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Для забезпечення населення України продуктами тваринництва слід ін-
тенсифікувати наукові дослідження щодо створення високоефективних засо-
бів і методів діагностики, профілактики і лікування тварин та птиці, а також 
використання досягнень біотехнології і генної інженерії, розробити ефективну 
систему профілактичних, санітарних і зоогігієнічних заходів, які б забезпечу-
вали ветеринарне благополуччя господарств, захист навколишнього середо-
вища, одержання високоякісної продукції. Нині проводять пошуки способів 
підвищення активності природної резистентності організму тварин та птиці 
за допомогою природних і штучних імуномодуляторів, про- і пребіотиків та 
немедикаментозних методів, як альтернатива щодо застосування антибіотиків.

Мета дослідження – вивчити ефективність застосування пребіотичного 
препарату Актиген за вирощування індиків м’ясного напряму продуктив-
ності залежно від дози.

Для отримання науково-практичних даних було використано зоотехнічні, 
зоогігієнічні, гематологічні та варіаційно-статистичні методи досліджень.

Об’єктом вивчення були індики породи БІГ-6. До основного раціону 
(ОР) індиків додавали пребіотик Актиген у наступних дозах: з 1-ї до 21-ї 
доби: 0,4; 0,8 та 1 г/кг корму; з 22-ї до 42-ї доби: 0,4; 0,6 та 0,8 г/кг кор-
му; з 42-ї до 120-ї доби: 0,2; 0,4 та 0,7 г/кг корму. Змішування пребіотика із 
комбікормом проводили кормозмішувачем у господарстві за виготовлення 
комбікорму. Птиця мала вільний доступ до корму та води протягом усієї від-
годівлі. Актиген (ACTIGEN) – унікальна біологічна активна фракція друго-
го покоління, отримана із зовнішньої стінки специфічного штаму дріжджів 
Sacchamyces cerevisiae, селекціонована компанією «Оллтек» (Alltech) США 
та виділена з метою створення більш ефективного продукту для оптиміза-
ції здоров’я сільськогосподарських тварин та птиці. Актиген являє собою 
форму дріжджового вуглеводу. Дiюча речовина:1 кг містить 280,0 г сирого 
протеїну. Фармацевтична форма –  порошок.

Представлено результати експериментальних досліджень щодо ефек-
тивності застосування пребіотику Актиген (виробник Alltech (U.K.) Limited/
Оллтек (Ю.К.) Лімітед, Великобританія), до складу якого входять манано-
лігосахариди (МОС), виділені із клітинних стінок дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae.

Найвищі показники збереженості та приросту живої маси індиків-брой-
лерів із 1-ї до 21-ї доби постнатального періоду онтогенезу отримані у дозі 
Актигену 0,8 г/кг корму, що становило 3,99 % (Р<0,05), вочевидь це є опти-
мальним значенням. 

У разі застосування пребіотику Актиген у дозі 0,6 г/кг корму, із 22-ї 
до 42-ї доби постнатального періоду онтогенезу установлено, що показники 
збереженості та приросту живої маси індиків-бройлерів становили 9,50 % 
(Р<0,05) – оптимальна доза. 

Використання пребіотику Актиген із 42-ї до 120-ї доби постнатального 
періоду онтогенезу у дозі 0,4 г/кг корму для індиків-бройлерів сприяло зрос-
танню збереженості та приросту живої маси на 15,31 % (Р<0,05) –  опти-
мальне значення.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Сучасне птахівництво дося-
гло значного розвитку, а обсяги виробництва 
продукції значно збільшилися. За темпами 
розвитку птахівництво України займає пере-
дові позиції не лише в Європі, а й загалом у 
світі. Птахівництво України зорієнтоване на 
використання високопродуктивних кросів 
птиці, сучасних технологій вирощування, ви-
робництва продукції, збалансованої годівлі 
птиці, отримання екологічно чистої і безпеч-
ної продукції. У птахівництві України най-
більш активного розвитку набула галузь з ви-
робництва м’яса бройлерів. Серед складових 
успіху виробництва м’яса індиків особливе 
місце посідає здатність галузі, за максималь-
но стислі терміни, незалежно від пори року, 
отримувати високоякісну, біологічно цінну 
продукцію [1].

Продовольча безпека України обумовлена 
виробництвом достатньої кількості якісних, 
екологічно нешкідливих, повноцінних продук-
тів харчування тваринного походження, серед 
яких продукція птахівництва [3].

Нині в країнах Євросоюзу, а також в Украї-
ні введено заборону щодо застосування кормо-
вих антибіотиків та гормональних препаратів, 
як стимуляторів росту тварин, зокрема інди-
кам-бройлерам [6, 11]. 

Тому, пошук екологічно доцільних нутрі-
цевтиків для покращення росту та розвитку 
індиків, а також підвищення показників якості 
й безпечності продуктів забою птиці є актуаль-
ним питанням. 

Стратегічний розвиток вітчизняного пта-
хівництва, що безпосередньо пов’язаний з ін-
новаціями, можна розглядати як поступальний 
через удосконалення відтворювального проце-
су з використанням досягнень науки і техніки, 
технологій і як послідовно пов’язаний комп-
лекс, складові якого набувають нової якості, 
що і приводить до підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності кін-
цевої продукції галузі. Інноваційна діяльність 
є однією з необхідних умов розвитку птахів-

ництва України і водночас це найважливіша 
сторона в науково-технічному прогресі [4, 5].

Іншою проблемою нині постає заборона 
використовувати в країнах Євросоюзу рістсти-
мулювальні антибіотики у тваринництві. Це 
спонукає до пошуку альтернативних кормових 
добавок. Багатьма дослідниками доведена пер-
спективність використання про- і пребіотиків, 
а також біоцидних металів, котрі здатні проти-
стояти мікрофлорі [7, 8, 10]. 

