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АТОКС ВЕТАТОКС ВЕТ
ATOX VET

100% NATURAL У тваринництві їх використання дозволяє значно 
зменшити ветеринарні витрати та підвищити якість 
отриманої продукції. Ряд рослин та їх складників, 
діючи спрямовано на перебіг процесів метаболіз-
му, здатні мінімізувати вплив токсинів на організм і 
сприяти їх швидкому виведенню. 

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 сорбента-
ми та мікотоксинами.

Метою роботи є визначення ефективності застосу-
вання  «Атокс Вет», формулу якого складено відпо-
відно до основних принципів індійської системи ме-
дицини Аюрведа, для зниження негативного впливу 
мікотоксинів на організм птиці, а також стимуляції її 
продуктивності. 

Матеріали та методи 

До складу «Атокс Вет» входять флавоноїди, фено-
ли, сапоніни та інші в натуральному вигляді діючі 
речовини, які містяться в екстрактах Андрографі-
са 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 бі-
лий віком 393 доби на початок експерименту. Після 
10 діб спостереження птиці впродовж 10 діб випою-
вали воду з додаванням фітокомплексу «Атокс Вет» 
у рекомендованій виробником дозі: 60 г на 1 т води, 
додаючи препарат у систему напування птиці. 

Перед початком експерименту корми для птиці було 
досліджено на вміст мікотоксинів і наявність токси-
ноутворюючих грибів роду Fusarium. Також було 
проведено дослідження щодо наявності мікотокси-
нів в організмі птиці. Дослідження були проведені в 
акредитованих лабораторіях ДНДІ з лабораторної 
діагностики й ветеринарно-санітарної експертизи 
та ВЦ ТОВ «Експертний центр діагностики та ла-

бораторного супроводу «Біолайтс». Морфологічні 
дослідження крові птиці проводили в науковій ла-
бораторії кафедри терапії та клінічної діагностики 
НУБіП України.

Результати мікологічних і мікотоксикологічних до-
сліджень вказують на високу ймовірність токсично-
го ураження організму птиці внаслідок негативного 
впливу наявних у кормі мікотоксинів. Це підтверджу-
ється результатами патологічних розтинів загиблої 
птиці, проведених фахівцями Птахофабрики.

Результати застосування «Атокс Вет»

Свідченням цього є зростання вмісту гемоглобіну 
крові на 11,5 % та зростання гематокритної величини 
за рахунок збільшення кількості еритроцитів. Слід 
також відзначити зменшення кількості лейкоцитів, 
що ймовірно пов’язано зі зменшенням прояву за-
пальних процесів у травному каналі птиці.

Рослини були основою для медикаментоз-
ного лікування протягом більшої частини 
історії людства й застосовувалися тисячі 
років.

Водночас знизити негативний вплив міко-
токсинів на організм тварин можна вико-
ристовуючи речовини ендогенної дії, що 
здатні впливати на процеси метаболізму та 
виведення мікотоксинів і їх метаболітів.

Ефективність застосування фітокомплек-
су «Атокс Вет» оцінювали за показниками 
клінічного стану, результатами досліджень 
морфологічних і біохімічних показників 
крові птиці дослідних груп, рівнем смерт-
ності птиці та рівнем продуктивності в 
різні періоди досліджень: до застосування 
препарату, у період застосування «Атокс 
Вет» та після його застосування.

Застосування препарату «Атокс Вет» упро-
довж 10 діб призвело до нормалізації гема-
тологічних показників крові птиці.

Стимулює виведення токсинів

Відсоток загального падежу до та після експерименту

Діагноз

Відсоток загального 
падежу до та після 
експерименту (%)
до після

Некротичний ентерит 100 0
Дуоденіт 100 0
Гепатоз 100 20
НГБ 100 39

Венозний застій брижейки 50 19
Перигепатит 80 20

Розрив капсули печінки 80 0
Перикардит 80 10
Пневмонія 80 0

Випотівання фібрину в черевну 
порожнину 80 10



При цьому змін у лейкограмі крові птиці не відзна-
чали. Не зазнавали виражених змін і досліджувані 
біохімічні показники крові. Хоча варто звернути 
увагу, що після застосування препарату зменши-

лися показники вмісту загального білка й глобулі-
нів, які до застосування препарату знаходилися на 
верхній межі норми або перевищували норматив-
ний показник.

