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Антибіотик широкого спектру дії групи напівсинтетичних пеніцилінів. 
В основі механізму дії лежить порушення синтезу пептидоглікану 
(мукопептиду клітинної оболонки), що призводить до інгібування  
синтезу клітинної стінки мікроорганізму, пригнічення росту та роз-
множення бактерій. Ампіцилін діє бактерицидно на грампозитивні та 
грамнегативні мікроорганізми (Bordetella spp., Salmonella spp., Shi-
gella spp., Escherichia coli, Neisseria spp., Streptococcus spp., Staphylo-
coccus spp., Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes.)   

Поліміксин, що суттєво діє проти грамнегативних бактерій (E.coli, 
Haemophilus spp., Pasteurella spp.,Yersinia spp., Klebsiella spp., Entero-
bacter spp., Cirobacter spp., Proteus spp.,  Salmonellas spp., Acinetobac-
ter spp., Bordetella hronchiseptica, Pseudomonas aeruginosa). Механізм 
дії колістину полягає у порушенні проникності цитоплазматичної 
мембрани мікроорганізмів. Колістин взаємодіє з фосфоліпідами і 
проникає всередину, руйнуючи структуру клітинної мембрани. 
Проникність бактеріальної мембрани змінюється відразу після 
контакту з препаратом. Крім антибактеріальної дії, колістин ще 
зв’язує фосфоліпид А і нейтралізує біологічний ефект бактеріального 
ендотоксину.  

Комбінація ампіциліну та колістіну має синергічну дію. 

Препарат АМПІЦИЛІН ПЛЮС порошок 
необхідний  для профілактики і лікування 

гострих респіраторних захворювань

АМПІЦИЛІН ПЛЮС
П������ �������� ���������� � ���������
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Подія

«Птахівництво-2021»:    
хто володіє інформацією, 
той володіє світом
3 вересня 2021 року у Виставковому центрі «AККО Інтернешнл» міста Київ відбулася 
ХVІ Міжнародна конференція «Птахівництво-2021». У цьому році організатори заходу, 
Асоціація «Союз птахівників України», вирішили змінити місце проведення та зробити 
конференцію одноденною. Та ці зміни не вплинули на кількість бажаючих відвідати одну 
з найважливіших подій птахівничої галузі України.

За підрахунками організаторів у 
виставці взяли участь більше ніж 
40 компаній-учасниць, а також 

близько тисячі відвідувачів. Це і пред-
ставники провідних українських та 
зарубіжних компаній, і директори та 
спеціалісти різних птахівничих госпо-
дарств, фермери, українські науковці 
та спеціалісти профільних установ.

Крім виставкових локацій ком-
панії, які представляли свої товари та 
послуги на виставці, провели безліч 
цікавих семінарів, до яких були залу-
чені як українські спеціалісти, так і за-
прошені іноземні фахівці.

На панелі семінарів активно об-
говорювались теми, що стосувались 
актуальних проблем розвитку галузі 
птахівництва, якості та безпеки про-
дукції, сучасних методів діагностики, 
профілактики і лікування хвороб птиці, 
актуальних питань годівлі високопро-
дуктивних кросів, новітніх технологій 
вирощування та утримання птиці та 
багато чого іншого. Провідні компанії 
України та світу представили свої пе-
редові розробки в обладнанні, техно-
логіях, кормах, кормових добавках і 
ветеринарному забезпеченні галузі.

Так відвідувачі могли розширити 
свої знання в питаннях годівлі, послу-

хавши доповіді: директора з розвит-
ку та технічного супроводу ТОВ «Аг-
роПлюсІнвест», Ворожбітова Олега, 
який поділився знаннями «Як втри-
мати високу продуктивність в птахів-
ництві при дії стресових факторів», 
керівник проєктів компанії «Buschhoff 
GmbH & Co» (Німеччина) Водяник 
Антон розповів учасникам про новий 
рівень якості - власне комбікормове 
виробництво, компанія ТОВ «Біохем 
Україна» підготувала декілька тем, 
а саме: «НКП: в'язкість зерна і сервіс 
від компанії Danisco Animal Nutrition 
для отримання більшої вигоди (прома 
тест і RSD-60)» та «Фітаза: якість вап-
няку, новітні дані досліджень. Корот-
кий анонс останніх розробок». Також 
багатого говорилось про здоров’я 
птиці, так, наприклад, компанія ТОВ 
«Сева Санте Анімаль Україна» пред-
ставила свої останні розробки «Но-
у-хау у вакцинації курей-несучок та 
батьківських стад проти хвороби Гам-
боро з перших днів життя», компанія 
ТОВ «Біоприм» акцентувала увагу на 
важливій проблемі використання ан-
тибіотиків у птахівництві «Скорочення 
використання AGP (Антибіотиків як 
стимуляторів росту). Джерела масля-
ної кислоти для здоров'я кишківника», 
семінар ТОВ «Ювіс» поглибив знання 
слухачів на тему «Грип птиці. Діагно-
стичні рішення за допомогою продук-

