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Порошок (водорозчинний) 
застосовується перорально разом з 

питною водою з розрахунку 60 г 
на 1000 л води в продовж 10 діб

100% NATURAL



Склад:
100 г продукту містить сухі екстракти:
Куркуми довгої (Curcuma longa) –  25 г, Берхавії розлогої 
(Boerhavia diffusa) –  25 г, Імбиру (Zingiber officinale) –  25 г, 
Філлантуса ембліки (Phyllanthus emblica) –  25 г.    
Кількісний вміст може змінюватися залежно від вимог 
замовників, але не більше ніж ± 5 %.
Форма випуску: Порошок (водорозчинний)
Фармакологічні властивості:
Обумовлює цілеспрямовані системні ефекти: 
- у системі крові сприяє нормалізації гематологічних 
показників, підвищенню рівня гемоглобіну та гематокриту за 
рахунок збільшення кількості еритроцитів; сприяє 
зменшенню кількості лейкоцитів - маркеру запального 
процесу в організмі птиці;
- у шлунково-кишковому тракті сприяє підвищенню 
ферментної активності та процесу всмоктування поживних 
речовин; нормалізації синтезу й стабілізації складу 
мікрофлори кишечника; сповільненню процесів окиснення, 
що в результаті перешкоджає всмоктуванню мікотоксинів, 
знижує токсичну дію залишків мікотоксинів та їхніх 
метаболітів;
- проявляє антиоксидантні та мембраностабілізуючі 
властивості, покращує білок-синтетичну  функцію печінки й 
процес відновлення гепатоцитів, що підвищує 
детоксикаційну функцію та імунний статус організму. 
Клінічні особливості:
Застосування «АТОКС ВЕТ» позитивно впливає на 
збереженість поголів’я та  продуктивність птиці за рахунок 
стимуляції обмінних процесів, покращення гематологічних і 
біохімічних показників, усунення негативного впливу 
токсичних компонентів корму (мікотоксинів). Також 
знижується ризик розвитку патологічних процесів, 
спричинених патогенною мікрофлорою: некротичного 
ентериту, дуоденіту й гепатозу, розриву капсули печінки та 
перигепатиту; а також попереджає розвиток дуоденіту, 
некротичного ентериту, пневмонії, некрозу голівки стегнової 
кістки. Клінічні ефекти обумовлені вираженою 
антисептичною, протимікробною та протизапальною дією. 
Вид тварин:
Свійська птиця (кури-бройлери, несучки, качки, гуси, індики, 
перепілки тощо).
Передозування (симптоми, невідкладні заходи,
антидоти) :  Немає.
Спеціальні застереження для обслуговуючого персоналу :
Дотримуватися заходів безпеки при роботі із сипучими 
речовинами.
Термін придатності : 24 місяці від дати виготовлення. 
Умови зберігання :
У сухому, захищеному від світла й недоступному для дітей 
місці при температурі від 5 до 30 ºС та відносній вологості не 
більше ніж 80%.

Показання до застосування:
- профілактика а також у  складі комплексної терапії при
захворюваннях печінки та шлунково-кишкового тракту птиці;
- нормалізація перебігу обмінних процесів та стимуляція
виведення токсинів, їх метаболітів і продуктів обміну з
організму птиці;
- підвищення збереженості й  продуктивності птиці,
покращення зоотехнічних показників і конверсії корму.
Протипоказання : Немає.
Особливі застереження при використанні:
При приготуванні кормову суміш не підігрівати вище
40 ºС. Уникати вдихання пилу. Необхідно дотримуватися
загальноприйнятих санітарно-гігієнічних правил.
Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії :
Не встановлено.
Дози й способи введення:
Кормова добавка застосовується перорально разом із питною
водою з розрахунку 60 г на 1000 л води впродовж 10 діб.
Необхідну кількість кормової добавки спочатку змішують з
невеликою кількістю води, а потім робочий розчин додають у
систему випоювання. Рекомендований інтервал між
повторними застосуваннями 30–40 діб. Можливе коригування
тривалості курсу та інтервалу ветеринарним лікарем або
фахівцем залежно від зоотехнічних показників і стану
здоров’я птиці.
Виробник сировини зареєстрований у:
Генеральній дирекції медичного здоров’я та сімейного
благополуччя, Індія.
Відповідає міжнародним стандартам.
Країна походження сировини: Індія (India).

Партія №:
Дата виготовлення:
Вжити до:

Вага: 

Внесено до бази даних, технічні умови України, 
02568319/005355 від 08.12.2020  М   інекономрозвитку  України. 
ТУ У 10.9-39622483-002:2020
Висновок: Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів. Д      СЕЕ      № 
12.2-18-2/16147 від 21.07.202 . 0
Виробник, замовник і власник торгової марки:      
Амма Лайф Саєнсіз ТОВ, вул. Алма- Атинська,     2 / 1, м. .КиІв, 
02090, Україна. Тел.: +380676031932, 
www.amma.ua 
Місцезнаходження виробничих потужно стей:
просп. Правди, 80-В, м. Київ, Україна.
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ВСТУП 

Стан здоров’я тварин та безпечність продуктів тваринництва залежать 

від якості і санітарного стану кормів. Надійною гарантією ветеринарного 

благополуччя господарств є збалансованість кормів за окремими елементами 

живлення і постійний контроль за вмістом у них патогенних мікроорганізмів 

та токсикантів. 