Застосування різноманітних, екологічно 
нешкідливих нутріцевтиків, серед яких вітамі-
ни, пробіотики, пребіотики, макро- і мікроеле-
менти передбачають інтенсивні технології ви-
робництва продукції птахівництва, котрі нині 
стрімко впроваджують в Україні [12−20].

До таких альтернативних засобів висува-
ють низку вимог: забезпечувати більш ефек-
тивне використання поживних речовин корму, 
підвищувати продуктивність й збереженість 
птиці, пригнічувати умовно-патогенну та зни-
щувати патогенну мікрофлору кишечнику, 
стимулювати імунітет птиці загалом. Одним із 
таких новостворених препаратів симбіонтної 
природи є кормова добавка Актиген, яка реко-
мендована для використання у тваринництві, 
зокрема  птахівництві. 

Аналіз проведених досліджень джерел 
наукової літератури показав, що показники 
ветеринарно-санітарної експертизи, якості та 
безпечності продуктів забою індиків у разі 
застосування зазначених вище нутріцевти-
ків нині описано недостатньо. Така ситуація 
спонукала до детального дослідження впливу 
різних концентрацій Актигену на показники 
продуктивності, безпечності та якості про-
дуктів забою індиків. Це необхідно для розро-
блення й експериментального обґрунтування 
схеми ветеринарно-санітарної експертизи та 
системи оціночних критеріїв продуктів забою 
індиків, у разі використання під час відгодівлі 
птиці.

Мета дослідження – експериментально і 
практично обґрунтувати ефективність вико-
ристання пребіотику Актиген за вирощування 

Найбільш позитивну дію Актигену на морфологічні показники крові 
птиці (вміст гемоглобіну в одному еритроциті) реєстрували у 2-й дослідній 
групі, індикам-бройлерам якої застосовували препарат в концентрації 0,8; 0,6 
та 0,4 г/кг корму, залежно від віку, що сприяло підвищенню кількості гемог-
лобіну в еритроцитах найбільшою мірою, ніж у контрольній та інших групах 
– 21,0−25,0 % (Р<0,05).

В умовах виробництва встановлено гігієнічну оцінку дії препарату на про-
дуктивність: збільшення живої маси індиків, середньодобових приростів маси 
тіла та збереженості птиці. 

Ключові слова: промислове птахівництво, індики на дорощуванні, умо-
ви утримання, збереженість, пребіотик, морфологічні показники, метаболізм, 
продуктивність.
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індиків та ефективність його застосування в 
умовах виробництва. 

Матеріал та методи дослідження. Науко-
во-дослідну роботу виконано впродовж 2020–
2021 рр. на кафедрі ветеринарно-санітарної 
експертизи, гігієни продукції тваринництва та 
патанатомії ім. Й.С. Загаєвського Білоцерків-
ського національного аграрного університету. 
Науково-господарські досліди проведено в 
господарстві ТОВ «Володар» Тетіївського ра-
йону Київської області у трьох повторностях.

Експериментальні дослідження проводили 
в проблемній лабораторії імунології кафедри 
гігієни тварин та основ ветеринарної медици-
ни, міжфакультетській лабораторії біохімічних 
та гістохімічних методів досліджень.

Роботу виконували відповідно до «Єв-
ропейської конвенції про захист хребетних 
тварин, яких використовують для експери-
ментальних та наукових цілей» (Страсбург, 
1995), «Загальних етичних принципів екс-
периментів на тваринах» (Перший націо-
нальний конгрес з біоетики, 2001) та згідно 
з наказом Державного департаменту ветери-
нарної медицини № 7 від 17.02. 1999 р. «Про 
посилення контролю ветеринарних препара-
тів і кормових добавок».

Характеристика пребіотика Актиген. 
Актиген (ACTIGEN) – унікальна біологічна ак-
тивна фракція другого покоління, отримана із 
зовнішньої стінки специфічного штаму дріж-
джів Sacchamyces cerevisiae, селекціонована 
компанією «Оллтек» (Alltech) США та виді-
лена з метою створення більш ефективного 
продукту для оптимізації здоров’я сільсько-
господарських тварин та птиці. Актиген являє 
собою форму дріжджового вуглеводу. Дiюча 
речовина: 1 кг містить 280,0 г сирого протеїну. 
Фармацевтична форма – порошок.

Фармакологiчнi властивостi. Дiя кормо-
вої добавки основана на зв'язуваннi патоген-
них мiкроорганiзмiв через блокування специ-
фічної до манози пектиноподібної субстанцiї, 
що знаходиться на їx поверхнi, це сприяє  рос-
ту корисної мiкрофлори шлунка та підвищує 
імунітет тварин і птицi. 

Реєстрацiйне посвiдчення (REGISTRA- 
TIONCERT, IFIСДГЕ): JФ АА-01795-04-1 від 
28.12. 2015 р. Власник реєстраційного посвiд-
чення: «Оллтек» Iнк. 3031-I (Аmнiп Хiлl Пайк, 
Нiколасбiльп, штат Keнтуккі, 40356), CША).

Зоогігієнічна характеристика. Молодняк 
індиків у господарство постачають з Німечин-
ни у спеціальних автомобілях-рефрижераторах 
за температури у транспортному засобі +26 °C 
з автоматичним регулюванням температури 
повітря та вентиляцією. Птиця знаходиться в 

ящиках по 80 голів у кожному, ящики розміще-
ні у візках (троллях). Перед посадкою у госпо-
дарстві їх поміщають у карантинні приміщен-
ня, в спеціально відведені пташники.

Птицю розміщають в спеціальних рингах, 
де утримують до 3−6 діб. Щоб уникнути ме-
ханічного травмування – годівля та напування 
лише автоматичні. Для годівлі використовують 
систему Roxell. Щільність посадки становить 8 
голів на 1 м2 площі. Порода індиків БІГ-6.