ції BioChek». Багато було інформації, 
що стосувалась управління підприєм-
ством, учасники могли дізнатись про 
«Оптимізацію роботи інтегрованого 
підприємства для отримання макси-
мального виходу м’яса та прибутку» 
(семінар компанії ТОВ «Альфа-Вет»), 
про «Високотехнологічні рішення по 
утриманню курей-несучок, автома-
тизовані рішення для інкубаторіїв» 
(семінар компанії «VENCOMATIC 
GROUP» (Нідерланди)), про «Інформа-
ційні технології для управління галуз-
зю птахівництва» (семінар компанії 
«Евонік») та багато іншого.

Атмосфера заходу була дружня та 
доброзичлива. Наші журнали «Корми 
і Факти» та «Птахівництво.ua» висту-
пили інформаційними партнерами 
заходу, літні випуски були представ-
лені для всіх відвідувачів та учасників. 
Останні події змусили переосмислити 
багатьох важливість інформаційного 
потоку. Адже, хто володіє інформа-
цією, той володіє світом. Ринок змі-
нюється, змінюються технології, і лише 
той залишається в епіцентрі розвитку, 
хто розуміє важливість модернізації 
та сучасних тенденцій галузі. Журнали 
«Корми і Факти» та «Птахівництво.ua» 
завжди готові допомагати своїм чита-
чам бути в курсі всіх останніх новин, 
трендів та інноваційних змін.
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Годівля

Інформація надана компанією «ВИБІР»

Фітобіотики - модний тренд 
сучасності чи необхідність 
сьогодення? 
Витяжки чи відвари? Різниця є! 

Нині птахівництво є найбільш скороспілою галуззю тваринництва, яка за короткий час 
спроможна забезпечити населення дієтичним м’ясом та підвищити продовольчу безпеку 
України. Одним з важливих завдань ветеринарної медицини у промисловому птахівництві 
є профілактика захворювань птиці в умовах запровадження інтенсивних технологій 
виробництва продукції та заборони використання антибіотиків як стимуляторів росту 
для курчат-бройлерів, що передбачає пошук нових речовин природного походження з 
антибактеріальною та імуностимулючою дією.

В зв’язку з цим виникла нагальна 
потреба пошуку нових револю-
ційних методів та екологічно 

чистих препаратів в промисловому 
вирощуванні курятини, розробкою 
яких активно зайнялася компанія 
«БіоПоінт» («BioPoint»). 

Компанія «БіоПоінт» була заснова-
на в 2002 році практикуючим лікарем 
ветеринарної медицини - Міхалом 
Янковським. Його ринкові позиції 
поступово будувалися протягом ба-
гатьох років, головним чином через 
співпрацю з провідними фахівцями по 
боротьбі з хворобами тварин і птиці, 
науково-дослідницькими центрами.

Нашою метою є обмеження вико-
ристання хіміопрепаратів для свійсь-
ких тварин, а також профілактики 

та лікування хвороб, які неможливо 
попередити ні вакцинопрофілакти-
ками, ні антибіотикотерапією. Тому 
для нас пріоритетним напрямом є 
траво-терапія та природобіотерапія. 
Для нас дуже важливо профілакту-
вати захворювання птиці саме висо-
ко-концентрованими, стандартизова-
ними, стабілізованими екстрактами 
трав - фітобіотиками, та ізольованими 
фітонцидами. Вся сировина прохо-
дить стандартизацію для того, щоб 
визначити та відібрати матеріал з най-
більшим вмістом активно-діючої ре-
човини. Таким чином ми отримуємо 
так званий «повторювальний ефект 
рослинних продуктів».