Так, якщо до введення препарату в 100 % випадків діа-
гностували розвиток некротичного ентериту, дуоде-
ніт і гепатоз, а також розрив капсули печінки, периге-
патит та випотівання фібрину в черевну порожнину, 
то в період застосування препарату частота прояву 
цих ознак різко зменшилася й не перевищувала 20 %, 
а деякі ознаки не діагностували (дуоденіт, некротич-
ний ентерит, розрив капсули печінки й пневмонія). 
Поява на 2 і 3 етапах досліджень у птиці ознак неф-
риту, чого не відзначали на початку й після завер-
шення досліду, є наслідком стимуляції під впливом 
препарату процесів виведення токсичних речовин 
та їхніх метаболітів, тобто очищення організму.

При утриманні птиці в птахогосподарствах за ра-
хунок впливу різних факторів відзначали розвиток 
некрозу голівки стегнової кістки. До застосування 
препарату це діагностували в 100 % загиблої птиці. 
Після застосування препарату «Атокс Вет» частота 
прояву НГС зменшилася до рівня 40 %. Причиною 
цього може бути нормалізація обмінних процесів в 
організмі птиці, а також наявність у складі препарату 
рослин із вираженою протимікробною дією, оскільки 
доведено, що в патогенезі вказаної патології значну 
роль відіграє патогенна мікрофлора.

Отже, запропонований препарат нормалізує пере-
біг обмінних процесів в організмі птиці, проявляє 
детоксикаційні властивості та стимулює виведення 
токсинів і продуктів обміну з організму птиці.

Нормалізація гематологічних і біохімічних показни-
ків, тобто стимуляція обмінних процесів в організмі 

птиці, а також усунення негативного впливу токсич-
них компонентів корму (мікотоксинів), значною 
мірою впливає на збереженість поголів’я та про-
дуктивність птиці. Так, порівняно з періодом до за-
стосування препарату після 10 діб його застосування 
середньодобовий падіж птиці зменшився з 91 до 60. 

Фармакологічні властивості:

Зумовлює цілеспрямовані системні ефекти:

- у шлунково-кишковому тракті сприяє підвищен-
нюферментної активності та процесу всмокту-
вання поживних речовин; нормалізації синтезу й 
стабілізації складу мікрофлори кишечника; спо-
вільненню процесів окиснення, що в результаті 
перешкоджає всмоктуванню мікотоксинів, знижує 
токсичну дію залишків мікотоксинів та їхніх мета-
болітів;

- у системі крові сприяє нормалізації гематоло-
гічних показників, підвищенню рівня гемоглобіну 
та гематокриту за рахунок збільшення кількості 
еритроцитів; сприяє зменшенню кількості лейко-
цитів – маркеру запального процесу в організмі 
птиці;

- проявляє антиоксидантні та мембраностабілі-
зуючі властивості, покращує білок-синтетичну 
функцію печінки й процес відновлення гепатоци-
тів, що підвищує детоксикаційну функцію та імун-
ний статус організму.

Клінічні особливості:

Застосування «Атокс Вет» позитивно впливає на збе-
реженість поголів’я та продуктивність птиці за рахунок 
стимуляції обмінних процесів, покращення гематоло-
гічних і біохімічних показників, усунення негативного 
впливу токсичних компонентів корму (мікотоксинів). 
Також знижується ризик розвитку патологічних про-
цесів, спричинених патогенною мікрофлорою: не-
кротичного ентериту, дуоденіту й гепатозу, розриву 
капсули печінки та перигепатиту; а також попереджає 
розвиток дуоденіту, некротичного ентериту, пневмо-
нії, некрозу голівки стегнової кістки. Клінічні ефекти 
зумовлені вираженою антисептичною, протимікроб-
ною та протизапальною дією препарату.