Мікотоксини – вторинні метаболіти мікроскопічних грибів, які мають 

виражені токсичні властивості. За останні кілька десятків років вони визнанні 

одними з найбільш шкідливих агентів для здоров’я людини і тварин. 

Особливістю небезпеки мікотоксинів є їх здатність проявляти дію в 

ультрамінімальних кількостях, що часто не піддаються сучасним методам 

виявлення. Поряд із високою токсичністю та значним поширенням, 

особливістю мікотоксинів є їх висока стійкість до дії хімічних речовин та 

високої температури. Ряд мікотоксинів руйнуються за температури вище 150 
оС (дезоксиніваленол, охратоксини, зеараленон, Т-2 токсин та ін.), а окремі 

лише за температури вище 250 оС (афлатоксини). 

Найбільш поширеними подуцентами мікотоксинів є гриби родів 

Fusarium, Aspergillus та Penicillium. Фузарії продукують ряд мікотоксинів, 

серед яких частотою виявлення виділяється дезоксиніваленол (вомітоксин, 

ДОН) і фумонізини. Основними продуцентами охратоксинів є гриби A. 

oschraceus та P. viridicatum. Найчастіше як природний забруднювач зерна та 

харчових продуктів виявляється охратоксин А (ОТА). Охратоксини, зокрема 

охратоксин А, належить до сильнодіючих отруйних речовин з переважним 

впливом на нирки, тому мікотоксикоз отримав назву «мікотоксична 

нефропатія». 

При виникненні отруєнь найбільш раціональним і ефективним є 

застосування специфічних антидотів до токсинів, надходження яких в 

організм і спричинює отруєння. Проте до більшості токсикантів не знайдено 

ефективних антидотів, тому постійно ведеться їх пошук. 

Передусім слід зазначити, що всі лікарі-практики і науковці 

одностайно вказують на відсутність специфічного лікування тварин  при 

мікотоксикозах. Це головним чином пояснюється їхнім різностороннім 

негативним впливом системи та функції організму. Тому, як і при отруєнні 

іншими токсичними сполуками, рекомендується проводити комплекс 

лікувальних заходів, які спрямовані на припинення всмоктування токсинів, їх 

нейтралізацію у тканинах організму і послаблення токсичної дії, стимуляцію 
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виведення із організму та усунення симптомів, що загрожують життю 

тварини чи птиці, а також відновлення функцій життєвоважливих органів і 

систем організму. 

Існує велика кількість методів детоксикації організму, які за 

принципом дії поділяють на методи антидотної, штучної детоксикації та 

методи посилення природних процесів очищення організму. 

Знизити негативний вплив мікотоксинів на організм тварин можна, 

використовуючи речовини ендогенної дії. У більшості випадків їх 

використовують разом з кормом, ураженим грибами та мікотоксинами. Такі 

речовини можна поділити на 3 групи:  

1 – речовини з вираженими адсорбуючими властивостями;  

2 – речовини мікробного та ферментного походження;  

3 – речовини, що стимулюють обмінні процеси, проявляють 

антиоксидантний ефект, та симптоматичні засоби. 

Вважається, що найбільш ефективно всмоктуванню мікотоксинів у 

травному каналі тварин протидіють волокнисті компоненти кормів та 

сорбенти. При цьому ефект сорбції мікотоксинів у травному каналі зводиться 

до молекулярної взаємодії між сорбентами та мікотоксинами, а також до 

зміни ентерогепатичної циркуляції жовчних кислот. Однак слід зазначити, 

що сорбенти виявляють найвищу активність щодо полярних мікотоксинів, 

зокрема, до афлатоксинів. Менш полярні мікотоксини погано піддаються 

сорбції.  

На жаль більшість лікарів-практиків вважають економічно доцільним, 

а головне – достатнім способом профілактики мікотоксикозів додавання 

сорбентів до складу кормів. Проте процес сорбції є надзвичайно складним 

явищем, у якому поєднуються процеси сорбції та десорбції; залежно від виду 

мікотоксину різні сорбенти проявляють різну сорбційну здатність, тобто 

неможливо зв’язати практичну усю наявну в кормі кількість мікотоксинів і 

певна їх кількість залишається у організмі і проявляє негативний впив на 

здоров’я і продуктивність тварин і птиці. Деякі дослідники навіть вказують 

на те, що не слід вважати, що проблеми мікотоксикозів не існує, якщо 

мікотоксини не були виявлені у кормі – можливо їх кількість менша за межі 

виявлення застосовуваного методу аналізу, а вплив мінімальних доз токсинів 

і їх комбінацій досі не вивчений. Тобто, за любих обставин слід вважати, що 

проблема скоріше є, ніж її не існує. За таких обставин більшого значення 

набуває пошук засобів мінімізації впливу мікотоксинів на організм. 