Після карантину птицю переводять у бу-
динки-пташники, де утримують до кінця від-
годівельного періоду – 150 діб.

Як підстилку використовують солому. 
Перед посадкою птиці підготовлюють при-
міщення: проводять сухе прибирання 1 день, 
дезінфекція перед миттям – 0,3 % каустичною 
содою 1 день, миття приміщення з миючим 
розчином 3 дні, волога дезінфекція (запіню-
вання 0,3 % р-н біоконтакт) – 1 день, побілка 
приміщення за допомогою побілочної машини 
СО 244 – 1 день, фламбування підлоги та 40 см 
стіни, розсипання пушонки 1 день. Проведен-
ня газації 10 % р-н «Біоконтакт плюс» за добу 
до завезення птиці, промивання системи водо-
постачання (кислотний засіб АСІП – за 6 годин 
до посадки ) – 1 день.

Приміщення для утримання індиків типо-
ві цегляні. Система утримання птиці безви-
гульна. Для напування, приготування кормів, 
санітарно-гігієнічних та технічних цілей вико-
ристовують воду зі свердловини на території 
господарства із дотриманням Державних сані-
тарних правил і норм (Державні санітарні пра-
вила і норми, 1996, № 383 та ГОСТ 2874−82). 
Водопостачання централізоване. 

Для отримання максимальної продукції 
птиці, в приміщеннях підтримують оптималь-
ний мікроклімат (температура, відносна воло-
гість, концентрація шкідливих газів, швидкість 
руху повітря, освітлення, бактеріальна, пилова 
забрудненість тощо). 

Контроль стану мікроклімату проводять із 
використанням кліматичного контролера типу 
STIENENCB-4000. Для освітлення приміщень 
використовують переважно синє світло – це 
зменшує агресивність за утримання птиці та 
профілактує її пригніченість. У вечірній час 
застосовують зелене світло – це стимулює апе-
тит у індиків.

Денне світло за вирощування індиків не 
використовують, оскільки воно робить птицю 
агресивнішою та здатною до канібалізму (роз-
кльовування).

Послід з приміщення видаляють одноразо-
во після завершення відгодівлі птиці за допо-
могою трактора Manitou та вивозять на поля. 
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Така система утримання птиці відповідає 
«Відомчим нормам технологічного проєкту-
вання».

Зоотехнічна характеристика. Для го-
дівлі використовують комбікорм (1-й період  
ПК-30 – з 1−14 доби; 2-й період ПК-31 – з 
15−35 доби; 3-й період ПК 28 – з 36−63 доби; 
4-й період ПК 24 – з 64−91 доби; 5-й період 
ПК 27 – з 92−119 доби; 6-й період ПК 26 – з 
120−150 доби. Корми доставляли у приміщен-
ня і подавали в годівниці за допомогою автома-
тичної системи годування з чашею MultiMax.

До основного раціону (ОР) індиків додава-
ли пребіотик Актиген у наступних дозах: з 1-ї 
до 21-ї доби: 0,4; 0,8 та 1 г/кг корму; з 22-ї до 
42-ї доби: 0,4; 0,6 та 0,8 г/кг корму; з 43-ї до 
120-ї доби: 0,2; 0,4 та 0,7 г/кг корму. 

Змішування пребіотика із комбікормом 
проводили кормозмішувачем на господарстві 
за виготовленя комбікорму. Птиця мала віль-
ний доступ до корму протягом усієї відгодівлі.

Гематологічні дослідження (кількість 
еритроцитів у крові за допомогою сітки Го-
ряєва, гемоглобіну у крові гемоглобінціанід-
ним методом, кількість лейкоцитів за допо-
могою камери Горяєва, вміст гемоглобіну в 
одному еритроциті) проводили згідно з Дан- 
чук В.В. та ін. [2].

Статистичну обробку отриманих резуль-
татів проводили із застосуванням методів ва-
ріаційної статистики (критерії Ст’юдента). 
В процесі обробки використовували систе-
му комп’ютерних розрахунків «Maple-12» і 
«Microsoft Exel». Результати середніх значень 
вважали статистично достовірними за р≤0,05; 
р≤0,01, р≤0,001 [2].

Визначення оптимальної дози пребіотику 
Актиген для індиків проводили згідно зі схе-
мою досліду (табл. 1).

Індикам усіх дослідних груп пребіотик 
Актиген задавали разом з кормом, впродовж 
доби: із 1-ї до 21-ї доби, із 22-ї до 42-ї та із  43-ї 
до 120-ї доби життя.

Індикам з першої до третьої дослідних груп 
пребіотик застосовували у дозах: 0,4; 0,8 та  
1,0 г/кг корму, з четвертої до шостої дослідних 
груп – 0,4; 0,6 та 0,8 г/кг корму та із сьомої до 
дев’ятої дослідних груп 0,2; 0,4 та 0,7 г/кг корму. 

Під час проведення дослідження враховува-
ли масу тіла, середньодобові прирости та збере-
женість індиків. Птиці контрольної групи згодо-
вували лише комбікорм. Воду подавали вволю.

Результати дослідження. Визначення 
оптимальної дози пребіотику Актиген для 
індиків за показниками продуктивності.

Аналіз динаміки збереженості й живої маси 
індиків-бройлерів та виявлені закономірності 
є важливим елементом у комплексній системі 
з’ясування впливу пребіотиків на організм як 
біологічну систему та на продуктивність птиці. 

Використання пребіотику Актиген із 1-ї до 
21-ї доби у дозах: 0,4; 0,8 та 1 г/кг корму свід-
чить, що на 21-у добу постнатального періоду 
онтогенезу збереженість птахопоголів’я стано-
вила:  за дози 0,4 г/кг корму – 93,7 %; 0,8 –97,0 %;  
1 г/кг корму – 96,0 % проти контролю 92,9 % 
(+2,6 % у середньому). 