Повторювальний ефект залежить, 
перш за все, від двох факторів. Пер-
ший з них - це вміст активних субстан-

цій в рослинній сировині, другий, в 
свою чергу, - це ефективність техноло-
гічних процесів під час виробництва.

На превеликий жаль, рослинні 
матеріали, вирощені в різних місцях і 
збережені в різних умовах, дуже рідко 
містять однакову кількість діючих ре-
човин. І саме тому за допомогою HPLC 
(високоефективна рідинна хромато-
графія ) ми в «БіоПоінт» контролюємо 
вміст окремих активних субстанцій в 
рослинній сировині, яка використову-
ються при виробництві наших високо-
концентрованих продуктів для того, 
щоб найбільш оптимально підібрати 
відповідну технологію для кожної 
партії сировини.  Внаслідок ретельно-
го контролю та підбору оптимальної 
сировини ми досягли максимальної 
концентрації активних речовин, який 
назвали ефектом ALL IN. Один-два 
літри ALL IN дорівнює п’яти літрам 
стандартного продукту. Наші продук-
ти, виготовлені за технологією «ALL IN 
BioPoint Tеchnоlogy», не піддаються 
дії зовнішнім факторам, зберігають 
постійну активність по всій лінії поїн-
ня, зберігають найвищу активність 
продукту протягом усього терміну за-
стосування та є екологічно-чистими 
продуктами.

Яскравим прикладом висококон-
центрованого, стандартизованого і 
стабілізованого екстракту трав – фіто-
біотиків та ізольованих фітонцидів – є 
«Турбоалістар» та «Біотікс С». Унікаль-
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Стрес-фактори та їх вплив 
на продуктивність птиці
О.В. Ворожбітов, директор з розвитку і технічного супроводу компанії «АгроПлюсІнвест»
Тези доповіді на ХVІ Міжнародній конференції «Птахівництво-2021», 03.09.21, м. Київ

Промислове утримання птиці та потужна інтенсифікація галузі обумовлюється великою 
концентрацією птиці на порівняно малих площах, що веде до появи певних труднощів, 
пов'язаних з виникненням стресових ситуацій.

Ганс Сельє зазначив: «Стрес - це 
сукупність всіх неспецифічних 
змін, що виникають в організмі 

під впливом будь-яких несприятли-
вих факторів (стресорів)». Саме Ганс 
Сельє, канадський фізіолог, «відкрив» 
стрес в 1935 році, в своїх дослідах над 
щурами.

Він виділив 3 стадії загального 
адаптаційного синдрому:

1.  реакція тривоги (мобілізація адап-
таційних можливостей - можли-
вості ці обмежені);

2. стадія опірності;
3. стадія виснаження.

Експериментами на щурах було 
показано, що вони дають однакову ре-
акцію як на отруєння, так і на спеку або 
холод. Нас особливо цікавить стадія 
опірності, так як на цьому етапі відбу- 
вається викид гормонів стресу: адре-
наліну, кортизолу, кортикостерону.

• Адреналін збільшує частоту сер-
цевих скорочень, підвищує кров'я-
ний тиск і збільшує витрату енергії.

• Кортизол, основний гормон стре-
су, збільшує рівень цукру в крові, 
покращує використання мозком 
глюкози та підвищує доступність 
речовин, які відновлюють ткани-
ни. Кортизол обмежує функції, які 
були шкідливими в антистресових 
реакціях. Він визначає імунну від-
повідь, пригнічує діяльність трав-
ної та репродуктивної системи, 
уповільнює процеси росту.

Основні стреси в птахівництві 
можна розділити на:

• Технологічні (зміна фаз годівлі, 
світла, фронт годівлі/напування, 
линька, температура в пташнику, 
вилов птиці, забій);

• Ветеринарні (вакцинація, заражен-
ня польовим вірусом, бактерії);

• Кормові (критичні компоненти, 
подразнення слизової, надлишок/
нестача поживності).

Стрес негативно позначається на 
загальному стані птиці, формуванні 
імунної відповіді на різні генетично 
чужорідні агенти, знижує продуктив-
ність. Найчастіше при такому стані 
птиці ми спостерігаємо зниження або 
втрату апетиту, переляк, неспокій,
підвищену збудливість, м'язове трем-
тіння, прискорений темп дихання і 
серцебиття, підвищення температури 
тіла, синюшність слизових оболонок, 
зменшення продуктивності, погіршен-
ня якості продукції, збільшення витрат 
кормів на одиницю продукції, підви-
щення захворюваності і відходу.