У нинішніх умовах інтенсифікації птахівництва як галузі, що найбільш 

динамічно розвивається, надзвичайно актуальним є пошук високоефективних 
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шляхів і засобів підвищення продуктивності птиці та збереження поголів’я 

через використання різноманітних біологічно активних речовин та кормових 

добавок. Водночас особливу увагу при застосуванні й упровадженні у 

виробництво нових засобів надають тим речовинам та їх комплексам, які 

дають змогу отримати продукцію, що не містить хімічних забруднювачів, 

передовсім – лікарських препаратів. Одним із напрямів екологізації 

виробництва продукції птахівництва є застосування препаратів та кормових 

добавок, що мають природне походження й здатні виявляти високу 

ефективність без негативного впливу на якість отриманої продукції. 

В останні десятиліття, незважаючи на велику кількість синтетичних 

лікарських препаратів, використовуваних у сучасній ветеринарії й медицині, 

інтерес до лікарських засобів народної медицини не зник, а навпаки, 

відродився, що певною мірою пояснюється ростом побічних реакцій на 

приймання синтетичних лікарських препаратів. Лікарські рослини мають ряд 

переваг перед синтетичними, тому що організм тварин біологічно більш 

близький до світу рослин, ніж до хімічних препаратів. Тому використання 

рослин для лікування хворих тварин у більшості випадків буває більш 

ефективним, аніж застосування синтетичних хімічних речовин. Рослини як 

лікарські засоби діють на організм більш ніжно, не викликаючи зазвичай 

появи ускладнень. Велике значення в лікуванні має різнобічна дія лікарських 

рослин. Вона обумовлена значною кількістю біологічно активних і супутніх 

речовин, вміст яких у рослинах віддозований самою природою. Це 

призводить до зростання обсягів використання лікарських рослин у медичній 

та ветеринарній практиці. 

Метою роботи є визначення ефективності застосування вітчизняного 

препарату «АТОКС ВЕТ», формулу якого складено відповідно до основних 

принципів індійської системи медицини «Аюрведа», для зниження 

негативного впливу мікотоксинів на організм птиці, а також стимуляція її 

продуктивності. 

Для досягнення мети було поставлено до вирішення наступні задачі: 

- провести дослідження кормів та тканин організму птиці на наявність

мікотоксинів; 

- визначити ефективність досліджуваного препарату на збереженість і

продуктивність птиці в умовах господарства. 
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Характеристика препарату 

Компанія «Amma Life Sciences» - український виробник високоякісних 

фітокомплексів на основі сухих екстрактів лікарських рослин. Вся сировина 

експортується з Індії, її якість підтверджена сертифікатами GMP та ISO 

9001:2015. 

 Для зниження негативного впливу токсикантів, в першу чергу 

мікотоксинів, компанія пропонує до застосування кормову добавку «АТОКС 

ВЕТ» для сільськогосподарської птиці (кури-бройлери, несучки, качки, гуси, 

індики, перепілки тощо). Формула препарату складена відповідно до 

основних принципів індійської системи медицини «Аюрведа» 

Кормова добавка «АТОКС ВЕТ» є комплексом рослинних екстрактів, 

які активують ферменти ШКТ, підвищують ефективність всмоктування 

поживних речовин, нормалізують синтез і стабілізують склад мікрофлори 

кишківника,  перешкоджають всмоктуванню мікотоксинів, сповільнюють 

процеси окиснення і знижують токсичну дію на організм залишків 

мікотоксинів та їхніх метаболітів, покращують дезінтоксаційну функцію 

печінки і загальний імунний статус організму. 

Використовується як повноцінна екологічно чиста альтернатива 

кормовим антибіотикам, пробіотикам і органічним кислотами. Не 

виключається сумісне застосування «АТОКС ВЕТ» із вказаними добавками 

для отримання синергічного ефекту та зменшенні норм їх введення. 

До складу «АТОКС ВЕТ» входять - флавоноїди, феноли, сапоніни та 

інші в натуральному вигляді діючі речовини, які містяться в екстрактах 

Куркуми довгої (Curcuma longa), Бухгаавії діффуса (Boehraavia diffusa), 

Імбиру (Zingiber officinale), Філлантуса ембліка  (Phyllanthus emblica). 

Дози та способи введення: 

Кормова добавка застосовується перорально разом з питною водою із 

розрахунку - 60 г на 1 т води упродовж 10 діб. 
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Методика проведення досліджень з визначення ефективності 

препарату в умовах виробництва 

Клінічні випробування кормової добавки «АТОКС ВЕТ» були 

проведені на базі Філії "Птахофабрика "Авіс" ПрАТ "Агрохолдинг Авангард" 

(Хмельницька обл., с. Гуменці). Дослідження проводили на поголів’ї птиці 

кросу Новоген білий віком на початок експерименту 393 доби. 

Після 10 діб спостереження птиці упродовж 10 діб випоювали воду із 

додаванням фітокомплексу «АТОКС ВЕТ» у рекомендованій виробником 

дозі – 60 г на 1 т води, додаючи препарат у систему напування птиці. 

Ефективність застосування фітокомплексу «АТОКС ВЕТ» оцінювали за 

показниками клінічного стану та результатами досліджень морфологічних та 

біохімічних показників крові птиці дослідних груп та рівнем смертності 

птиці і рівнем продуктивності у різні періоди досліджень: до застосування 

препарату, у період застосування «АТОКС ВЕТ» та після його застосування. 