За використання пребіотику Актиген з 22-ї 
до 42-ї доби досліду збереженість птахопого-
лів’я становила: за дози 0,4 г/кг корму – 94,0 %;  
6 − 98,0 %; 0,8 г/кг корму − 95,0 % проти контр-
олю 93,5 % (+2,16 % у середньому). 

У разі застосування зазначених концен-
трацій Актигену із 43-ї до 120-ї доби дослі-
ду збереженість птахопоголів’я становила: 
за дози 0,2 г/кг корму – 95,0 %; 0,4 − 99,0 %;  
0,7 г/кг корму – 97,0 % проти контролю 94,5 %  
(+2,50 % у середньому). 

Таблиця 1 – Схема досліду з визначення оптимальної дози пребіотику Актиген для індиків-бройлерів

Група тварин Кількість птиці у групі, n Доза та кратність застосування,
г/кг корму

Дослідна 1 300
Із 1-ї до 21-ї доби

ОР + КД Актиген 0,4 г/кг корму 
Дослідна 2
Дослідна 3

300
300

ОР + КД Актиген 0,8 г/кг корму 
ОР + КД Актиген 1,0 г/кг корму 

Дослідна 4 300
Із 22-ї до 42-ї доби

ОР + КД Актиген 0,4 г/кг корму 
Дослідна 5 300 ОР + КД Актиген 0,6 г/кг корму 
Дослідна 6 300 ОР + КД Актиген 0,8 г/кг корму 

Дослідна 7 300
Із 43-ї до 120-ї доби життя 

ОР + КД Актиген 0,2 г/кг корму
Дослідна 8 300 ОР + КД Актиген 0,4 г/кг корму
Дослідна 9 300 ОР + КД Актиген 0,7 г/кг корму
Контрольна 200 ОР
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За вивчення впливу зазначених концентра-
цій Актигену на живу масу індиків із 1-ї до 21-ї 
доби постнатального періоду онтогенезу, у різ-
них дозах (0,4; 0,8 та 1 г/кг корму) установлено, 
що жива маса птиці 2-ї та 3-ї дослідних груп до-
стовірно більша за контрольний аналог – 3,99 % 
(р≤0,05) та 3,25 % (р≤0,05) відповідно. Водночас 
зростання живої маси індиків 1-ї дослідної гру-
пи було невірогідним (1,75 %). Жива маса птиці 
2-ї дослідної групи мала тенденцію до збільшен-
ня на 0,58 % порівняно з контролем (рис. 1.).

Аналіз живої маси дослідних груп інди-
ків на 21-у добу життя свідчить, що найбіль-
шою була маса птиці у 2-й дослідній групі 
(231,6±2,58 г), а найменшою – у 1-й дослідній 
групі (211,3±2,75 г).

Отже, застосування пребіотику Актиген із 
1-ї до 21-ї доби постнатального періоду онто-
генезу у дозі 0,8 г/кг корму для індиків-бройле-
рів є оптимальним.

На 42-у добу застосування Актигену жива 
маса індиків-бройлерів 2-ї та 3-ї дослідних 
груп є достовірно більшою на 9,50 % (р≤0,05) 
та 6,27 % (р≤0,05) відповідно, проти контроль-
них показників. Жива маса птиці 1-ї дослідної 
групи має тенденцію до збільшення − 5,21 %. 

На 42-у добу життя, абсолютна жива маса 
індиків-бройлерів лише 2-ї дослідної групи 
достовірно більша за живу масу індиків кон-
трольної групи на 13,25 % (р≤0,05). Тимчасом 
показник, що аналізували, у індиків 1-ї дослід-
ної групи становив 8,56 % (р≤0,05), достовір-

но більший за контроль. Збільшення живої 
маси індиків-бройлерів 3-ї дослідної групи 
становило 11,15 % (р≤0,05) проти контрольно-
го аналога.

З’ясовано, що на 42-у добу постнатального 
періоду онтогенезу індиків-бройлерів найбіль-
шу живу масу, серед дослідних груп, має птиця 
2-ї дослідної групи (2349,27±25,32 г), а наймен-
шу – 1-ї дослідної групи (1834,47±23,15 кг).

З’ясовано, що на 120-у добу постнаталь-
ного періоду онтогенезу індиків-бройлерів 
найбільшу живу масу, серед дослідних груп, 
має птиця 2-ї дослідної групи (20100±20,1 г), а 
найменшу – 1-ї дослідної групи (18956±18,2 г).

Отже, застосування пребіотику Актиген із 
22-ї до 42-ї доби постнатального періоду онто-
генезу у дозі 0,6 г/кг корму для індиків-бройле-
рів є оптимальним.

На 120-у добу життя, абсолютна жива маса 
індиків-бройлерів лише 2-ї дослідної гру-
пи достовірно більша за контроль на 15,31 % 
(р≤0,05). Тимчасом показник, що аналізували, 
у індиків 1-ї дослідної групи становив 7,96 %  
(р≤0,05), достовірно більший за контроль. 
Збільшення живої маси індиків-бройлерів 3-ї 
дослідної групи становило 12,15 % (р≤0,05) 
проти контрольного аналога. 

З’ясовано, що на 42-у добу постнатального 
періоду онтогенезу індиків-бройлерів найбіль-
шу живу масу, серед дослідних груп, має птиця 
2-ї дослідної групи (2349,27±25,32 кг), а най-
меншу – 1-ї дослідної групи (1834,47±23,87 кг).

Рис. 1. Динаміка живої маси індиків-бройлерів дослідної і контрольної груп 
за збагачення раціону Актигеном (г).
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Отже, застосування пребіотику Актиген із 
43-ї до 120-ї доби постнатального періоду он-
тогенезу у дозі 0,4 г/кг корму для індиків-брой-
лерів є оптимальним.