При впливі різних стрес-факторів 
на птицю, може формуватися адап-
тація до них, або розвиватися пато-
логія у фізіологічних процесах органів 
і систем організму. Надалі це може 
привести до розвитку порушень у не-
рвовій і ендокринній системах і, як на-
слідок, розвиток різних захворювань. 
Запалення - це нормальна захисна і, 
як правило, тимчасова реакція врод-
женої імунної системи на патогени 
або травми (Gessner et al., 2016).

Причинами запалення є:

• бактерії;
• паразити;
• віруси;
• токсини;
• годівля.

Щоб зрозуміти, що відбувається з 
організмом птахів при різних стрес-фак-
торах, розглянемо рис. 1 і рис. 2. 
Цитокіни регулюють міжклітинні і 
міжсистемні взаємодії, визначають 

виживаність клітин, стимуляцію або 
пригнічення їх росту, диференціацію, 
функціональну активність і апоптоз, 
а також забезпечують узгодженість 
дії імунної, ендокринної та нервової 
систем в нормальних умовах і у від-
повідь на патологічні впливи. Стрес 
будь-якого походження супровод-
жується збільшенням концентрації 
цитокінів в сироватці крові. У резуль-
таті циркулюючі в крові цитокіни мо-
жуть проникати в мозок, де почина-
ють виконувати інші, не імунологічні, 
функції. Це, в свою чергу, призводить 
до зниження продуктивності птиці і її 
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кортизолу - Синтез АРР 
в печінці, С-реактивний 
білок, активація 
NO-синтази (iNOS), 
фокусують енергію і 
поживні речовини. 

Збільшення кровотоку, 
проникність судин, 
міграція запальних 
клітин до вогнища 

запалення (Newton, 
Dixit, 2012). Активовані 
лейкоцити, дендритні 
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Рис. 1. Транскрипційний 
фактор NF-κB * активує 
каскадну відповідь, т.зв. 
запалення

Рис. 2. Цитокіни 
активують білки 
гострої фази (АРР), що 
впливають на імунну 
відповідь. Окислювально-
відновлювальний 
гомеостаз
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відтворювальних якостей. Початкова 
гостра фаза імунної відповіді характе-
ризується станом гіперметаболізму і 
білкової недостатності (Lochmiller and 
Deerenberg, 2003).

Все це призводить до втрати ціліс-
ності кишечника і додаткових витрат, 
пов'язаних з неефективним викори-
станням поживних речовин, а також із 
запальними процесами, які ведуть до 
зменшення продуктивності птиці.

Чи можна оцінити наслідки за-
палення? Точні втрати через вплив 
запалення на продуктивність тварин 
передбачити складно. Однак вчені 
довели, що навіть невелика імунна 
відповідь у свиней знижує приріст жи-
вої маси і споживання корму на 21% і 
15% відповідно (Spurlock et al., 1997). 
У курчат спостерігалось зменшення 
прибавки маси тіла на 13-18% (Klasing 
et al., 1987).

Технічно, самим простим спосо-
бом захисту від стресів було б їх по-
передження. Однак в умовах промис-
лового птахівництва уникнути стресів 
практично неможливо. До того ж їх 
негативні наслідки стають все більш 
вираженими через високу чутливості 
сучасних кросів птиці до факторів зов-
нішнього середовища. Таким чином, 
основною ланкою захисту від стресів є 
мобілізація захисних резервів організ-
му, яка можлива лише при повноцін-
ній збалансованій годівлі птиці (Сурай 
П.Ф., 2019).

Здоровий кишечник -  
основа імунітету птиці

Доведено, що мікрофлора ки-
шечника забезпечує добру половину 
імунітету, створює природний бар'єр 
для хвороботворних бактерій (рис. 3).

Як запобігти запаленню і 
пов'язаним із ним супутнім 
негативним ефектам за 
допомогою годівлі?

Першим ефективним способом 
є вторинні метаболіти азоту, а саме 
алкалоїди, які біосинтезовані з амі-
нокислот. Потрапляючи з кормом або 
водою в шлунково-кишковий тракт, 
алкалоїди діють на всій його довжині 
- запобігають розвитку запалення і 
регулюють ріст патогенних бактерій. 
Завдяки цьому поліпшуються вироб-
ничі показники.