Перед початком експерименту корми для птиці було досліджено на 

вміст мікотоксинів і на наявність токсиноутворюючих грибів роду Fusarium. 

Також було проведено дослідження щодо наявності мікотоксинів у організмі 

птиці (в печінці). Всі дослідження проведені у акредитованих лабораторіях. 

Мікотоксикологічне дослідження кормів проводили  у Державному 

науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи (м. Київ). Дослідження кормів на ураження 

токсиноутворюючими грибами роду Fusarium проводили у відділі 

молекулярно-біологічних досліджень Української лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК. Вміст мікотоксинів у тканинах (печінці) птиці 

визначали у лабораторії ВЦ ТОВ «Експертний центр діагностики та 

лабораторного супроводу «Біолайтс». 

Морфологічні дослідження крові птиці проводили у науковій 

лабораторії кафедри терапії і клінічної діагностики Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, біохімічні 

дослідження – у лабораторії ВЦ ТОВ «Експертний центр діагностики та 

лабораторного супроводу «Біолайтс». Паралельні дослідження були 

проведені у лабораторії Замовника. 
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Схема проведення дослідження 

І етап (підготовчий або спостереження), тривалість – 10 діб 

Види досліджень 

і місце їх 

проведення 

Вихідні виробничі 

показники 

Птахофабрика 

Вміст мікотоксинів у 

кормі і тканинах печінки 

птиці та наявність 

токсиноутворюючих 

мікроміцетів 

ДНДІ з лабораторної 

діагностики і ветеринарно-

санітарної експертизи 

Українська лабораторія якості 

і безпеки продукціїї АПК 

Експертний центр діагностики 

та лабораторного супроводу 

«Біолайтс» 

Морфологічне 

дослідження крові птиці 

Наукова лабораторія кафедри 

терапії і клінічної діагностики 

НУБіП України 

Біохімічне дослідження 

крові птиці 

Експертний центр діагностики 

та лабораторного супроводу 

«Біолайтс» 

Лабораторія Птахофабрики 

ІІ етап (дослідний – випоювання препарату), тривалість – 10 діб 

Види досліджень 

і місце їх 

проведення 

Виробничі показники Птахофабрика 

Вміст мікотоксинів у 

тканинах печінки птиці 

Експертний центр діагностики 

та лабораторного супроводу 

«Біолайтс» 

Морфологічне 

дослідження крові птиці 

Наукова лабораторія кафедри 

терапії і клінічної діагностики 

НУБіП України 

Біохімічне дослідження 

крові птиці 

Експертний центр діагностики 

та лабораторного супроводу 

«Біолайтс» 

ІІІ етап (дослідний – після випоювання препарату), тривалість – 24 доби 

Види досліджень 

і місце їх 

проведення 

Виробничі показники Птахофабрика 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

1 Результати досліджень на вміст мікотоксинів 

За даними фахівців ветеринарної медицини Птахофабрики у птиці 

реєструється токсичне ураження печінки, що підтверджено результатами 

патологоанатомічного розтину загиблої птиці. Ймовірною причиною 

реєстрованих змін може бути вплив мікотоксинів корму. Як уже зазначалося 

з ряду причин, в першу чергу – погодно-кліматичних умов зони 

господарювання, за яких створюються умови для розвитку фітопатогенних 

токсиноутворюючих мікроскопічних грибів, мікроміцети (плісеневі гриби) є 

постійними контамінантами зернової продукції на етапах її вирощування і 

зберігання, а у разі токсиноутворення  термічна обробка зерна у процесі його 

переробки не впливає на вміст мікотоксинів. За повідомленнями спеціалістів 

лабораторії Птахофабрики мікотоксикологічним дослідженнями у кормах 

виявляли мікотоксини, при цьому частіше – дезоксиніваленол (ДОН), який є 

фузаріотоксином, а фузарії вважаються неминучими контамінантами зерна в 

процесі його вирощування (польові плісені). 

У молекулярно-біологічному відділі УЛЯБП АПК було проведено 

дослідження кормів для птиці на предмет наявності у них 

токсиноутворюючих грибів роду Fusarium. Дослідження проводились 

методом полімеразної ланцюгової реакції з детекцією продуктів ампліфікації 

в агарозному гелі. Екстракцію ДНК проводили гуанідін-тіоціонатним 

методом із сорбцією на кремнію оксиді описаним R. Boom із співавторами. 

Для досліджень використовували праймери, які фланкують ділянку ITS 

регіону рибосомальної ДНК Fusarium spp розміром 431 н.п. У результаті 

проведених досліджень було встановлено наявність у кормах грибів роду 

Fusarium. 

