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mine the absorption capacity of the intestine, and hence feed intake, digestion and assimilation of nutrients and poultry 

growth [1, p. 25; 2, p. 33; 3, p. 27]. Our investigations are aimed at determining the optimal dose of NuPro and its impact on 

feed digestibility, metabolism, performance and meat quality of broiler chickens. 

In accordance with the plan of research, a scientific and economic experiment was held - on the establishment of the op-

timal dose of feeding broilers chickens at the start of NuPro feed additive taking into account certificate of its quality and 

composition. The experiments were performed in a production environment of Staroselskyi plot LLC "Cherkassy Poultry 

Plant" on broiler chickens cross Ros- 308. The material for the study were broiler chickens cross Ros-308. 500 one-day broil-

er chickens were selected for the experiment – analogues of body weight, mobility, agility, size of prenatal yolk, pubescence, 

the state of limbs, beak, eyes, umbilical cord, cloaca and cover of wings with feathers, from which five groups of 100 heads 

each were formed, 1 – control, 2, 3, 4 and 5th – research. With the age the chickens at the beginning and end of the experi-

ment and their total length were the same – 1 and 42 day. In the experiment the chickens of the 2, 3, 4 and 5th experimental 

groups during the first 7 days received NuPro feed additive with forage instead of soybean meal correspondingly at a dose of 

10, 20, 30 and 40 g / kg, thus its optimal dose was ascertained at 20 g / kg. 

Despite of the fact that the broiler chickens of experimental groups received NuPro feed additive with a forage only dur-

ing the first 7 days of the staring period, their digestibility of nutrients at the age of one month in all groups clearly dominat-

ed. The nature of the effects of different doses of NuPro preparation in forage on the chemical composition of broiler chicken 

meat was judged by the results of laboratory analysis of the chest major muscle. Analysis of the results showed that the stud-

ied dose of NuPro effected differently on the individual indicators of meat composition. 

Among the organic constituents of meat the most important is protein. In our studies, the introduction of NuPro in the 

forage on the first week of the staring period of broilers growing of research groups contributed to the increase in their meat 

mass of protein by 0.24–0.82 %. Regarding to fat, we marked the tendency to reducing its content in the meat of broilers of 

research groups under the influence of NuPro feeding. 

Thus, the overall analysis and evaluation of the obtained results leads to the following conclusions: 

– introduction of 1, 2, 3, and 4 % of NuPro (for the weight of forage) into forage improves, compared to the control, 

consumption of feed by broiler chickens during all the periods of their growth by 1.75–7.34 %; 

– with the content of 1, 2, and 3 % of NuPro in the forage improves the safety of broiler chickens by 1 %; 

– adding during the 7-day of starting period of 1–4 % of NuPro (for the weight of forage) to the forage has a positive 

impact on the growth rate of broiler chickens; 

– usage of NuPro in the forage during the first 7 days at doses of 10–40 g / kg instead of soybean meal improves meat 

quality of broiler chickens. 

Therefore, the data showed that feeding broiler chickens with NuPro feed additive in the first week of life contributes to 

the formation in their organism potential possibilities to improvement of digestibility of nutrients, which is evident through-

out the all growing period. With stimulating effect of NuPro additive on digestibility of the nutrients of the diet realizes al-

most completely at the dose of 20 g / kg. 
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Отримані результати з вивчення ефективності використання різних доз змішанолігандного комплексу Цинку в 

раціонах дійних корів голштинської породи угорської селекції у сухостійний період і перші 100 днів лактації. Дози 

змішанолігандного комплексу Цинку, які поповнюють нестачу Цинку в раціоні на 70 і 55 % до норми ВІЖ у сухос-

тійний період обумовлюють різницю в живій масі телят за народження відповідно на 8,9 і на 4,0 %.  

