	організму.

Але	також	йод	і	селен	позитивно	
впливають	 на	 штами	 пробіотич-
них	 мікроорганізмів,	 що	 входять	
до	 складу	 «Ентеронормінів».	 У	
ДНКіБШМ	проведено	досліджен-
ня	 і	 виявлено	 результат	 –	 збіль-
шення	росту	та	активності	бакте-
рій	втричі.

Ґрунтуючись	 на	 згаданих	 до-
слідженнях,	було	розроблено	нові	
форми	 спільного	 випуску	 пре-
паратів:	 «Ентеронормін»	 у	 комп-
лекті	 з	 водою	 для	 активацій	 із	
Йодіс+Селен	 для	 випоювання	 та	
«Ентеронормін	Детокс»	 із	нанесе-
ним	на	цеоліт	Йодіс+Селен.

Нова вища категорія 
якості – йодовмісні 
продукти тваринництва  
та птахівництва

Дефіцит	 йоду	 та	 селену	 є	 при-
чиною	 серйозних	 захворювань	 не	
лише	людей,	а	й	тварин.

Низький	 вміст	 йоду	 в	 кормі	 та	
воді,	 які	 вживають	 тварини,	 при-
зводить	 до	 послаблення	 імунної	
системи,	 підвищеної	 чутливості	
до	 захворювань	 і,	 як	 наслідок,	 до	
низького	 вмісту	 йоду	 в	 м’ясі	 тва-
рини.

Якісну	 продукцію	 можливо	
отримати	 лише	 від	 здорових	 тва-
рин,	 і	 при	 цьому	 дуже	 важливу	
роль	 відіграє	 забезпечення	 йодом.	
Відомо,	що	дефіцит	йоду	в	організ-
мі	призводить	до	збільшення	ризи-
ку	виникнення	пухлин,	зниження	
протистояння	 організму	 вірусам	
(в	тому	числі	Н5N1)	та	цілому	ряду	
інших	 захворювань.	 ООН	 ставить	
проблему	 дефіциту	 йоду	 на	 один	
рівень	 із	проблемою	СНІДу.	Лише	
за	10	років	(1993–2003	рр.)	на	25,7%	
зросла	кількість	онкохворих.

Йод,	 а	 особливо	 біологічно	 ак-
тивний,	 поєднує	 в	 собі	 такі	 якос-
ті,	 як	 універсальність,	 сумісність	
з	 організмом,	 здатність	 виводити	
з	 організму	 продукти	 загибелі	 та	
багато	 іншого,	 що	 підтвердилось	
під	 час	 вирішення	 практичних	
питань	 у	 тваринництві	 та	 птахів-
ництві.	 Наприклад,	 доведено,	 що	
збільшення	йоду	в	раціоні	корів	на	
70%	 зменшує	 накопичення	 137Cs	
(радіоактивний	цезій)	у	молоці.

Як	свідчать	проведені	у	багатьох	
господарствах	 досліди,	 додаван-
ня	йоду	до	води	або	корму	птиці/
тваринам	 позитивно	 впливає	 на	
загальний	 стан	 організму.	 Так,	 у	
2000–2001	 рр.	 у	 Литві	 (в	 Лабора-
торії	 біологічної	 різноманітності	
і	 технології	 Вільнюського	 педа-
гогічного	 університету	 спільно	 з	
ЗАТ	 «JodVILA»,	 виробником	 кон-
центрату	 йодованої	 води)	 були	
проведені	 комплексні	 досліджен-
ня	 курчат-бройлерів	 і	 курей-не-
сучок	 із	 метою	 виявлення	 впливу	
різних	 доз	 йодованої	 води	 на	 ор-
ганізм	 птиці	 та	 якість	 продукції.	
Проведені	 досліди	 з	 метою	 вста-
новлення	кількості	йоду	(мкг/100	г	
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продукту)	 у	 м’ясі	 птиці	 дали	 такі	
результати:

У	 м’ясі	 курчат-бройлерів,	
що	 отримували	 йод	 із	 водою	
(12	 мкг),	 було	 встановлено	 вміст	
35,3	мкг/100	г	йоду.

У	 м’ясі	 курчат-бройлерів,	 що	
отримували	 йод	 із	 стандартним	
кормом,	 було	 встановлено	 вміст	
7,0	мкг/100	г	йоду.

У	 м’ясі	 курчат-бройлерів,	
що	 отримували	 йод	 із	 водою	
(10	мкг/л),	було	встановлено	вміст	
28,1/100	г	йоду.

У	 вареному	 м’ясі	 курчат-брой-
лерів,	що	отримували	йод	із	водою	
(10	мкг/л),	було	встановлено	вміст	
16,7	мкг/100	г	йоду.