При проведенні мікотоксикологічногго дослідження кормів у ДНДІ з 

лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи було 

встановлено наявність у кормі охратоксину А у кількості 1,42 мкг/кг корму, 

що не перевищує встановлених максимально допустимих рівнів вказаного 

токсину, однак може вказувати на можливе ураження зерна чи готового 

комбікорму плісеневими грибами у процесі їхнього зберігання. При цьому 

рівні дезоксиніваленолу, заеараленону, афлатоксинів і Т-2 токсину були 

нижчими за межі виявлення методик дослідження (рис. 1). 
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Рис. 1. Результати мікотоксикологічного аналізу кормів 

Мікотоксикологічними дослідження тканин птиці (печінка) у 

Експертному центрі діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс» 

було встановлено наявність фумонізинів у організмі птиці перед початком 

застосування досліджуваного препарату (рис. 2). Отримані результати 

узгоджуються із результатами мікологічного дослідження кормів, у ході яких 

було встановлено наявність у кормі токсигенних грибів роду Fusarium spp. 
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Рис. 2. Результати мікотоксикологічного аналізу печінки курей 

Результати мікологічних і мікотоксикологічних досліджень вказують 

на високу ймовірність токсичного ураження організму птиці внаслідок 

негативного впливу наявних у кормі мікотоксинів. Це підтверджується 

результатами проведених фахівцями Птахофабрики патологічних розтинів 

загиблої птиці (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Патологоанатомічні діагнози при смертності птиці 13.08.2020 р. 

Діагноз Відсоток (%) загального падежу 

Некротичний ентерит 100 

Дуоденіт 100 

Гепатоз 100 

НГБ 100 

Венозний застій брижейки 50 

Перигепатит 80 

Розрив капсули печінки 80 

Перикардит 80 

Пневмонія 80 

Випотівання фібрину в черевну 

порожнину 
80 

Із представлених результатів видно, що основною причиною 

смертності є ураження травного каналу і печінки причиною чого може бути 

аліментарний токсикоз. На токсичне ураження вказує також одночасне 

встановлення перикардиту у більшості загиблої птиці. 

Отже, перед початком застосування птиці препарату «АТОКС ВЕТ» у 

господарстві встановлено значний падіж птиці внаслідок токсичного 

ураження травного каналу і печінки, а мікологічні і мікотоксикологічні 

дослідження вказують на наявність у кормах та організму птиці 

мікотоксинів, що можуть бути їхньою причиною. 
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2 Результати застосування препарату «АТОКС ВЕТ» 

Застосування препарату «АТОКС ВЕТ» упродовж 10 діб призвело до 

нормалізації гематологічних показників крові птиці. Свідченням цього є 

зростання вмісту гемоглобіну крові на 11,5 % та зростання гематокритної 

величини за рахунок збільшення кількості еритроцитів (табл. 2). Слід також 

відмітити зменшення кількості лейкоцитів, що ймовірно пов’язано із 

зменшенням прояву запальних процесів у травному каналі птиці. 

Таблиця 2. 

Гематологічні показники птиці 

Показник, що визначався в крові 
Одиниці 

виміру 

Час дослідження 

До 

препарату 

14.08 2020 

Після 

препарату 

01.09.2020 

Вміст гемоглобіну г/л 
68,13 

±8,29 

78,35 

±4,96 

Величина гематокриту % 
26,00 

±2,00 

29,00 

±0,82 

Загальна кількість всіх клітин 

(еритроцити+лейкоцити+тромбоцити) 
Т/л 

2,49 

±0,21 

2,80 

±0,15 

Кількість еритроцитів Т/л 
2,36 

±0,05 

2,67 

±0,15 

Кількість лейкоцитів Г/л 
64,17 

±10,36 

41,75 

±1,68 

Кількість тромбоцитів Г/л 
80,17 

±8,29 

86,00 

±5,99 

Лейкограма 

Базофіли % 
0,33 

±0,10 

1,25 

±0,50 

Еозинофіли % 
1,83 

±0,15 

3,50 

±0,35 

Гетерофіли (нейтрофіли) % 
22,50 

±1,53 

21,50 

±1,39 

Лімфоцити % 
71,83 

±1,61 

69,75 

±1,85 

Моноцити % 
3,50 

±0,45 

4,00 

±0,59 

При цьому змін у лейкограмі крові птиці не відмічали. Не зазнавали 

вражених змін і досліджувані біохімічні показники крові. Хоча привертає 

увагу, що після застосування препарату зменшилися показники вмісту 
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загального білка і глобулінів, які до застосування препарату знаходилися на 

верхній межі норми або перевищували нормативний показник (табл. 3). 

Таблиця 3. 

Біохімічні показники сироватки крові птиці 

Показник Норма 
Період дослідження 

14.08.2020 01.09.2020 10.09.2020 

Загальний 

білок, г/л 
45-65

65,00 

±8,21 

59,21 

±6,11 

63,06 

±6,75 

Альбуміни, г/л 
20-30

20,93 

±1,22 

22,38 

±2,50 

20,63 

±0,80 

Глобуліни, г/л 
24-42

44,07 

±8,10 

36,83 

±4,52 

42,43 

±6,37 

А/Г 1 / 2,11 1 / 1,65 1 / 2,06 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