За дози змішанолігандного комплексу Цинку в раціоні у перші 100 днів лактації, яка поповнює нестачу Цинку 

на 100 % на одне плодотворне запліднення кожної корови, в 1-й контрольній групі знадобилось провести 2,3 заплід-

нень, за дози 85 % в 2-й  дослідній групі – 2,2 запліднень, за дози 70 % в 3-й дослідній групі – 1,5 запліднень, за дози 

55 % в 4-й дослідній групі – 1,9 і за дози 40 % в 5-ї дослідній групі – 2,1 запліднень. Тривалість сервіс-періоду піддо-

слідних корів залежала від кількості запліднень. Так, у корів 1-ї контрольної групи він склав у середньому 89,2 днів, 

2-й – 78,6; 3-й – 75,4; 4-й –84,6 і в 5-й – 95,5 днів, що в процентному відношенні менше порівняно з тваринами 1-ї 

контрольної групи, за винятком 5-ї дослідної групи, на: 11,88 % в 2-й, 15,47 % в 3-й і 5,16 % в 4-й, а в 5-й на 7,06 % 

більше.  
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Постановка проблеми. Продуктивність, якість молока, життєздатність новонароджених 

телят та заплідненість корів залежать від повноцінності їх годівлі у сухостійний період, пері-

од становлення лактації або роздою [4], тому що максимальна продуктивність у корів спосте-

рігається на 40–80-й день після отелення, а максимальне споживання корму – через 80–100 

днів [11]. Навіть за максимального споживання корму в цей час на  продукування молока ви-

користовується 97 % спожитої енергії та 83 % білка, і лише невелика частка енергетичних 

ресурсів залишається для забезпечення потреб організму [11]. Тому у період невідповідності 

між максимальною продуктивністю і максимальним споживанням корму, за рахунок пожив-

них речовин раціонів, на продукування молока використовується лише 70–80 % енергії кор-

мів. Високопродуктивні корови на продукування молока використовують запаси енергії тіла, 

в зв’язку з чим мають триваліший негативний баланс енергії і якщо цього не подолати, то , як 

правило, наслідком є передчасне погіршення відтворних функцій, розлад здоров’я і зниження 

продуктивності [8].  

При цьому необхідно пам'ятати, що в перші 100 днів лактації у високопродуктивних ко-

рів спостерігається не тільки нестача енергії, але й протеїну. Це призводить до недобору 

молока 3, а надлишок – до перевитрат високобілкових кормів [2] та зростання витрати кормів 

в 1,3–1,4 рази.  

Першою умовою за організації годівлі високопродуктивних корів необхідно враховувати 

споживання ними сухої речовини (СР) раціону, оскільки показник СР є обмежувальним факто-

ром споживання корму [6]. За добового надою 30 і 40 кг корова масою 600 кг споживає, відпо-

відно, 19,2 і 21,6 кг СР, 700 кг – 21 і 23,8 і 800 кг – 22,4 і 28,6 кг [7]. 

Значну роль у підвищенні біологічної повноцінності годівлі корів відіграють мікроелементи, 

такі як Цинк, Йод, Кобальт, Купрум, Манган, Селен. За їх нестачі порушується обмін речовин і си-

нтез білка в організмі, погіршується стан здоров’я, різко знижується відтворювальна здатність, а 

також генетично запрограмований, визначений породними особливостями потенціал високої про-

дуктивності. Такі зміни розвиваються як у матері, так і в організмі приплоду [9, 12]. 

Нестача Цинку в раціонах знижує плодючість маток, а тривала його нестача може призвес-

ти до їх безпліддя [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями Г.Т. Кліценка, В.Т. Самохіна, 

Б.Д. Кальницького, С.П. Кузнецова та ін. розкриті механізми впливу мікроелементів на орга-

нізм тварин та вказані шляхи забезпечення раціонів дефіцитними мікроелементами за рахунок 

їх неорганічних солей.  

Питаннями ролі Цинку в організмі тварин займаються В.А. Леонов, Т.Л. Дубина [5], 

Cr. Dove, Rc. Ewan [11].  

Проте матеріалів з використання органічних форм мікроелементів, таких як змішаноліганд-

ні комплекси
 
Zn, Cu, Mn, Со в раціонах високопродуктивних корів голштинської породи різної 

селекції в промислових комплексах Лісостепу України недостатньо. 

Метою досліджень було експериментальне обґрунтування рецептури удосконалених зона-

льних преміксів для високопродуктивних голштинських корів угорської селекції із застосуван-

ням різних доз змішанолігандного комплексу
 
Zn в поєднанні з сульфатами Купруму, Мангану, 

Кобальту, селеніту натрію в сухостійний період і в перші 100 днів лактації та встановлення їх 

впливу на живу масу телят за народження і відтворні функції корів.  