Аналізуючи кратність збільшення живої 
маси індиків-бройлерів за увесь період до-
сліджень (з 1-ї до 120-ї доби життя) 1-, 2- та 
3-ї дослідних груп, робимо висновок, що з 
найбільшою інтенсивністю це відбувається 
у птиці: з 1-ї до 21-ї доби постнатального пе-
ріоду онтогенезу за дози пребіотику 0,8 г/кг 
корму (оптимальна доза), із 22-ї до 42-ї доби –  
0,6 г/кг корму (оптимальна доза) та із 43-ї до 
120-ї доби − 0,4 г/кг корму для індиків-бройле-
рів (оптимальна доза). Інтенсивність зростан-
ня живої маси індиків-бройлерів дослідних 
груп становила у середньому 28,52 рази. По-
казник контрольної групи збільшився за період 
досліду в 25,08 рази – збільшення становило  
+3,44 рази (рис. 2).

Аналіз середньодобового приросту живої 
маси індиків-бройлерів, яким згодовували Ак-
тиген у різних дозах свідчить, що його інтен-
сивність залежить від віку птиці та концентра-
ції пребіотику в організмі. Зокрема, з 1-ї до 21-ї 
доби життя аналізований показник всіх дослід-
них груп є дещо більший: у 1-й групі – на 2,37; 
2-й – на 7,63 та 3-й групі – на 5,36 % проти 
контролю.

Отже, найбільший показник приросту жи-
вої маси серед дослідних індиків реєстрували 
у птиці 2-ї дослідної групи (30,16 г), а наймен-
ший – у 1-й групі (28,0 г).

За період з 22-ї до 42-ї доби життя птиці 
найбільшим приріст живої маси дослідних ін-
диків виявився в 2-й дослідній групі (49,40 г), 
а найменшим – у 1-й дослідній групі (45,37 г). 
Показник приросту індиків-бройлерів 3-ї до-
слідної групи теж відрізнявся від контролю і 
становив 47,15 г.

За період із 43-ї до 120-ї доби життя пти-
ці найбільшим приріст живої маси дослід-
них індиків виявився в 2-й дослідній групі  
(49,40 г), а найменшим – у 1-й дослідній гру-
пі (45,37 г). Показник приросту індиків-брой-
лерів 3-ї дослідної групи теж відрізнявся від 
контролю і становив 47,15 г.

Отже, середньодобові прирости живої маси 
індиків-бройлерів з 1-ї до 120-ї доби постнаталь-
ного періоду онтогенезу зберігають тенденцію 
до збільшення проти контрольної групи. Вод-
ночас показник, який аналізували, у індичат 2-ї 
дослідної групи у дозах 0,8; 0,6 та 0,4 г/кг корму, 
залежно від віку, значно більший за контроль.

Динаміка морфологічних показників 
крові індиків-бройлерів. 

Аналізуючи тенденцію вікових змін мор-
фологічних показників крові індиків-бройле-

Рис. 2. Кратність збільшення живої маси індиків-бройлерів за збагачення раціону 
Актигеном з 1-ї до 120-ї доби життя птиці (г).
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рів дослідних і контрольної груп, необхідно за-
значити, що на 10-у добу експерименту у крові 
індиків всіх дослідних груп не відбувається до-
стовірних кількісних змін вмісту еритроцитів, 
лейкоцитів та концентрації гемоглобіну проти 
контролю. Це свідчить про відсутність токсич-
ної дії Актигену на організм індиків в зазначе-
ний період онтогенезу. 

На 20-у добу досліду у крові індиків 2-ї 
дослідної групи достовірно збільшується кіль-
кість еритроцитів, що на 21,0 % більше за по-
казник контрольної групи (р≤0,05). Однак кіль-
кість лейкоцитів і концентрація гемоглобіну 
достовірної різниці з контролем не мають. 

Ймовірно, збільшення кількості еритроцитів 
є компенсаторною реакцією організму для по-
силення метаболічних процесів його функцій, 
зокрема тканинного дихання. Однак це не су-
проводжується відповідним зростанням концен-
трації гемоглобіну у 2-й дослідній групі індиків, 
рівень якого вищий порівняно з іншими група-
ми, окрім 3-ї, що свідчить про тенденцію до роз-
витку гіпохромної анемії, зокрема в цій групі. 
Це підтверджується тим, що вміст гемоглобіну в 
еритроциті на 3,9 % нижче, ніж в контролі, тим-
часом в індиків з інших груп аналогічні показ-
ники коливаються в межах 17,8–27,0 пг. 

У індиків 2-ї дослідної групи, яким засто-
совували Актиген в концентрації 0,6 г/кг кор-
му, на 42-у добу досліду спостерігали подібні 
зміни, тобто вміст гемоглобіну в еритроциті 
коливався в межах 17,8–25,0 пг.

Достовірне збільшення кількості еритро-
цитів відбувалось у цей період у індиків 2-ї 
та 3-ї дослідних груп, вміст гемоглобіну у 1-й 
групі достовірно не відрізнявся від його кіль-
кості в контрольній групі, а у 2-й групі, як і 
на 21-у добу, рівень гемоглобіну вірогідно не 
знижувався – 23,0 %. Щодо 2-ї групи, то, ймо-
вірно, зростання кількості еритроцитів є від-
повідною компенсаторною реакцією на вве-
дення Актигену, що свідчить про можливий 
вплив концентрації пребіотику на організм 
індиків. 

Аналогічний результат виявлено і на 120-у 
добу. Це підтверджено розрахунком вмісту ге-
моглобіну в одному еритроциті, що становить 
у індиків 2-ї групи – 35,95±0,73 пг (р≤0,05), 
проти 34,11±0,57 пг у контрольній групі та 
35,21±0,37 пг – у 3-й групі, в якій ми реєстру-
вали оптимальні результати біохімічних по-
казників сироватки крові індиків та приростів 
живої маси. В інших групах цей показник ко-
ливався в межах 33,87–34,97 пг (табл. 2).