230-

470 

295,20 

±78,76 

248,67 

±40,12 

359,88 

±84,55 

Са, ммоль/л 
3,9-8,6 

4,50 

±0,19 

4,03 

±0,42 

4,23 

±0,89 

Р, ммоль/л 
1,2-3,1 

2,50 

±0,48 

2,47 

±0,56 

2,14 

±0,45 

Са/Р 1,80 / 1 1,63 / 1 1,97 / 1 

Свідченням нормалізації обмінних процесів і зменшення прояву 

патології травного каналу і організму птиці в цілому є результати 

патологічних розтинів загиблої птиці у різні періоди експерименту. Так, 

якщо до введення препарату у 100 % випадків діагностували розвиток 

некротичного ентериту, дуоденіт і гепатоз, а також розрив капсули печінки, 

перигепатит і випотівання фібрину у черевну порожнину, то у період 

застосування препарату частота прояву цих ознак різко зменшилася і не 

перевищувала 20 %, а деякі ознаки не діагностували (дуоденіт, некротичний 

ентерит, розрив капсули печінки і пневмонія). Поява на 2 і 3 етапах 

досліджень у птиці ознак нефриту, чого не відмічали на початку і після 

завершення досліду є наслідком стимуляції під впливом препарату процесів 

виведення токсичних речовин і їхніх метаболітів, тобто очищення організму 

(рис. 3). 

При утриманні птиці у птахогосподарствах за рахунок впливу різних 

факторів у птиці розвивається некроз головки стегнової кістки. До 

застосування препарату це діагностували у 100 % загиблої птиці. Після 

застосування препарату «АТОКС ВЕТ» частота прояву НГС зменшилася до 

рівня 40 %. Причиною цього може бути нормалізація обмінних процесів у 
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організмі птиці, а також наявність у складі препарату рослин із вираженою 

протимікробною дією, оскільки доведено, що у патогенезі розвитку вказаної 

патології значну роль відіграє патогенна мікрофлора.  

Рис. 3. Причини загибелі птиці за результатами патологічних розтинів 

Слід відмітити, що уже після 3 діб застосування препарату при 

мікотоксикологічному дослідженні тканин печінки птиці у ній не виявляли 

залишків мікотоксинів (фумонізинів), що відмічали до початку застосування 

препарату «АТОКС ВЕТ».  

Отже, запропонований препарат нормалізує перебіг обмінних процесів 

у організмі птиці, проявляє детоксикаційні властивості і стимулює виведення 

токсинів і продуктів обміну з організму птиці. 

Нормалізація гематологічних і біохімічних показників, тобто 

стимуляція обмінних процесів у організмі птиці, а також усунення 

негативного впливу токсичних компонентів корму (мікотоксинів) значною 

мірою впливає на збереженість поголів’я і продуктивність птиці. Так 

порівняно з періодом до застосування препарату після 10 діб застосування 

препарату середньодобовий падіж птиці зменшився із 91 до 60 голів і 

знижувався через 10 та 24 доби після припинення препарату. При цьому 

відмічали і зростання % виконання плану продуктивності (табл. 4). 
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Таблиця 4. 

Показники продуктивності птиці 

Дні Падіж 

Викона-

ння 

плану, % 

Виробництво яйця, шт 

С0+ С0 С1 С2 Бруд Насіч Бій Всього 

І етап (10 діб до препарату) 

09.08-

18.08. 2020 

Середнє 

за період 

91 95,40 8669 69673 43191 824 9505 1040 1603 134505 

ІІ етап (10 діб задавання препарату) 

19.08-

28.08. 2020 

Середнє 

за період 

60 97,11 7169 69915 42753 744 11860 990 1515 134946 

ІІІ етап (10 діб після препарату) 

29.08-

07.09. 2020 

Середнє 

за період 

49 96,69 6195 69276 41689 736 12578 964 1503 132941 

ІV етап (до 24 доби після препарату) 

08.09-

21.09. 2020 

Середнє 

за період 

55 95,00 6364 66475 41016 573 11930 1309 1505 129488 

Зменшення поголів’я за рахунок падежу птиці призводить до 

поступового зниження продуктивності. Враховуючи показники падежу та 

проценту виконання плану на етапі до застосування препарату за 10 діб 

загальна кількість яєць мала б зменшитися на 4775 шт. Зменшення падежу і 

навіть незначне підвищення відсотку виконання плану обумовило 

збільшення загальної продуктивності птиці у період застосування препарату, 

а також збереження високого рівня продуктивності (однак із незначним його 

зниженням) у перші 10 діб після припинення застосування препарату та до 24 

доби після його застосування. 

Отже, препарат «АТОКС ВЕТ» сприяє зменшенню падежу птиці і 

збільшує її продуктивність. Найбільш виражено дія препарату проявляється у 

період його застосування.  
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Результати мікологічних і мікотоксикологічних досліджень свідчать

про наявність у кормі для птиці мікотоксинів, що впливають на здоров’я і 

продуктивність птиці. Про токсичний вплив на організм свідчать і результати 

патологічних розтинів, якими виявляли переважне ураження травного каналу 

і печінки. 

2. Застосування «АТОКС ВЕТ» нормалізує перебіг обмінних процесів у

організмі птиці, проявляє детоксикаційні властивості і стимулює виведення 

токсинів, їх метаболітів і продуктів обміну з організму птиці. 

3. «АТОКС ВЕТ» сприяє зменшенню падежу птиці і збільшує її

продуктивність. Найбільш виражено дія препарату проявляється у період 

його постійного застосування. 