Показання до застосування:

- профілактика, а також у складі комплексної терапії 
при захворюваннях печінки та шлунково-кишкового 
тракту птиці;

- нормалізація перебігу обмінних процесів та стиму-
ляція виведення токсинів, їх метаболітів і продуктів 
обміну з організму птиці;

- підвищення збереженості й продуктивності птиці, по-
кращення зоотехнічних показників і конверсії корму.

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

Показники продуктивності птиці

Дні Падіж

Вико-
нання 
плану, 

%

Виробництво яйця, шт

С0+ 0 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)
9.08-28.08. 2020

Середнє за 
період

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

ІІІ етап (10 діб після препарату)
9.08-07.09. 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

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 про-
цесів і зменшення прояву патології трав-
ного каналу й організму птиці в цілому є 
результати патологічних розтинів заги-
блої птиці в різні періоди експерименту. 

Слід зазначити, що вже після 3 діб засто-
сування препарату при мікотоксикологіч-
ному дослідженні тканин печінки птиці 
в ній не виявляли залишків мікотоксинів 
(фумонізинів), які відзначали до початку 
застосування  «Атокс Вет».



         

С ОМІ ВЕТС ОМІ  ВЕТ
SOMI VET

100% NATURAL

Мета дослідження   

Ефективність застосування «Сомі Вет» оцінювали 
за ступенем прояву клінічних ознак розладів  рес-
піраторної системи в птиці дослідних груп та рівнем 
смертності птиці в різні періоди досліджень: до за-
стосування препарату, у період його застосування та 
після застосування.

Матеріали та методи

Формулу «Сомі Вет» складено відповідно до ос-
новних принципів індійської системи медицини 
Аюрведа. 100 г продукту містять сухі екстракти Кур-
куми довгої (Curcuma longa) – 25 г, Імбиру (Zingiber 
offi cinale) – 25 г, Солодки голої (Glycyrrhiza glabra) – 
25 г, Перцю довгого (Piper longum) -25 г.

Клінічні випробування  «Сомі Вет»  були проведені 
на базі ТОВ «Ясенсвіт». Дослідження роводили на 
поголів’ї птиці кросу Хай-Лайн W–36 різних вікових 
груп:

вік 37–47 діб, поголів’я птиці та початок досліду – 
134649 голів;

вік 47–57 діб, поголів’я птиці та початок досліду – 
138699 голів;

вік 72–81 доба, поголів’я птиці та початок досліду – 
137828 голів.

Після 3–4 діб спостереження впродовж 3 діб птиці 
випоювали воду з додаванням кормової добавки 
«Сомі Вет» у рекомендованій виробником дозі: 60 
грамів на 1000 л води, додаючи препарат у систе-
му напування птиці. Ефективність застосування   
«Сомі  Вет» оцінювали  за ступенем прояву клініч-
них ознак розладів респіраторної системи в птиці 
дослідних  груп та рівнем смертності птиці  в різні 
періоди досліджень: до застосування препарату, у 
період застосування «Сомі Вет» та після його за-
стосування.

Результати дослідження гострої токсичності

1. Досліджувана кормова добавка «Сомі Вет» у формі 
розчину й водорозчинного порошку не спричиняє 
загибелі після її внутрішньошлункового уведення бі-
лим лабораторним мишам у кількості, що відповідає 
дозі 5000 мг/кг маси тіла.

2. Відповідно до класифікації речовин за токсичні-
стю «Сомі Вет» у формі порошку та розчину за ре-
зультатами визначення гострої токсичності після її 
внутрішньошлункового уведення білим лаборатор-
ним мишам за ступенем токсичності належить до 
V класу токсичності (Практично нетоксичні, DL50 
5001–15000 мг/кг маси тіла).