Матеріал і методика досліджень. Науково-господарський дослід з вивчення ефективності 

використання змішанолігандних сполук Zn вітчизняного виробництва у годівлі голштинських 

корів угорської селекції проводили в умовах СТОВ «Агросвіт» Миронівського району Київсь-

кої області.  

Корів для досліду відбирали на 20–25-й день сухостійного періоду за принципом аналогів з 

врахуванням віку (після першої лактації), походження, дати плодотворного осіменіння, живої 

маси і молочної продуктивності за першу лактацію. Усі підібрані корови-аналоги були чисто-

породні, мали схожу продуктивність матерів, середню вгодованість та були клінічно здорови-

ми, утримувались в однакових умовах і одночасно були завезені нетелями у господарство. 

Корів було розділено на п’ять груп, одну контрольну і чотири дослідні. Корів як у другу поло-

вину сухостійного періоду, так і в перші 100 днів лактації, годували малокомпонентними кор-

мосумішками, в склад яких вводили сіно вико вівсяне і люцернове – 4 кг, сінаж злаково-
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бобовий – 10 кг, силос кукурудзяний – 25 кг, меляса – 2 кг і комбікорм-концентрат – 15,5 кг, 

сіль кухонна – 0,19 кг, знефторений фосфат – 0,18 кг. Отримувані корми були дефіцитні на 

Цинк, Купрум, Кобальт, Манган та Селен.  

Нестачу Цинку у корів 1-ї контрольної групи поповнювали на 100 % за рахунок змішанолі-

гандного його комплексу. Нестачу Купруму, Кобальту і Мангану – на 100 % за рахунок їх сір-

чанокислих солей. Нестачу Селену за рахунок селеніта натрію, з розрахунку 0,3 мг Селену на 

кг сухої речовини.  

Різниця в годівлі корів дослідних груп полягала в тому, що нестачу Цинку поповнювали та-

кож за рахунок змішанолігандного комплексу Цинку, коровам 2-ї дослідної групи на 85 %, ко-

ровам 3-, 4- і 5-ї дослідних груп, відповідно, на 70, 55 і 40 %. Схема науково-господарського 

досліду наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Схема науково-господарського досліду на коровах голштинської породи угорської селекції у сухо-

стійний період і в перші 100 днів лактації 

Група Кількість голів Досліджуваний фактор 

І контрольна 10 
ОР + премікс із сульфатами: Купруму 150 мг, Кобальту 12 мг, Мангану 1 г і 

селеніту натрію 17 мг і змішанолігандним комплексом Цинку 788 мг 

ІІ дослідна 10 
ОР + премікс із сульфатами Купруму 150 мг, Кобальту 12 мг, Мангану 1 г, 

селеніту натрію 17 мг і змішанолігандним комплексом Цинку 670 мг.  

ІІІ дослідна 10 
ОР + премікс із сульфатами Купруму 150 мг, Кобальту 12 мг, Мангану 1 г, 

селеніту натрію 17 мг і змішанолігандним комплексом Цинку 552 мг. 

ІV дослідна 10 
ОР + премікс із сульфатами Купруму 150 мг, Кобальту 12 мг, Мангану 1 г, 

селеніту натрію 17 мг і змішанолігандним комплексом Цинку 433 мг. 

V дослідна 10 
ОР + премікс із сульфатами Купруму 150 мг, Кобальту 12 мг, Мангану 1 г, 

селеніту натрію 17 мг і змішанолігандним комплексом Цинку 315 мг. 

Примітка. *Основний раціон (ОР). 
 

Із даних таблиці 1 видно, що коровам 1-ї контрольної групи вводили до раціону 788 мг 

змішанолігандного комплексу Цинку, а коровам 2-ї – 670 мг, 3-ї – 552 мг, 4-ї – 433 мг і 5-ї – 

315 мг. При цьому в організм корів контрольної групи надходило 156 мг Цинку, 2 -ї дослід-

ної групи – 133 мг, 3-ї – 109 мг, 4-ї – 89 мг і 5-ї – 62 мг за рахунок його змішанолігандного 

комплексу.  

Результати досліджень та їх обговорення. Під час отелення слідкували за станом під-

дослідних корів. Отелення пройшли нормально, без затримки плаценти, але деяким коровам 

було надана допомога під час родів. Пологові показники піддослідних корів наведені в та б-

лиці 2. 
 