Таблиця 2 − Динаміка середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті індиків за застосування пребіотику Актиген, 
                     пг (M±m, n=20)

Група птиці, г/кг корму 20-а доба досліду 42-а доба досліду 120-а доба досліду

Дослід 1; 
0,4 33,07±1,23 ─ ─

Дослід 2; 
0,8 33,55±1,58* ─ ─

Дослід 3; 
1,0 33,21±1,17 ─ ─

Дослід 4; 
0,4 ─ 36,07±1,04* ─

Дослід 5; 
0,6 ─ 36,87±1,12* ─

Дослід 6; 
0,8 ─ 36,15±1,23 ─

Дослід 7; 
0,2 ─ ─ 35,02±0,13

Дослід 8; 
0,4 ─ ─ 35,95±0,73*

Дослід 9; 
0,7 ─ ─ 35,21±0,37*

Контроль 31,08±1,35 34,05±1,15 34,11±0,57

Примітка. *Р≤0,05 проти контролю.
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Отже, найбільш позитивну дію препарату 
на морфологічні показники крові реєстрували 
у 2-й дослідній групі, індикам-бройлерам якої 
застосовували Актиген в концентрації 0,4 г/кг 
корму, що сприяло підвищенню кількості ге-
моглобіну в еритроцитах найбільшою мірою, 
ніж у контрольній та інших групах. 

Обговорення. На сьогодні перед фахівця-
ми в галузі тваринництва і ветеринарної меди-
цини постала нагальна потреба в пошуку аль-
тернативних антибіотикам ефективних дієвих 
засобів для профілактики і лікування хвороб 
тварин з ознаками розладу функцій шлунко-
во-кишкового тракту [21−23].

Аналіз матеріалів наукових досліджень 
засвідчив, що з біологічного, екологічного та 
економічного погляду доцільним і виправда-
ним для профілактики та лікування захворю-
вань шлунково-кишкового тракту тварин і пти-
ці є застосування пробіотиків та пребіотиків. 
Це дозволить отримати безпечну, екологічно 
чисту продукцію та знизити затрати на її ви-
робництво [24, 25].

На підставі проведених досліджень обгрун-
тована необхідність застосування пребіотику 
Актиген за вирощування індиків-бройлерів.

Актиген – це біологічна активна фрак-
ція другого покоління, отримана із зовніш-
ньої стінки специфічного штаму дріжджів 
Sacchamyces cerevisiae, селекціонована ком-
панією «Оллтек» (Alltech) США та виділена з 
метою створення більш ефективного продук-
ту для оптимізації здоров’я сільськогосподар-
ських тварин та птиці.

Дiя кормової добавки основана на зв’язу-
ваннi патогенних мiкроорганiзмiв через блоку-
вання специфічної до манози пектиноподібної 
субстанцiї, що знаходиться на їx поверхнi, це 
сприяє росту корисної мiкрофлори шлунка та 
підвищує імунітет тварин і птицi. 

Вважаємо, що рістстимулювальна здат-
ність пребіотику Актиген з оптимальною кон-
центрацією 0,8; 0,6 та 0,4 г/кг корму, залежно 
від віку, обумовлена покращенням здатності 
птиці перетравлювати корм, інтенсифікацією 
обміну речовин, зокрема азотистого обміну, 
синтезом амінокислот, активацією ферментних 
систем.

Зменшення приростів індиків-бройлерів за 
збагачення раціону Актигеном в інших концен-
траціях, залежно від віку, на наш погляд, слід 
розцінювати як результат недостатньої кілько-
сті накопичення пребіотику в організмі птиці, 
що призводить, насамперед, до гальмування 
процесу засвоєння поживних речовин корму, 
хоча ці припущення потребують додаткових 
експериментальних досліджень.

На підставі результатів досліджень зазна-
чимо, що між концентрацією Актигену, залеж-
но від віку, та приростами живої маси інди-
ків-бройлерів наявна залежність: у молодшому 
віці птиця потребує дещо більшої концентрації 
пребіотику, у старшому – меншої.

Позитивний вплив Актигену на метаболізм 
качок відмічає і Ю. Є. Дворська [3]. За резуль-
татами дослідження впливу препарату Актиген 
встановлено збільшення живої маси качок у 
49-добовому віці на 4,1 % (р≤0,05), середньо-
добових приростів – на 1,5 % (р≤0,05) та збе-
реженості поголів’я птиці – на 0,9 % (р≤0,05) 
порівняно з контролем.

М. Д. Кучерук [4], П. Ф. Сурай [5], S.C. Ricke  
[17], H. Al-Khalaifa, A. Al-Nasser [20] також 
вказують, що за дотримання належних сані-
тарно-гігієнічних умов утримання птиці за 
органічного вирощування пре- та пробіотич-
ні препарати сприяють зростанню процесу 
засвоєння поживних речовин корму, а отже, 
позитивно впливають на збільшення їх живої 
маси (р≤0,05), середньодобових приростів – 
(р≤0,05) та збереженості поголів’я птиці порів-
няно з контролем. 

Збільшення кількості еритроцитів є ком-
пенсаторною реакцією організму для поси-
лення метаболічних процесів його функцій, 
зокрема тканинного дихання. Однак це не су-
проводжується відповідним зростанням кон-
центрації гемоглобіну у 2-й дослідній групі ін-
диків, рівень якого вищий порівняно з іншими 
групами, окрім 3-ї, що свідчить про тенденцію 
до розвитку гіпохромної анемії, зокрема в цій 
групі. Це підтверджується тим, що вміст ге-
моглобіну в еритроциті на 3,9 % нижче, ніж 
в контролі, тимчасом в індиків з інших груп 
аналогічні показники коливаються в межах 
32,81–34,07 пг. 

Отже, в умовах виробництва встановлено 
гігієнічну оцінку дії препарату на продуктив-
ність: збільшення живої маси індиків, серед-
ньодобових приростів маси тіла та збережено-
сті птиці. 