Результати дослідження хронічної токсичності

1. За  тривалого  уведення (впродовж  30 діб) мишам 
«Сомі Вет» разом із питною водою в кількості, що в 
10 разів перевищує максимальну рекомендовану те-
рапевтичну дозу, не  встановлено  виражених змін 
поведінкових  реакцій, стану нервової системи, кіль-
кості спожитих кормів та води. Загибелі тварин не 
відзначали.

2. Вагові коефіцієнти внутрішніх органів (нирок, пе-
чінки  й  серця)  за тривалого впливу «Сомі Вет» у 
тварин дослідної групи залишалися незмінними 
або незначною мірою (18,7–25,5 %) перевищували 
показники тварин контрольної групи. Дослідження 
відносної маси селезінки вказують на імунотропний 
вплив досліджуваної кормової добавки.

З. Морфологічні  показники  крові  мишей  за  уве-
дення  «Сомі Вет» упродовж 30 діб у субтоксичній дозі 
характеризувалися розвитком лімфоцитного лейко-
цитозу зі збільшенням  абсолютної  кількості лімфо-
цитів на 33,8 % порівняно з тваринами контрольної 
групи, що поряд зі зростанням відносної маси селе-
зінки в дослідних тварин свідчить про стимуляцію під 
впливом «Сомі Вет» клітинного імунітету.

За промислового ведення птахівництва 
та утримання великої кількості птиці на 
обмежених площах одним з основних не-
гативних факторів, що впливає на про-
дуктивність птиці та збереження її пого-
лів’я, є зростання концентрації в повітрі 
шкідливих газів, насамперед аміаку, які 
спричиняють розлади діяльності системи 
дихання й підвищення чутливості до ін-
фекцій дихальних шляхів.

З. Максимальна доза «Сомі Вет» у формі 
розчину, яка не спричиняє загибелі після 
введення її внутрішньошлунково білим ла-
бораторним мишам, становить 25000 мг/кг.

4. Біохімічні показники крові лабораторних 
мишей за дослідження тривалої дії високих 
доз «Сомі Вет» указують на відсутність нега-
тивного впливу на функціональний стан ни-
рок та гуморальний імунітет. Підвищення ак-
тивності трансаміназ на 67,4–67,7 %, свідчить 
про активацію процесів утилізації сполук Ні-
трогену в організмі мишей дослідної групи.

При захворюваннях дихальних шляхів



Результати  дослідження 

Перед проведенням досліджень за клінічними 
ознаками та результатами патоморфологічних    до-
сліджень     у    господарстві     було діагностовано хро-
нічний перебіг інфекційного ларинготрахеїту (ІЛТ). 
Усе поголів’я птиці господарства вакцинується від 
ІЛТ в 60-денному віці. Однак вакцинація не усувала 
прояву клінічних ознак захворювання та смертності 
птиці. Основними клінічними ознаками, на підставі 
яких ставили попередній діагноз ІЛТ,  були витікання 
з очей, розлади дихання й  трахеїти, що  підтверджу-
валися результатами патрозтину трупів птиці. 

За результатами патоморфологічних досліджень 
трупів загиблої птиці було підтверджено діагноз ін-
фекційний ларинготрахеїт. 

Запропонована  «Сомі Вет» містить комплекс біоло-
гічно-активних речовин рослинного походження, при-
значених для підтримки нормального функціонування 
бронхолегеневої системи тварин і птиці, а також, як 
показали попередні дослідження на лабораторних тва-
ринах, сприяє ендогенній утилізації надлишку аміаку.

Після застосування птиці  «Сомі Вет» із питною во-
дою в кількості 60 г на 1000 л води впродовж З діб 
зникали клінічні ознаки прояву інфекційного ларин-
готрахеїту, які відзначали в птиці до застосування 
препарату. Слід зазначити, що «Сомі Вет» швидко й 
легко змішується з водою, не утворюючи осаду та не 
порушуючи рух води в системі напування птиці. У пе-
ріод 3–4 добового спостереження за птицею різних 
вікових груп до початку застосування  «Сомі Вет»  
відзначали загибель птиці.