У	 м’ясі	 курчат-бройлерів,	
що	 отримували	 йод	 із	 водою	
(10	мкг/л),	було	встановлено	вміст	
28,5/100	г	йоду.

У	 вареному	 м’ясі	 курчат-брой-
лерів,	що	отримували	йод	із	водою	
(10	мкг/л),	було	встановлено	вміст	
19,7	мкг/100	г	йоду.

У	 яйцях	 курей-несучок,	 що	 отри-
мували	йод	із	водою	(12,5	мкг/л),	було	
встановлено	 вміст	 122,05	 мкг/100	 г	
йоду	у	жовтку.	

У	яйцях	курей-несучок,	що	отри-
мували	йод	із	водою	(8	мкг/л),	було	
встановлено	 вміст	 81,3	 мкг/100	 г	
йоду	у	жовтку.	

У	 варених	 яйцях	 курей-не-
сучок,	 що	 отримували	 йод	 із	 во-
дою	 (8	 мкг/л),	 було	 встановлено	
73,8	мкг/100	г	йоду	у	жовтку.	

У	 смажених	 яйцях	 курей-не-
сучок,	 що	 отримували	 йод	 із	 во-
дою	 (8	 мкг/л),	 було	 встановлено	
58,3	мкг/100	г	йоду	у	жовтку.	

У	 яйцях	 курей-несучок,	 що	
отримували	 йод	 із	 стандарт-
ним	 кормом,	 було	 встановлено	
37,2	мкг/100	г	йоду	у	жовтку.	

Ґрунтуючись	 на	 отриманих	 по-
зитивних	 результатах	 у	 Литві	 та	
аналогічних	 дослідженнях	 Київ-
ського	 філіалу	 Інституту	 птахів-
ництва	 Селекційно-генетичним	

центром	 м’ясних	 курей	 «Оріана»	
на	 ЗАТ	 «Гаврилівський	 птахівни-
чий	 комплекс»	 у	 2000	 році	 було	
організовано	 промислове	 випо-
ювання	птиці,	несучок	кросу	«Хай	
Лайн-98»	 на	 ВАТ	 «Птахофабри-
ка	 "Україна"».	 Метою	 стало	 від-
працювання	 технології	 введен-
ня	 біологічно	 активного	 йоду	 до	
питної	 води	 для	 птиці	 за	 методи-
кою	 ТОВ	 «НВК	 "Йодіс"»	 та	 МПК	
«Ярк	–	Київ».	Завдання	–	виявити	
ефективність	 цього	 методу,	 його	
економічну	 доцільність	 отриман-
ня	 нової	 продукції	 (йодованого	
яйця).

Для	 проведення	 промислово-
го	 випоювання	 «Йодіс-концен-
тратом»	 було	 обрано	 пташник	
№	15	(54	247	голів)	із	підвищеною	
смертністю	та	невисокою	продук-
тивністю,	 контрольним	 –	 пташ-
ник	 №	 16	 (55	 006	 голів).	 Початок	
експерименту	–	22	листопада	2002	
року.	 Як	 свідчили	 результати	 до-
сліду,	 на	 14-й	 день	 помітили	 по-
зитивні	 зрушення	 у	 пташнику	
№	 15	 –	 зросла	 продуктивність	
птиці:	було	84,2%,	стало	–	86,3%;	у	

контрольному	пташнику	продук-
тивність	зменшилася:	було	90,5%,	
стало	87,4.

На	 місяць	 березень	 2003	 року	
у	 пташнику	 №	 15	 спостерігалася	
тенденція	 подовження	 терміну	
продуктивності	 –	 83,37%	 проти	
контрольного	пташника	–	81,8%.	

Змінилася	сортність	яйця:	
	пташник	№	15	–	64%	відбірного	
яйця;

	пташник	№	16	–	52%	відбірного	
яйця.
Змінилася	 смертність	 на	 1	 000	

поголів’я:	
	пташник	№	15	–	було	0,13	голів,	
стало	0,12;

	пташник	№	16	–	було	0,09,	стало	
0,18	голів.	
Збільшився	 вміст	 йоду	 в	 100	 г	

яйця	 –	 на	 45%;	 вміст	 вітаміну	 А	
підвищився	на	25%;	зріс	вміст	ка-
ротину	в	яйці	–	на	15%;	вітамін	А	у	
печінці	птиці	збільшився	на	1,5%;	
загальний	аналіз	м’яса	і	крові	пти-
ці	свідчить	про	позитивні	зміни	в	
організмі	птиці.	