Висновки. 1. Використання пребіотику 
Актиген із 1-ї до 21-ї доби у дозах: 0,4; 0,8 та 
1 г/кг корму свідчить, що на 21-у добу пост-
натального періоду онтогенезу, збереженість 
птахопоголів’я становила: за дози 0,4 г/кг кор-
му 93,7 %; 0,8–97,0 %; 1 г/кг корму – 96,0 % 
проти контролю 92,9 % (+2,6 % у середньо-
му). За використання пребіотику Актиген з 
22-ї до 42-ї доби досліду збереженість птахо-
поголів’я становила: за дози 0,4 г/кг корму –  
94,0 %; 0,6 − 98,0 %; 0,8 г/кг корму – 95,0 % про-
ти контролю 93,5 % (+2,16 % у середньому). За-
стосування зазначених концентрацій Актигену 
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із 43-ї до 120-ї доби досліду збереженість пта-
хопоголів’я становила: за дози 0,2 г/кг корму −  
95,0 %; 0,4 − 99,0 %; 0,7 г/кг корму – 97,0 % 
проти контролю 94,5 % (+2,50 % у середньому). 

2. Найвищі показники приросту живої маси 
індиків-бройлерів із 1-ї до 21-ї доби постна-
тального періоду онтогенезу отримані за дози 
Актигену 0,8 г/кг корму, що становило +3,99 % 
відповідно (Р<0,05), ймовірно це оптимальне 
значення. 

3. У разі застосування пребіотику Актиген 
із 22-ї до 42-ї доби постнатального періоду он-
тогенезу установлено, що за дози 0,6 г/кг корму 
показники приросту живої маси індиків-брой-
лерів становили +9,50 % відповідно (Р<0,05) – 
оптимальна доза. 

4. Використання пребіотику Актиген із 43-ї 
до 120-ї доби постнатального періоду онтоге-
незу у дозі 0,4 г/кг корму для індиків-бройле-
рів сприяло зростанню приросту живої маси 
на 15,31 % відповідно (Р<0,05) – оптимальне 
значення.

5. Найбільш позитивну дію Актигену на 
морфологічні показники крові птиці (вміст ге-
моглобіну в одному еритроциті) реєстрували 
у 2-й дослідній групі, індикам-бройлерам якої 
застосовували препарат в концентрації 0,8; 0,6 
та 0,4 г/кг корму, залежно від віку, що сприяло 
підвищенню кількості гемоглобіну в еритроци-
тах найбільшою мірою, ніж у контрольній та 
інших групах – 21,0−25,0 % (Р<0,05).

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Процедури, що включають експерименти 
на тваринах, проведено згідно із «Загальними 
етичними принципами експериментів на тва-
ринах», схвалених на Першому національному 
конгресі з біоетики (м. Київ, 20.09. 2001 р.),  
узгоджених із положеннями Європейської 
конвенції «Про захист хребетних тварин, які 
використовуються для дослідних та інших на-
укових цілей» (м. Страсбург, 18.03.1986 р.), із 
дотриманням вимог статті 26 Закону України 
№ 5456-VІ від 16.10.2012 р. «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» і Директиви 
ЄС 86/609/ ЄЄС від 24.11.1986 р., що підтвер-
джено Актом біоетичної експертизи Комісії 
Білоцерківського національного аграрного уні-
верситету № 17 від 2020 р. 

Відомості про конфлікт інтересів. Автори 
заявляють про відсутність конфлікту інтересів. 
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Эффективность применения пребиотического  
препарата Актиген при выращивании индюков мяс-
ного направления продуктивности

Конопелько А.В., Лясота В.П.
Для обеспечения населения Украины продуктами 

животноводства следует интенсифицировать научные 
исследования по созданию высокоэффективных средств 
и методов диагностики, профилактики и лечения живот-
ных и птицы, а также использования достижений биотех-
нологии и генной инженерии, разработать эффективную 
систему профилактических, санитарных и зоогигиениче-

ских мероприятий, обеспечивающих ветеринарное бла-
гополучие хозяйств, защиту окружающей среды, полу-
чение высококачественной продукции. Важное значение 
при этом имеет иммунология, биотехнология. 

Для решения задачи на сегодня проводят поиски 
способов повышения активности естественной резис-
тентности организма животных с помощью природных и 
искусственных иммуномодуляторов, про- и пребиотиков 
и немедикаментозных методов, как альтернатива приме-
нения антибиотиков.

Цель исследования – изучить эффективность приме-
нения пребиотического препарата Актиген при выращи-
вании индюков мясного направления продуктивности в 
зависимости от дозы.

Для получения научно-практических данных 
использовали зоотехнические, зоогигиенические, гема-
тологические и вариационно-статистические методы ис-
следований.

Объектом изучения были индюки породы БИГ-6.  
К основному рациону (ОР) индюков добавляли пребио-
тик Актиген в следующих дозах: с 1-х до 21-х суток: 0,4; 
0,8 и 1 г/кг корма; с 22-х до 42-х суток: 0,4; 0,6 и 0,8 г/
кг корма; с 42-х до 120-х суток: 0,2; 0,4 и 0,7 г/кг корма. 
Смешивание пребиотика с комбикормом проводили кор-
мосмесителем в хозяйстве при изготовлении комбикорма. 
Птица имела свободный доступ к корму и воде на про-
тяжении всего откорма. Актиген (ACTIGEN) – уникаль-
ная биологическая активная фракция второго поколения, 
полученная из внешней стенки специфического штамма 
дрожжей Sacchamyces cerevisiae, селекционированная 
компанией «Оллтек» (Alltech) США и предназначенная 
для создания более эффективного продукта для опти-
мизации здоровья сельскохозяйственных животных и 
птицы. Актиген представляет собой форму дрожжевого 
углевода. Действующее вещество: 1 кг содержит 280,0 г 
сырого протеина. Фармацевтическая форма – порошок.