У птиці віком 37–39 діб за період спостереження 
перед застосуванням препарату середньодобова 
смертність становила 21 голову, у віці 47–49 діб – 9 
голів, у віці 72–75 діб – 13 голів. Рівень смертності 
птиці після З-добового випоювання питної води із 
«Сомі Вет» значно зменшувався й у птиці відповід-
них вікових груп становив 20, 4 та 11 голів. Зменшен-
ня рівня середньодобової смертності птиці відзна-
чали й у період після застосування препарату. Так, у 
птиці віком 43–47 діб за період спостереження після 
застосування препарату середньодобова смертність 
становила 16 голів, у віці 53–57 діб – 4 голови, у віці 
79–81 доба – 7 голів. 

Фармакологічні властивості:

Зумовлює цілеспрямовані системні ефекти:

- «Сомі Вет» використовується для бройлерів і несу-
чок після вакцинації. Може бути уведена як ад’ювант-
на терапія під час інфекційних хвороб, при хронічних 
респіраторних захворюваннях, пташиному грипі та 
інших респіраторних інфекціях

- Використовується при дихальній недостатності, 
яка спричинена високим рівнем аміаку.

- Застосовується як допоміжний засіб для профілак-
тики та в комплексній терапії при захворюваннях 
дихальних шляхів різної етіології, має антитоксичну 
спрямованість, стимулює імунну реактивність, воло-
діє відхаркувальними, в’яжучими, протизапальними 
та спазмолітичними властивостями.

Показання до застосування:

- профілактика й підтримувальна терапія захворю-
вань органів дихання

- підвищення збереженості й продуктивності пти-
ці, покращення зоотехнічних показників і конверсії 
корму.

Отже, рівень смертності в птиці віком 37–       
47 діб у період після застосування препарату, 
порівняно з періодом до його застосування, 
зменшився на 24 %, у птиці віком 47–57 діб – 
на 56 %, віком 72–81 доба – на 46 %.
Водночас слід відзначити, що застосуван-
ня птиці «Сомі Вет» разом із питною во-
дою впродовж З діб сприяє збільшенню 
маси птиці. При цьому зменшувалися від-
хилення між фактичною та нормативною 
масою птиці відповідних вікових груп, а 
у віковій групі 72–81 доба ці показники 
зрівнялися. Також підвищувалась одно-
рідність стада птиці.

Рух поголів’я та маса птиці до й після застосування «Сомі Вет»

П
ре

па
ра

т

Дата Вік, 
діб

Рух поголів’я Зважування птиці
Пого-
лів’я на 
ранок, 
голів

Па- 
діж, 
голів

Вибра-
ковка 
птиці, 
голів

Пого-
лів’я на 
вечір, 
голів

Падіж з 
початку 

вирощува-
ння, голів

Нор-
ма, г

Факт, 
г

Відхи-
лення, 

г

Однорід-
ність, %

Пташник №7

«С
ом

і В
ет

»

24.07.18 37 134649 26 0 134623 3185 320 316 -4 81
25.07.18 38 134623 17 0 134606 3202
26.07.18 39 134606 19 0 134587 3221 320 316 -4 80
27.07.18 40 134587 21 0 134566 3242 320 315 -5 82
28.07.18 41 134566 18 0 134383 3260
29.07.18 42 134383 21 0 134362 3281
30.07.18 43 134362 22 0 134270 3303
31.07.18 44 134270 20 0 134250 3323 420 416 -4 82
01.08.18 45 134250 14 0 134236 3337
02.08.18 46 134236 13 0 134219 3354
03.08.18 47 134219 13 0 134086 3373 420 416 -4 82