Відповідно до вищесказаного, 
можна впевнено рекомендувати до 
застосування ефективний продукт 
Сангровіт® - фітобіотик, діючою 
речовиною якого є четвертинні бензо-
фенантридинові алкалоїди (сангвіна-
рин і хелеритрин) та протопінові алка-
лоїди (протопин і аллокриптопін). Це 
стандартизований, повністю інтегро-
ваний, протизапальний препарат.

Вторинні метаболіти, які не містять 
азоту, також ефективні в боротьбі із 
запаленням і супутніми негативними 
ефектами.

До них відносяться:

• Поліфеноли - флавоноїди (6 груп) - 
кверцетин, катехін;

• Ефірні олії - орегано, корична олія, 
евгенол, евкаліптова олія та ін.

У нашому арсеналі пропозицій є 
відмінні продукти, що впливають 
на цілісність кишечника, регуля-
цію окисно-відновного гомеоста-
зу, які вже стали популярними та 
затребуваними серед українсь-
ких споживачів:

НатураІКС - натуральний віта-
мін Е - вбивця вільних радикалів. Кон-
центрація антиоксидантів вище, ніж у 
синтетичного токоферолу ацетату.

ОптіВіт АС+СЕ - рідкі вітаміни 
+ амінокислоти + мікроелементи для 
відновлення імунної системи і знижен-
ня негативного ефекту катаболізму.

ОптіЦід ДТГ60 - трибутирин + 
фіто (орегано + кориця) застосовуєть-
ся через корм. Має антибактеріаль-
ний ефект, стимулює імунну систему 
за рахунок збереження цілісності ки-
шечника і впливу фітомасел.

ОптіЦід ДВЦ рідкий - трибути-
рин + MCFA + фіто (кориця) + Сu засто-
совується через воду.

ПерФорМер - антибактеріаль-
ний і антикокцидійний концепт 6 в 1, 
застосовується в корм як фітогенний 
стимулятор росту. Збільшує засвоєння 
сирого білка в кормі.

Біолекс МВ40 - стінки дріжджів - 
МОС + 1,3-1,6 ß-глюкан. Концепт 4 в 1. 
Антибактеріальний, інактиватор міко-
токсинів, імуномодулятор, заліза та ін.

ОптіЦід С12 - суміш MCFA, SCFA 
+ лауринова кислота (Грам +) застосо-
вується в корм.

Отож, біодоступність - це фарма-
кологічна цінність, що описує кіль-
кість речовини, яка досягає без змін 
системного метаболізму, який потім 
буде доступний в потенційних орга-
нах-мішенях або тканинах (Aktories et 
al., 2013).

Висновок. Стреси в промисло-
вому птахівництві грають вирішальну 
роль в зниженні продуктивних і від-
творювальних якостей і призводять до 
суттєвих фінансових втрат. При цьому 
найбільш важливим кроком в бороть-
бі зі стресами є збалансована годівля 
птиці. Кормові добавки можуть пози-
тивно впливати на протизапальний 
ефект, тим самим перенаправляти по-
живні речовини і енергію до імунної 
системи. Залишається тільки вибрати 
якісні препарати від надійного вироб-
ника. І в цьому ми вам точно допо-   
можемо!

Якщо у Вас є запитання, команда 
професіоналів «АгроПлюсІнвест» 

з радістю Вам допоможе:
info@agroplusinvest.com.ua

www.agroplusinvest.com
+38 067 396 0770, +38 068 867 2518

Рис. 3. Кишковий бар'єр
Здоровий бар'єр    Проблемний бар'єр
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Технологія REASIL® - це нові 
можливості для вашого бізнесу
Інформація надана компанією ТОВ «Реасіл Україна»

Конкурентоспроможним гравцем на ринку стане той, 
хто буде крокувати в ногу з часом та впроваджувати у виробництво нові технології.

Сьогодні ні для кого не секрет, 
якими темпами розвивається 
світове сільське господарство, ми 

бачимо статистику. Не відстає і галузь 
кормовиробництва, з кожним роком 
пропонуючи нові технології в пошуках 
альтернативних шляхів для здешев-
лення програм годівлі тварин і птиці. 
Але прагнучи здешевити раціони, по-
трібно не упустити питання якості кор-
му та безпеки даних технологій.