4. Рекомендується для мінімізації токсичного впливу та пришвидшення

виведення токсинів із організму птиці, збереження поголів’я і стимуляції 

продуктивності застосовувати препарат «АТОКС ВЕТ» разом з водою для 

напування у дозі 60 г/тону води. 
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Вступ
Важко уявити сучасне життя без величезного 
різноманіття лікарських засобів. 
Від рівня розвитку фармакологічної індустрії 
залежить благополуччя країн та здоров’я 
націй. Фармакологічна промисловість щодня 
створює нові препарати для лікування 
хвороб людей та тварин, тим самим 
підтримуючи та розвиваючи сучасну 
медицину і ветеринарію [1, 2].
Рослини були основою для 
медикаментозного лікування протягом 
більшої частини людської історії і 
застосовуються тисячі років. Така 
традиційна медицина широко практикується 
і сьогодні. За оцінками, 80% світового 
населення покладаються на традиційну 
фітотерапію для первинної медичної 
допомоги. Широкий спектр рослинних ліків 
легко доступний на ринку у всьому світі. У 
тваринництві їх застосування дозволяє 
значно зменшити ветеринарні витрати та 
підвищити якість отриманої продукції. 
Велике значення має різнобічна дія 
лікарських рослин. Вона обумовлена 
значною кількістю біологічно активних і 
супутніх речовин, вміст яких у рослинах 
віддозований самою природою. Ряд рослин і 
їх складники, діючи спрямовано на перебіг 
процесів метаболізму здатні мінімізувати 
вплив токсинів на організм і сприяти їх 
швидкому виведенню. Це, у свою чергу, 
сприяє збереженню поголів’я та зростанню 
продуктивності, що обумовлює високий 
економічний ефект від їхнього застосування, 
що також підвищується і за рахунок 
відносно невисокої ціни фітопрепаратів 
[2-4].
За останні півстоліття мікотоксини визнані 
одними з найбільш шкідливих агентів 
біологічної небезпеки для здоров’я людини і 
тварин. Чисельними дослідженнями 
вітчизняних і зарубіжних вчених показане 
значне поширення токсигенних мікроміцетів 
у навколишньому середовищі та збільшення 
ареалів їхнього поширення [5, 6].

При цьому забруднення мікотоксинами 
зернової продукції має значний економічний 
і соціальний вплив, оскільки, основна 
частина населення світу споживає як основне 
харчування продукти переробки зернових 
культур [7].
Вважається, що найбільш ефективно 
всмоктуванню мікотоксинів у травному 
каналі тварин протидіють волокнисті 
компоненти кормів та сорбенти. При цьому 
ефект сорбції мікотоксинів у травному каналі 
зводиться до молекулярної взаємодії між 
сорбентами та мікотоксинами. Водночас 
знизити негативний вплив мікотоксинів на 
організм тварин можна, використовуючи 
речовини ендогенної дії здатних впливати на 
процеси метаболізму та виведення 
мікотокснів та їх метаболітів.

Метою роботи 
є визначення ефективності застосування 
вітчизняного препарату «АТОКСВЕТ», 
формулу якого складено відповідно до 
основних принципів індійської системи 
медицини Аюрведа, для зниження 
негативного впливу мікотоксинів на організм 
птиці, а також стимуляції їх продуктивності.

Матеріали та методи
До складу «АТОКСВЕТ» входять флавоноїди, 
феноли, сапоніни та інші в натуральному 
вигляді діючі речовини, які містяться в 
екстрактах Андрографіса волотистого 
(Andrographis paniculata), Бухгаавії діффуса 
(Boehraavia diffusa), Азадірахти індійської 
(Azadirachta Indica), Філлантуса ембліка  
(Phyllanthus emblica).
Дослідження були проведені на базі 
птахофабрики яєчного напряму на поголів’ї 
птиці кросу Новоген білий віком 393 доби на 
початок експерименту. Після 10 діб 
спостереження птиці упродовж 10 діб 
випоювали воду із додаванням 
фітокомплексу «АТОКСВЕТ» у 
рекомендованій виробником дозі – 60 г на 1 т 
води, 



додаючи препарат у систему напування 
птиці. Ефективність застосування 
фітокомплексу «АТОКСВЕТ» оцінювали за 
показниками клінічного стану та 
результатами досліджень морфологічних та 
біохімічних показників крові птиці 
дослідних груп та рівнем смертності птиці і 
рівнем продуктивності у різні періоди 
досліджень: до застосування препарату, у 
період застосування «АТОКСВЕТ» та після 
його застосування. 
Перед початком експерименту корми для 
птиці було досліджено на вміст мікотоксинів 
і на наявність токсиноутворюючих грибів 
роду Fusarium. Також було проведено 
дослідження щодо наявності мікотоксинів у 
організмі птиці. Дослідження проведені у 
акредитованих лабораторіях ДНДІ з 
лабораторної діагностики і ветеринарно-
санітарної експертизи та ВЦ ТОВ 
«Експертний центр діагностики та 
лабораторного супроводу «Біолайтс». 
Морфологічні дослідження крові птиці 
проводили у науковій лабораторії кафедри 
терапії і клінічної діагностики НУБіП 
України.