Ще	 одним	 відмінним	 досвідом	
випоювання	 птиці	 із	 додаванням	
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харчової	 добавки	 «Йодіс-концен-
трат»	 можуть	 поділитися	 фахів-
ці	 птахофабрики	 ТОВ	 «Поултрі	
Джорджія»:	 на	 їхній	 території	 та-
кож	 було	 проведено	 експеримент	
щодо	 цілодобового	 випоювання	
курей-несучок	 пташника	 №	 5	
питною	 водою	 із	 додаванням	 си-
ровини	 для	 виробництва	 йодова-
них	 продуктів	 –	 «Йодіс-концен-
трат».	 Птицю	 випоювали	 питною	
водою	 з	 концентрацією	 йоду	 15–
18	 мкг/л,	 для	 підвищення	 складу	
йоду	 в	 яйці	 до	 природної	 норми	
60–150	мкг/100	г	яйце	і	підвищен-
ня	 вітаміну	 А	 (бета-каротин)	 до	
норми	0,35–0,40	мг.

Дослід	розпочався	в	червні	2008	
року	 і	 продовжувався	 протягом	
30	 діб.	 До	 початку	 експерименту	
склад	йоду	в	100	г	яйця	дорівню-
вав	34,89	мкг,	а	вітамін	А	становив	
0,15	 мг.	 На	 20-й	 день	 показник	
йоду	зріс	до	рівня	79,35	мкг/100	г,	
а	 показник	 вітаміну	 А	 –	 до	 рів-
ня	 0,285	 мг.	 На	 30-й	 день	 екс-
перименту	 змінилася	 структу-
ра	 яйця	 –	 білок	 не	 розтікався,	 а	
жовток	 став	 більш	 пружним	 та	
зв’язаним.	 Показник	 йоду	 збіль-
шився	 до	 120	 мкг/100	 г,	 а	 показ-

ник	 вітаміну	 А	 зріс	 до	 0,37	 мг.	
Таким	 чином	 було	 доведено,	 що	
щоденне	 випоювання	 питною	
водою	курей-несучок	із	харчовою	
добавкою	 «Йодіс-концентрат»	 із	
розрахунку	15–18	мкг/л	підвищує	
склад	йоду	і	вітаміну	А	в	яйці	ку-
рей.	

Йодована вода – це…

…Профілактика	 і	 лікування	 за-
хворювань	 шлунково-кишкового	
тракту.

…Профілактика	 і	 лікування	
респіраторних	захворювань.

…Профілактика	 і	 лікування	 за-
хворювань	мікозного	походження.

…Профілактика	 і	 лікування	 за-
хворювань	вірусного	походження.

…Підвищення	природної	резис-
тентності	організму.

…Отримання	 неспецифічного	
захисту	організму	тварин	і	птиці.

…Збагачення	 йодом	 кінцевих	
продуктів	(м’ясо,	яйце).

…Пригнічення	 і	 знищення	 па-
тогенної	 мікрофлори	 в	 системах	
постачання	питної	води.

Компанія	 «НВК	 "Йодіс"»	 ви-
робляє	 йодовану	 воду	 –	 «Йодіс-

концентрат»,	 що	 призначається	
для	 повсякденного	 харчування	
дорослого	 населення,	 дітей,	 пти-
ці,	тварин.	Крім	того,	«Йодіс-кон-
центрат»	 можна	 застосовувати	 як	
питну	 воду	 для	 розведення	 ліків,	
вітамінів,	 вакцинації	 птиці	 та	 ін-
ших	 фізіотерапевтичних	 і	 медич-
них	цілей.

Визначено	 на	 практиці,	 що	 йо-
дована	 вода	 підсилює	 дію	 ліків,	
вітамінів	 і	 застосування	 їхньої	
кількості	 можна	 зменшити	 від	 10	
до	30	%.

Отримані	результати:
1.	Отримуємо	яйце	дієтичне,	ви-

щої	категорії,	при	цьому:
	збільшується	вміст	йоду	в	яйці	в	
2–3	рази;

	збільшується	вага	яйця	(40%	до-
бірне	яйце);

	бій	 яйця	 зменшується	 в	 3–4	
рази;

	змінюється	 склад	 шкаралупи	
(товща);

	збільшується	 каротин	 на	 15–
20%;	

	збільшується	вітамін	А	на	20%.
2.	 Зменшується	 кількість	 спо-

живаних	медикаментів	до	30%.
3.	 Зменшується	 кількість	 спо-

живаного	корму	на	10–30%.
4.	 Зменшується	 смертність	 до	

50%.

Отже, за допомогою використан-
ня Ентеронормін + Детокс + Йод + 
Селен поліпшується якість виро-
бленого продукту у тваринництві та 
птахівництві. Продукція, отримана 
від тварин або птиці, вирощеної з 
пробіотичними препаратами, має пе-
реваги не тільки за рахунок відсут-
ності шкідливих речовин у своєму 
складі, а і за структурою, і за смако-
вими характеристиками. При спіль-
ному використанні «Ентеронормін» 
із Йодіс+Селен можна отримати 
унікальну за сукупністю корисних 
факторів продукцію, збалансовану 
за вмістом речовин.
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