Представлены результаты экспериментальных ис-
следований по эффективности применения пребиотика 
Актиген (производитель Alltech (U.K.) Limited/Оллтек 
(Ю.К.) Лимитед, Великобритания), в состав которого 
входят мананолигосахариды (МОС), выделенные из кле-
точных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Самые высокие показатели сохранности и прироста 
живой массы индюков-бройлеров с 1-х до 21-х суток пост- 
натального периода онтогенеза получены в дозе Актиге-
на 0,8 г/кг корма, что составляло 3,99 % (Р<0,05), очевид-
но это является оптимальным значением.

В случае применения пребиотика Актиген в дозе 0,6 
г/кг корма, с 22-х до 42-х суток постнатального периода 
онтогенеза установлено, что показатели сохранности и 
прироста живой массы индюков-бройлеров составляли 
9,50 % (Р<0,05) – оптимальная доза.

Использование пребиотика Актиген с 42-х до 120-х 
суток постнатального периода онтогенеза в дозе 0,4 г/кг 
корма для индюков-бройлеров способствовало росту со-
хранности и приросту живой массы на 15,31 % (Р<0,05) 
– оптимальное значение.

Наиболее положительное действие Актигена на 
морфологические показатели крови птицы (содержа-
ние гемоглобина в одном эритроците) регистрировали 
во 2-й опытной группе, индюкам-бройлерам которой 
применяли препарат в концентрации 0,8; 0,6 и 0,4 г/кг 
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корма в зависимости от возраста, что способствовало 
повышению количества гемоглобина в эритроцитах в 
большей степени, чем в контрольной и других группах –  
21,0–25,0 % (Р<0,05).

В условиях производства установлена гигиеническая 
оценка действия препарата на продуктивность: увеличе-
ние живой массы индюков, среднесуточных приростов 
массы тела и сохранности птицы.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, 
индюки на доращивании, условия содержания, сохран-
ность, пребиотик, морфологические показатели, метабо-
лизм, продуктивность.

Efficacy of Actigen prebiotic drug preparation usage 
for growing meat indicators of productivity

Konopelko A., Lyasota V.
To provide the population of Ukraine with livestock prod-

ucts should intensify research on the creation of highly effec-
tive tools and methods for diagnosis, prevention and treatment 
of animals and poultry, as well as the use of biotechnology 
and genetic engineering, develop an effective system of pre-
ventive, sanitary and zoohygienic measures to ensure veteri-
nary welfare, environmental protection, obtaining high quality 
products. Currently, they are looking for ways to increase the 
activity of the natural resistance of animals and poultry with 
natural and artificial immunomodulators, pro- and prebiotics 
and non-drug methods as an alternative to antibiotics.

The aim of the study was to investigate the efficacy of 
the prebiotic drug Actigen in the rearing of dose-dependent 
meat-producing turkeys.

Zootechnical, zoohygienic, hematological and variation-
al-statistical research methods were used to obtain scientific 
and practical data.

The object of study were turkeys of the BIG-6 breed. The 
prebiotic Actigen was added to the main diet (OR) of turkeys 
in the following doses: from the 1st to the 21st day: 0.4; 0.8 
and 1 g/kg of feed; from the 22nd to the 42nd day: 0.4; 0.6 and 
0.8 g/kg of feed; from the 42nd to the 120th day: 0.2; 0.4 and 
0.7 g/kg of feed. Mixing of prebiotic with compound feed was 
performed with a feed mixer on the farm for the production 
of compound feed. The bird had free access to food and water 
throughout the fattening. ACTIGEN is a unique second-gen-

eration biologically active fraction derived from the outer wall 
of a specific yeast strain, Sacchamyces cerevisiae, selected by 
Alltech in the United States and designed to create a more 
effective product for optimizing farm and poultry health. Ac-
tigen is a form of yeast carbohydrate. Active substance: 1 kg 
contains 280.0 g of crude protein. Pharmaceutical powder 
form.

The results of experimental studies on the effectiveness 
of the prebiotic Actigen (manufacturer Alltech (U.K.) Limit-
ed/Alltech (YK) Limited, UK); which consists of mananoli-
gosaccharides (MOS) isolated from the cell walls of the yeast 
Saccharomyces cerevisiae.

The highest rates of preservation and growth of live 
weight of broiler turkeys from the 1st to the 21st day of the 
postnatal period of ontogenesis were obtained at a dose of Ac-
tigen 0.8 g/kg of feed, which was 3.99 % (P <0.05), obviously 
this is the optimal value.

In the case of prebioticAktigen at a dose of 0.6 g / kg of 
feed, from the 22nd to the 42nd day of the postnatal period of 
ontogenesis, it was found that the rates of preservation and 
growth of live weight of broiler turkeys were 9.50% (P <0,05) 
- optimal dose.

The use of the prebiotic Actigen from the 42nd to the 
120th day of the postnatal period of ontogenesis at a dose of 
0.4 g / kg of feed for broiler turkeys contributed to an increase 
in the preservation and increase in live weight by 15.31%  
(P <0.05) optimal value.

The most positive effect of Actigen on the morphological 
parameters of poultry blood (hemoglobin content in one eryth-
rocyte) was recorded in the 2nd experimental group, broiler 
turkeys which used the drug at a concentration of 0.8; 0.6 and 
0.4 g / kg of feed, depending on age, which contributed to 
an increase in the amount of hemoglobin in erythrocytes to a 
greater extent than in the control and other groups - 21.0−25.0 
% (P <0.05).

In the conditions of production the hygienic assessment 
of action of drug on productivity is established: increase in 
live weight of turkeys, average daily gains of body weight and 
safety of a bird.

Key words: industrial poultry farming, growing turkeys, 
housing conditions, safety, prebiotic, morphological indica-
tors, metabolism, productivity. 
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