Організацію годівлі здійснюють 
таким чином, щоб досягти макси-
мальної продуктивності з викори-
станням наявної кормової бази, та 
важливим і актуальним залишається 

питання забезпечення ринку якісною 
і безпечною продукцією тваринного 
походження. У багатьох країнах світу, 
зокрема в Україні, все більше вироб-
ників продукції вирішують це питання, 
додаючи до раціону гумінові кислоти. 
Про їх вплив на процеси травлення і 
організм в цілому на сьогодні прове-
дені дослідження і вивчено багато ін-
формації.

Принципи роботи 
гумінових кислот    
в технології REASIL®

Біодоступний комплекс, утворе-
ний гуміновими кислотами, спрямо-

ваний на оздоровлення будь-якого 
живого організму. Компонентний 
склад містить вітаміни, стерини, гор-
мони, жирні кислоти, природні ок-
сиданти, амінокислоти, мінерали, 
стерини та багато інших корисних 
елементів. Виявлені нестероїдні фіто-
стерини натурального походження 
– ізофлавоноїди – мають лікувальні, 
антиоксидантні та кардіопротекторні 
властивості, а заміною антибіотиків 
виступають хінони. Важливою умо-
вою використання технології REASIL, 
як альтернативної заміни кормових 
антибіотиків, є механізм гумінокис-
лотної терапії, який у порівнянні з 
антибіотиками проявляється досить 
повільно. Він полягає в виведенні па-
тогенної мікрофлори і стимулює утво-
рення антитіл та зміцнення захисних 
систем організму.

 Вплив на функції організму

Дослідження підтверджують, що у 
гумінових кислот відсутні канцероген-
ні, алергенні, анафілактогенні, терато-
генні та ембріотоксичні властивості. 
При додаванні в корм або через воду 
покращують продуктивність тварин та 
птиці, завдяки поліпшенню перетрав-
лення білка, засвоювання кальцію та 
мінеральних речовин. Вони активізу-
ють цілий ряд травних ферментів, які 
розщеплюють складні речовини до 
більш простих. Обволікаючи слизову 
оболонку кишечника, вони зменшу-
ють або повністю запобігають всмок-
туванню токсичних продуктів обміну, 
а також нівелюють наслідки згодову-
вання неякісних кормів без будь-яких 
побічних ефектів на організм тварин. 
Вони успішно нейтралізують пато-
генну мікрофлору, при одночасному 
придушенні запалення і блокаді місць
налипання патогенних збудників в 
слизовій кишечника. Встановлено, що 
гумінові кислоти пов’язують патоген-
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ні кишкові палички в середньому на 
94%, а ендотоксини - на 82%. Пов’язані 
гуміновою кислотою бактерії і токсини 
виводяться з організму природним 
шляхом. При терапії кишкових захво-
рювань спостерігається зниження па-
тологічної імпульсації з периферичних 
нервових закінчень кишечника і від-
новлення нормальної перистальтики 
та тонусу. Під їх дією відновлюється 
кишковий імунітет у тварин, схильних 
до стресів. А під легким дубильним 
впливом ущільнюється слизова ки-
шечника, зменшується її проникність 
і надлишкове виділення тканинної 
рідини в просвіт кишечника. Це без-
посередньо впливає на профілактику 
зневоднення організму. До того ж, 
знижується ризик захворювань ШКТ 
і підвищується засвоюваність компо-
нентів корму. 

Гумінові кислоти мають яскраво 
виражену гепатопротекторну функцію. 
Вона реалізується за рахунок дезінток-
сикаційних і антиоксидантних власти-
востей, здатності бути індикаторами 
мікросомальних ферментів. Сутність 
взаємодії живої клітини з гуміновими 
кислотами полягає в тому, що інтакт-
ні молекули і високомолекулярні за-
лишки їх внутрішньоклітинного пере-
травлення локалізуються в клітинних 
стінках. В результаті на поверхні жи-
вої клітини виникає подоба активно-
го фільтра, який пов’язує іони важких 
металів в стійкі комплекси хелатно-
го типу. Утворена захисна оболонка 
перехоплює молекули пестицидів і 
зв'язує вільні радикали в плазматич-
ній мембрані, підвищуючи біосинтез 
поліамінів, що беруть участь у форму-
ванні структури рибосом і процесах 
біосинтезу білка в гепатоцитах – кліти-
нах печінки. Синтез поліамінів має без-
посереднє відношення до регенерації 
печінки. Кормові добавки Reasil безпо-
середньо впливають на відновлення 
головного фільтру організму і підвищу-
ють вихід товарної печінки на 30%.