Пташник №2

«С
ом

і В
ет

»

13.07.18 47 138699 13 29 138563 2378 420 415 -5 80
14.07.18 48 138563 9 0 138554 2387
15.07.18 49 138554 5 0 138549 2392
16.07.18 50 138549 3 0 138546 2395
17.07.18 51 138546 3 16 138447 2398 510 506 -4 83
18.07.18 52 138447 7 0 138395 2405
19.07.18 53 138395 8 0 138358 2413
20.07.18 54 138358 6 20 138332 2419 510 506 -4 82
21.07.18 55 138332 2 0 138323 2428
22.07.18 56 138323 1 0 138316 2435
23.07.18 57 138316 3 0 138307 2444

Рух поголів’я та маса птиці й після застосування «Сомі Вет»

П
ре

па
ра

т

Дата Вік, 
діб

Рух поголів’я Зважування птиці
Пого-
лів’я на 
ранок, 
голів

Па- 
діж, 
голів

Вибра-
ковка 
птиці, 
голів

Пого-
лів’я на 
вечір, 
голів

Падіж з 
початку 

вирощува-
ння, голів

Нор-
ма, г

Факт, 
г

Відхи-
лення, 

г

Однорід-
ність, %

Пташник №2

«С
ом

і В
ет

»

07.08.18 72 137881 20 0 137861 2606 790 787 -3 84
08.08.18 73 137861 16 0 137845 2622
09.08.18 74 137845 7 0 137838 2629
10.08.18 75 137838 10 0 137828 2639 790 790 0 83
11.08.18 76 137828 10 0 137818 2649
12.08.18 77 137818 12 0 137806 2661
13.08.18 78 137806 11 0 137795 2672
14.08.18 79 137795 7 0 137788 2679 880 880 0 84
15.08.18 80 137788 7 0 137781 2686
16.08.18 81 137781 8 0 137773 2694



ШАНТІ ВЕТШАНТІ ВЕТ
SHANTI VET

100% NATURAL

         

Дослідження проведені на базі навчально-наукової 
лабораторії клінічних досліджень лікарських пре-
паратів кафедри фармакології, паразитології і тро-
пічної ветеринарії НУБіП України на поголів’ї кур-
чат-бройлерів кросу КОББ-500 (ТОВ «Морозівська 
птахофабрика»). До 10-денного віку курчат утриму-
вали у брудері БР-3 (ТОВ ІНКІ, Україна) з автоматич-
ним підігрівом. Після 11 доби і до завершення експе-
рименту курчат утримували в універсальних клітках 
для курей ІНКІ КР-108.

Було сформовано 3 дослідні групи по 30 голів. Кур-
чата 1 групи слугували контролем, їх вирощували 

за класичною схемою (таблиця 1), що включала в 
себе застосування антибіотиків, еймеріостатиків 
і вітамінно-мінеральних комплексів. Курчат дру-
гої дослідної групи (Дослід) вирощували за такою ж 
схемою, що і групу контролю, але в ході досліду було 
відтворено технологічний стрес шляхом ущільнення 
групи при її утриманні. З 1-ої та 21-ої доби їм упро-
довж 5 діб випоювали воду, яка містила дослідний 
препарат Шанті Вет із розрахунку 90 г/тонну питної 
води. Курчатам третьої групи також моделювали ст-
ресові умови, як і курчатам другої групи. Птиці усіх 
груп проводи планові вакцинації від ньюкаслської 
хвороби та хвороби Гамборо.