Таблиця 2 – Пологові показники піддослідних корів 

Показник 

Група 

контрольна дослідні 

1 2 3 4 5 

Кількість корів у групі, голів 10 10 10 10 10 

Отелення пройшло без сторонньої допомоги, голів 9 9 10 10 9 

У % від загальної кількості корів 90 90 100 100 90 

Надана допомога під час пологів, голів 1 1 0 0 1 

У % від загальної кількості корів 10 10 0 0 10 

Ендометрити, голів 0 0 0 0 0 

У % від загальної кількості корів 0 0 0 0 0 

Мастит, голів 0 0 0 0 0 

 

Із даних таблиці 2 видно, що з 10 корів у 1-, 2- і 5-й дослідних групах без сторонньої допо-

моги розтелилися по 9 голів, що складає 90 %, а у 3- і 4-й дослідних групах всі корови розтели-

лись без сторонньої допомоги. Після розтелу захворювань на ендометрит та мастити у піддос-

лідних корів не спостерігалось.  

Важливим господарським показником ефективності і повноцінності годівлі корів, особливо 

високопродуктивних, є жива маса телят за народження і відтворні функції корів (табл. 3). 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2016 

 

 46 

Таблиця 3 – Показники відтворення корів і якість приплоду, M ± m; n = 10 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Жива маса новонароджених телят, кг 32,6±1,05 32,9±1,19 35,5±1,02 33,9±1,15 32,8±1,19 

± до контролю: кг - +0,3 +1,9 +1,3 +0,2 

% 100 +100,9 +108,9 +104,0 +100,6 

Тривалість сервіс-періоду, днів 89,2 78,6 75,4 84,6 95,5 

± до контролю: днів – -10,6 -13,8 -4,6 +6,3 

% 100 88,12 84,53 94,84 107,06 

Кількість запліднень на  одну голову 2,3±0,48 2,2±0,43 1,5±0,31 1,9±0,38 2,1±0,47 

± до контролю – -0,1 -0,8 -0,4 -0,2 

У % до контролю 100 95,65 65,22 82,61 91,30 

 

У результаті аналізу відмічено, що на одне плодотворне запліднення кожної корови в 1-й конт-

рольній групі знадобилось провести 2,3 осіменіння, в 2-й – 2,2; 3-й – 1,5; 4-й – 1,9 і 5-й – 2,1. Трива-

лість сервіс-періоду піддослідних корів залежала від кількості осіменінь. Так, у корів 1-ї контроль-

ної групи він склав у середньому 89,2 днів, в 2-й – 78,6; в 3-й – 75,4; в 4-й – 84,6 і в 5-й – 95,5 днів, 

що в процентному відношенні менше, порівняно з тваринами 1-ї контрольної групи, за винятком 5-ї 

дослідної групи, на: 11,88 в 2-й, 15,47 в 3-й і 5,16 в 4-й, а в 5-й більше на 7,06.  

Висновок. Аналіз післяпологового стану піддослідних корів є підставою для ствердження, 

що поповнення нестачі Цинку на 70 і 55 % до норми сприяє кращому перебігу пологів і відтво-

рній здатності корів. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу змішанолігандного комплексу 

Цинку у раціонах високопродуктивних корів на баланс Нітрогену.  
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Показатели воспроизводительной способности высокопродуктивных голштинских коров венгерской се-

лекции при разных уровнях Цинка в рационах 

В. П. Даниленко, В. С. Бомко 

Полученные результаты по изучению эффективности использования различных доз смешанолигандного ком-

плекса Цинка в рационах дойных коров голштинской породы венгерской селекции в сухостойный период и первые 

100 дней лактации. Дозы смешанолигандного комплекса Цинка, которые ликвидируют дефицит Цинка в рационе на 

70 и 55 % до нормы ВИЖ в сухостойный период обусловливают разницу в живой массе телят при рождении соот-

ветственно на 8,9 и на 4,0 %. 