Результати та їх обговорення
При проведенні мікотоксикологічного 
дослідження кормів у ДНДІ з лабораторної 
діагностики і ветеринарно-санітарної 
експертизи було встановлено наявність у 

кормі охратоксину А у кількості 1,42 мкг/кг 
корму, що не перевищує встановлених 
максимально допустимих рівнів вказаного 
токсину, однак може вказувати на можливе 
ураження зерна чи готового комбікорму 
плісеневими грибами у процесі їхнього 
зберігання. Мікотоксикологічними 
дослідження тканин птиці (печінка) у 
Експертному центрі діагностики та 
лабораторного супроводу «Біолайтс» було 
встановлено наявність фумонізинів у 
організмі птиці перед початком застосування 
досліджуваного препарату, що узгоджуються 
із результатами мікологічного дослідження 
кормів, у ході яких було встановлено 
наявність у кормі токсигенних грибів роду 
Fusarium spp.

Застосування препарату АТОКСВЕТ 
упродовж 10 діб призвело до нормалізації 
гематологічних показників крові птиці. 
Свідченням цього є зростання вмісту 
гемоглобіну крові на 11,5 % та зростання 
гематокритної величини за рахунок 
збільшення кількості еритроцитів (табл. 1). 
Слід також відмітити зменшення кількості 
лейкоцитів, що ймовірно пов’язано із 
зменшенням прояву запальних процесів у 
травному каналі птиці. Змін у лейкограмі 
крові птиці не відмічали. Не зазнавали 
вражених змін і досліджувані біохімічні 
показники крові.

Таблиця 1. Гематологічні показники птиці 

Показник Одиниці 
виміру 

Час дослідження 

До препарату Після 
препарату 

Вміст гемоглобіну г/л 68,13±8,29 78,35±4,96 
Величина гематокриту % 26,00±2,00 29,00±0,82 
Загальна кількість всіх клітин 
(еритроцити+лейкоцити+тромбоцити) Т/л 2,49±0,21 2,80±0,15 

Кількість еритроцитів Т/л 2,36±0,05 2,67±0,15 
Кількість лейкоцитів Г/л 64,17±10,36 41,75±1,68 
Кількість тромбоцитів Г/л 80,17±8,29 86,00±5,99 



Свідченням нормалізації обмінних процесів і 
зменшення прояву патології травного каналу 
і організму птиці в цілому є результати 
патологічних розтинів загиблої птиці у різні 
періоди експерименту. Так, до введення 
препарату у 100 % випадків діагностували 
розвиток некротичного ентериту, дуоденіт і 
гепатоз, а також розрив капсули печінки, 
перигепатит і випотівання фібрину у черевну 
порожнину. У період застосування препарату 
частота прояву цих ознак різко зменшилася і 

не перевищувала 20 %, а деякі ознаки 
(дуоденіт, некротичний ентерит, розрив 
капсули печінки і пневмонія) не 
діагностували. Порівняно з періодом до 
застосування препарату після 10 діб 
застосування препарату середньодобовий 
падіж птиці зменшився із 91 до 60 голів і 
знижувався через 10 та 24 доби після 
припинення препарату. При цьому відмічали 
і зростання % виконання плану 
продуктивності (табл. 2). 

Етапи 
дослід-
ження 

Заги-
бель, 
гол. 

Викона-
ння 

плану, % 

Виробництво яйця, шт. 

С0+ С0 С1 С2 Бруд. Насіч. Бій Всього 
І етап  

(10 діб до 
препарату) 

91 95,40 8669 69673 43191 824 9505 1040 1603 134505 

ІІ етап  
(10 діб 

задавання 
препарату) 

60 97,11 7169 69915 42753 744 11860 990 1515 134946 

ІІІ етап  
(10 діб 
після 

препарату) 

49 96,69 6195 69276 41689 736 12578 964 1503 132941 

Таблиця 2. 
Середні значення показників продуктивності птиці за відповідні періоди досліджень 

Зменшення поголів’я за рахунок загибелі 
птиці призводить до поступового зниження 
продуктивності. Враховуючи показники 
загибелі та проценту виконання плану на 
етапі до застосування препарату за 10 діб 
загальна кількість яєць мала би зменшитися 
на 4775 шт. Однак зменшення падежу і навіть 
незначне підвищення відсотку виконання 
плану обумовило збільшення загальної 
продуктивності птиці у період застосування 
препарату, а також збереження високого 
рівня продуктивності  у перші 10 діб після 
припинення застосування препарату. Слід 
відмітити,  що уже після 3 діб застосування 
препарату при мікотоксикологічному 
дослідженні тканин печінки птиці у ній не 
виявляли залишків мікотоксинів 
(фумонізинів), що відмічали перед 
застосуванням фітокомплексу «АТОКСВЕТ».

Отже, препарат АТОКСВЕТ сприяє 
зменшенню падежу птиці і збільшує її 
продуктивність. Найбільш виражено дія 
препарату проявляється у період його 
застосування.

Висновки.
Фітокомплекс «АТОКСВЕТ» після його 
застосування у дозі 60 г/тону води нормалізує 
перебіг обмінних процесів у організмі птиці, 
проявляє детоксикаційні властивості і 
стимулює виведення токсинів, їх метаболітів і 
продуктів обміну з організму птиці.
 «АТОКСВЕТ» сприяє зменшенню загибелі 
птиці на 54-66 % і збільшує її продуктивність. 
Найбільш виражено дія препарату 
проявляється у період його постійного 
застосування.
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