* дозування препаратів відповідно до листівок-вкла-
док

** після 35 доби щільність посадки курчат 2 і 3 груп 
зменшили для відповідності нормам посадки птиці.

(без застосування антибіотиків, еймері-
остатиків і вітамінно-мінеральних комп-
лексів)

Таблиця 1. Схема досліду*

Доба
Група

Контроль Дослід Шанті Вет
Годівля і утримання Комбікорм КреМікс старт (1-10 доби), Брудер по 30 голів

1-3 Енрофлоксин 10% ШАНТІ ВЕТ,
900 мг/10 л води4-5

Чиктонік
6-10 -

Годівля і утримання
Комбікорм КреМіксгровер (11-20 доби)

Клітки площею 0,6 м2 з різною щільністю посадки**
10 голів 15 голів 15 голів

11-13 Толтракокс 2,5 % -
14-18 НутрілSe -

19 Імунобактерин-D -

20 Вірусвакцина жива суха проти хвороби Гамборо
(перша вакцинація)

Комбікорм КреМікс фініш (після 21 доби)

21-25 Шанті Вет,
900 мг/10 л води

26 Вірусвакцина суха з штаму Ла-Сота проти ньюкаслської хвороби
27-29 Чиктонік -

30 Вірусвакцина жива суха проти хвороби Гамборо
(друга вакцинація)

31-35 Імунобактерин-D -
36-42 НутрілSe -

Курчат третьої дослідної групи вирощува-
ли без використання хімічних фармаколо-
гічних препратів.

Для усунення стресу й нормалізації 
роботи шлунково-кишкового тракту



Результати дослідження

На 11 добу маса курчат третьої групи була на 8% біль-
шою порівняно з курчатами інших груп за майже одна-
кової конверсії корму. Це вказує на стимулюючий вплив 
препарату Шанті Вет, який зберігається і у період, коли 
препарат припинили застосовувати. Це свідчить про 

наявність у препарату кумулятивного ефекту.

Надалі при щоденному огляді птиці відзначали ви-
ражену різницю між курчатами різних груп. При цьо-
му курчата третьої дослідної групи були більшими 
за розмірами порівняно із контролем, в той час як 
курчата другої групи дещо відставали у рості. 

При дослідженні гематологічних показників при-
вертає увагу зменшення гематокритного показника 
у птиці третьої групи, а також збільшення кількості 

лейкоцитів за рахунок зростання числа лімфоцитів, 
що може свідчити про стимулюючий вплив препара-
ту Шанті Вет на клітинний імунітет. 

Біохімічні показники птиці різних груп на 26 і 34 добу 
дослідження не мали виражених відхилень, однак 
слід відзначити більш високий рівень загального 
білка у птиці третьої дослідної групи на 14 %, порів-
няно з контролем, з одночасним збільшенням кіль-
кості альбумінів та глобулінів.

Поряд із цим слід відзначити, що під час відбору кро-
ві та проведення інших маніпуляцій курчата третьої 
групи були більш спокійними, що полегшувало про-
ведення процедур.

На кінець експерименту спостерігали збереження 
встановленої раніше тенденції до більш інтенсивно-

го росту курчат, яким випоювали Шанті Вет, навіть 
за умов технологічного стресу та значне відставан-
ня у рості курчат другої дослідної групи. При цьому 
у курчат другої групи відзначали збільшення спожи-
вання води внаслідок більш щільного утримання, а 
також зростання конверсії корму на 9 % порівняно 
з контролем, що значно перевищувала нормативні 
значення для кросу. Результати забою птиці різних 
груп представлено у таблиці 4.

Фармакологічні властивості:

- Шанті Вет використовують як добавку комплек-
су біологічно-активних речовин рослинного по-
ходження до раціону сільськогосподарської птиці 
(кури-бройлери,несучки, качки, гуси, індики, пе-
репілки тощо) з метою створення оптимальних 
дієтологічних умов для підтримки нормального 
функціонування бронхолегеневої системи, проце-
сів жовчовиділення й травлення, зменшення не-
гативного впливу стресу різної етіології в складі 
питної води або корму за допомогою перорального 
введення.  

- Шанті Вет використовується для бройлерів і несу-
чок після вакцинації. Може бути введена як ад’ювант-
на терапія під час інфекційних хвороб, при хронічних 
респіраторних захворюваннях, пташиному грипі та 
інших респіраторних інфекціях. Клінічні ефекти зу-
мовлені вираженою антисептичною, протимікроб-
ною й протизапальною дією.