При дозе смешанолигандного комплекса Цинка в рационе в первые 100 дней лактации, которая ликвидирует 

дефицит Цинка на 100 % на одно деловое оплодотворение каждой коровы, в 1-й контрольной группе понадобилось 

провести 2,3 оплодотворений, при дозе 85 % во 2-й опытной группе – 2,2 оплодотворений, при дозе 70 % в 3-й опыт-

ной группе – 1,5 оплодотворений, при дозе 55 % в 4-й опытной группе – 1,9 и при дозе 40 % в 5-й опытной группе – 

2,1 оплодотворений. Продолжительность сервис-периода подопытных коров зависела от количества оплодотворе-

ний. Так, у коров 1-й контрольной группы он составил в среднем 89,2 дней, во 2-й – 78,6; в 3-й – 75,4; в 4-й –84,6 и в 

5-й – 95,5 дней, в процентном отношении меньше по сравнению с животными 1-й контрольной группы, за исключе-

нием 5-й опытной группы, на: 11,88 % во 2-й, 15,47 % в 3-й и 5,16 % в 4-й, а в 5-й на 7,06 % больше. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, воспроизводительная способность, премикс, микроэлементы, 

хелаты, сернокислые соли микроэлементов Меди, Кобальта, Марганца, смешанолигандный комплекс Цинка. 

 

Indicators of reproductive capacity of highly productive Holstein cows Hungarian breeding at different levels of 

zinc in the diets 

V. Danylenko, V. Bomko 

Productivity, milk quality, viability of newborn calves and cows fertility depend on the full value of their feeding in the 

dry period, or period of lactation because maximum productivity in cows observed on the 40th–80th day after calving, and 

maximum feed intake – after 80–100 days. 

Microelements such as Zinc, Iodine, Cobalt, Copper, Manganese, Selenium play a significant role in enhancing biologi-

cal full feeding of cows. At the lack of microelements metabolism and protein synthesis in the body disturb, health condition 

becomes worse, reproductive ability and genetically programmed, defined breed features of high productive potential sharply 

reduce. These changes develop both in the mother’s and offspring’s body. Zinc deficiency in diets reduces fertility of fe-

males, and its lack can lead to infertility. 

The purpose of the research is experimentally study the formulation of improved zonal premixes for highly productive 

Holstein cows Hungarian selection with different doses of mixed lygand complex of Zinc combined with sulphates of Cop-

per, Manganese, Cobalt, Sodium Selenite in the dry period and the first 100 days of lactation and establish their impact on 

live weight of calves at birth and reproductive functions of cows. 

The cows for the experiment were chosen on the 20th–25th day of dry period. All cows were pure bred, they had the simi-

lar productivity of females, average fattening and were clinically healthy, they were kept in the same conditions and they 

were brought in the farm as they were heifers. The cows were divided into five groups, one control group and four tested 

groups. The cows as in the second half of dry period and in the first 100 days of lactation were fed with few component 

mixed fodder in the compound of that we added 4 kg of oat and alfalfa hay, 10 kg of grain-bean hay, 25 kg of corn silage, 

2 kg of molasses, 15.5 kg of concentrated mixed fodder, 0.19 kg of salt, 0.18 0f phosphate. These feeds had Zink, Copper, 

Cobalt Manganese and Selenium deficiency.    

Lack of Zinc in cows from the 1st control group were added to 100 % due to mixed lygand complex. Deficiency of Cop-

per, Cobalt and Manganese were added to 100 % due to sulfuric acid salts. Selenium deficiency due to sodium selenite, at the 

rate of 0.3 mg Selenium per kg of dry matter. The difference in feeding cows of research groups was that the lack of Zinc was 

also added due to mixed lygand complex of Zinc, cows from the 2nd research group at 85 %, cows 3rd, 4th and 5th research 

groups 70. 55 and 40 % respectively.  

From the above data we can see that cows from the 1st control group received 788 mg of mixed lygand complex of Zinc 

to the diet and cows from the 2nd – 670 mg, 3rd – 552 mg, 4th – 433 mg and 5th – 315 mg. In the body of the cows in the 

control group received 156 mg of zinc, 2nd experimental group – 133 mg, 3rd – 109 mg, 4th – 89 mg and 5th – 62 mg due to 

mixed lygand complex 
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During calving we watched at experimental cows. Calving were normal, without delay placenta, but some cows were as-

sisted during calving. Of the 10 cows in 1-, 2- and 5 experimental groups 9 cows needn’t assistance during calving, that was 

90 %, and in the 3rd and the 4th experimental groups all cows gave the birth without assistance. After calving such diseases 

as endometritis and mastitis in cows of the research groups were not observed. 