Репродуктивна функція тварин і 
птиці також піддається важливому і 
позитивному впливу. Наприклад, у 
птиці підвищується несучість і товарні 
якості, заплідненість +1,5-2,5%. Збіль-
шуються термін і якість репродуктив-
ного використання: у курей-несучок 
- на 2-4 тижні, у корів - +1 лактація, а 
довголіття свиноматок продовжується 
на 1-2 опороси при підвищенні бага-
топлідності на 5-7%.

Посилення загальної імунної від-
повіді є одним з найбільш виражених 
ефектів від застосування гумінових 
кислот. Зібрано багато матеріалів, 
що підтверджують їх вплив на імун-
ну систему організму для захисту від 
чужорідних впливів через самостійні 
рецептори (П’єрові бляшки), які знахо-
дяться в стінці кишечника. Під впливом 

гумінових сполук активується синтез ін-
терлейкінів, підсилюється фагоцитарна 
функція лейкоцитів, вироблення ендо-
генного інтерферону, гама-глобулінів, 
що призводить до активації пригніче-
них функцій імунної системи, а це, в 
свою чергу, зменшує падіж і підвищує 
збереження молодняку. 

Дослідження показали, що кор-
мові добавки з гуміновими кислота-

ми, знижують смертність молодняку 
у птахівництві до 10%, у свинарстві 
- до 6%. Біодоступний комплекс тех-
нології Reasil утворений гуміновими 
кислотами спрямований на оздоров-
лення будь-якого живого організму, 
профілактику захворювань тварин та 
птиці, що дозволяє повністю реалізу-
вати їх генетичний потенціал і, як на-
слідок, підвищити якісні характери-
стики продукції.

Чому саме   
технологія REASIL? 

Reasil - лінійка кормових добавок 
комплексної дії для тварин, птиці та 
риби, являє собою концентровану 
форму високомолекулярних гумінових 
кислот з леонардиту (леонардит - це 
окислений в природних умовах лігніт). 

Гумінова кислота – це найдоско-
наліша і дуже складна молекула в 
світі, і завдяки унікальній техноло-
гії виробництва Reasil (виробництво 
розташоване в Литві), вдалося роз-
крити весь її потенціал. При правиль-
ному використанні лінійки кормових 
добавок Reasil у промисловому виро-
щуванні сільськогосподарських тва-
рин, птиці та риби, можна вирішити 
велику кількість проблем. 

ЗВЕРТАЄМО ОСОБЛИВУ УВАГУ на те, що популярність нашого продукту зростає. ПОВІДОМЛЯЄМО, що ТОВ «РЕАСІЛ 
Україна» є дочірнім підприємством компанії-виробника і ЕКСКЛЮЗИВНИМ представником в Україні. 
Наша Компанія не має дистриб’юторської мережі і здійснює тільки поставки безпосередньо споживачеві.

Дізнайтеся більше про Технології Reasil® і нові можливості 
для вашого бізнесу на сайті www.reasil.com або за тел. 
+38067 444 27 55; +38050 848 88 25
ТОВ «РЕАСІЛ УКРАЇНА»
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 20

В пріоритеті створення технології Reasil є:    
ЯКІСТЬ. ЗДОРОВ'Я. ЕКОЛОГІЯ!

ЯКІСТЬ. Ми використовуємо найкращу сировину, відібрану з 
екологічно чистих районів Сибіру. Ми гарантуємо відповідність 
нашої продукції високим стандартам якості.

ЗДОРОВ'Я. Здоров'я людини, в тому числі, визначається здоровою 
їжею. Наша мета - вирощування тварин та птиці без антибіотиків 
і гормональних препаратів.

ЕКОЛОГІЯ. Ми виробляємо продукти для тварин, несучи ідею 
любові і турботи про природу. Покращуючи травлення, знижуючи 
обсяг витрачених кормів, зменшуючи виділення аміаку з фекаліями 
з організму, ми вносимо свій внесок у створення екологічно чистого 
середовища проживання. 