Зумовлює цілеспрямовані системні ефекти:

- Секреція травних ферментів: полегшує секрецію 
протеолітичних, амілолітичних і ліполітичних фер-
ментів, які прискорюють перетравлення їжі.

- Нормалізація травлення: допомагає при лікуванні 
шлунково-кишкових розладів, тонізує травний тракт.

- Гепатопротекторна дія: стабілізує мембрану клітин 
печінки, сприяє відновленню й регенерації печінки, 
захищає її від токсинів і хімічних речовин.

- Підтримує бар’єрні функції слизової оболонки 
кишечника та динамічну рівновагу між слизовим 
шаром, епітеліальними клітинами, мікробіотою та 
імунними клітинами в кишечнику.

Контролює секрецію глікогену печінкою і, як наслі-
док, зменшує негативний вплив стресів.

Показання до застосування:

- профілактика, а також у складі комплексної терапії 

при інфекціях різної етіології, захворюваннях печін-
ки та шлунково-кишкового тракту птиці;

- використовується з перших днів після вилуплен-
ня, до та після вакцинації, при транспортуванні, 
зміні раціону та наявності мікотоксинів у кормах, 
при імуносупресії, підвищеній температурі, роз-
кльовуванні, переводі з ремонтного молодняка у 
доросле стадо, а також при виході на пік продук-
тивності.

- підвищення збереженості й продуктивності пти-
ці, покращення зоотехнічних показників і конверсії 
корму.

Висновки

1. Шанті Вет при його застосуванні для вирощу-
вання курчат-бройлерів кросу КОББ-500 разом з 
питною водою п’ятиденними курсами на 1-5 та 21-
25 добу у кількості 90 г/тонну питної води підвищує 
прирости маси тіла та спрощує технологічну схему,

2. Шанті Вет підвищує стійкість птиці до стресових 
факторів, активує травлення, а також проявляє іму-
ностимулюючу дію з переважним впливом на клі-
тинний імунітет.

3. Вирощування курчат-бройлерів в умовах стресу за 
збільшення густоти посадки птиці зменшує прирости 
маси тіла (маса курчат на 42 добу на 3 % менша порівня-
но із контролем) при зростанні конверсії корму на 9 %.

Таблиця 2. Маса курчат віком 32 доби, г

Група
Контроль Дослід Шанті Вет

1861 1805 1879

Таблиця 3. Гематологічні показники птиці

Контроль
Показник

гематокрит, % гемоглобін,
г/л

еритроцити, 
Т/л

лейкоцити,
Г/л

лімфоцити,
Г/л

26 доба
Контроль 35,6 104 2,2 4,4 2,8
Дослід 35,8 113 3,5 4,8 2,6

Шанті Вет 30,2 96 2,5 5,4 3,5
34 доба

Контроль 40,4 104 3,8 5,8 2,9
Дослід 35,2 83 3,2 5,4 2,7

Шанті Вет 34,8 86 3,4 7,0 4,0

Таблиця 4.

Група Забійна маса Маса тушки/%
Маса органів

шлунок печінка серце
Контроль 2676 1978/73,9 30,7 50,8 10,0
Дослід 2622 1964/74,9 29,3 55,2 11,1

Шанті Вет 2844 2126/74,8 31,6 63,1 12,1

Конверсія корму птиці третьої дослід-
ної групи була дещо нижчою порівняно з 
контролем: 1,67 та 1,69 відповідно.

даючи можливість отримати екологічно 
чисту продукцію без застосування антибі-
отиків, еймеріостатиків та препаратів сти-
мулюючої дії.

Застосування Шанті Вет за таких же умов 
утримання курчат збільшує на 6 % забійну 
масу птиці при дещо нижчій конверсії кор-
му (1,67 проти 1,69 у контролі).



Перевірено знаннями,
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