Administrating lower levels of mixed lygand complex of Zink to mixed fodder to the tested cows during the whole peri-

od of pregnancy and first days of lactation is proved of the difference in the live weight of calves at birth. Average live 

weight of calves from the second tested group increased the calves from the control group on 9.0 %; the 3d on 8.9; the 4th on 

4.0 an the 5th on 0.6 %. At the result of the analysis it was noted that on one productive mating of each cow in the first con-

trol group it was necessary to conduct 2.3 mating, in the 2d – 2.2; the 3d –1.5, the 4th – 1.9 and the 5th – 2.1. The duration of 

service period of tested cows depended on the amount of mating. Thus in the cows from the first control group it was in aver-

age 89.2 days; in the 2d – 78.6; in the 3d – 75.4; in the 4th – 84.6 and in the 5th – 95.5 days that in the percent less compared 

with animals from the first control group except the 5th tested group on 11.88 in the 2d, 15.47 in the 3d and 5.16 in the 4th 

and in the 5th – more on 7.06.  

Analysis of post calving state of tested cows proved that adding Cobalt on 70 and 55 % to the norm leads to the better 

calving and reproductive ability of cows. 

Key words: highly productive cows, reproductive ability, premixes, microelements, helates, sulfate salts, trace elements 

of Copper, Cobalt, Manganese, mixed lygand complex of Zink.  
 

Надійшла 12.04.2016 р. 

 

 
 

УДК 636.52/58.033.087.74 
 

КАРКАЧ П. М., канд. біол. наук 

МАШКІН Ю. О., БІЛЬКЕВИЧ В. В., кандидати с.-г. наук
©
 

Білоцерківський національний аграрний університет  
 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ АМІНОВІТ   

НА М’ЯСНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 
 

Проведеними дослідженнями доведено, що введення комплексного препарату Аміновіт у комбікорми для кур-

чат-бройлерів у дозах 0,25 та 0,35 г/л у періоди 1−7 та 21−28 днів сприяло покращенню фізіологічного стану птиці, 

підвищенню показників збереженості, живої маси, м’ясних якостей курчат-бройлерів, зниженню витрат кормів на 

одиницю продукції. Введення препарату сприяло отриманню рентабельності від вирощування курчат-бройлерів на 

рівні 23,0 %, що було на 4,3 % більше, ніж у контрольній групі, де препарат не використовувався, а також на 2,2 % 

більше від другої дослідної групи, де препарат задавали із водою у дозі 0,25 г/л.   

Ключові слова: курчата-бройлери, амінокислотне та вітамінне живлення,  жива маса, вихід м’яса.   
 

Постановка проблеми. З метою інтенсифікації фізіологічних процесів та підвищення про-

дуктивності тварин і птиці за останні десятиліття науково-виробниче випробування пройшла 

велика кількість як окремих біологічно активних речовин, так і комплексних кормових добавок. 

Водночас, оцінка їх ефективності показала, що не всі вони відповідають сучасним вимогам, 

особливо біологічно активні антистресові добавки, до складу яких входить комплекс незамін-

них амінокислот, вітамінів і солей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Галузь птахівництва здатна в найкоротший тер-

мін забезпечити споживчий ринок нашої країни недорогим дієтичним пташиним м'ясом, тому 

що птиця має найбільш швидкі метаболічні процеси, які підвищують інтенсивність їх росту та 

найкоротший період вирощування порівняно з іншими видами тварин.    

Вирощування курчат-бройлерів на повнораціонних комбікормах, зернову основу яких ста-

новлять злакові культури й інші рослинні кормові інгредієнти місцевого виробництва, сприяє 

зниженню собівартості комбікормів і  виробленого пташиного м'яса. Однак у таких основних 

компонентах комбікормів, як кукурудза, пшениця, макуха, шроти та інше, у процесі зберігання 

нерідко відбувається окиснення жирів з утворенням пероксидів, що руйнують ліпідні структури 

вітамінів, які знижують активність ферментів, що беруть участь у ліпідному обміні. Водночас, 

у процесі зберігання зернові інгредієнти пошкоджуються цвілевими грибками, у тому числі 

Aspergillus flavus і Aspergillus parasiticus, які призводять до накопичення в них метаболіту афла-

токсину В1, який має яскраво виражену гепатотропну дію. Як наслідок у птиці порушуються 

процеси травлення й засвоєння поживних речовин [4].  
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