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Стратегія модуляції мікробіоти
в птахівництві завдяки B-SAFE®
Поліна Пуртау Тіллі, технічний спеціаліст ADM

Комерційне виробництво м’яса птиці є одним з найважливіших джерел тваринного
білка для споживання людиною, не обтяжене будь-якими культурними або релігійними
заборонами, і є важливим видом економічної діяльності в багатьох країнах, водночас понад
60 мільярдів одиниць птиці використовуються щорічно для виробництва м'яса і яєць.

П

ро мікроорганізми, що мешкають в шлунково-кишковому тракті (ШКТ) курей, відомо
мало, незважаючи на те, що вони
чинять сильний вплив на технічні та
економічні показники птахофабрики.
Проте, складне мікробне середовище (мікробіота) шлунково-кишкового
тракту відіграє важливу роль у здоров'ї
тварин і може розглядатися як важливий метаболічний «орган». Склад
кишкової мікробіоти динамічний з
просторовими зрушеннями уздовж
кожної ділянки шлунково-кишкового
тракту залежно від змін навколишнього середовища. За оцінками, в усьому
шлунково-кишковому тракті курки
мешкає 640 штамів бактерій зі 140 різ-

них видів, причому близько 90% видів
ще не описані. Таким чином, говорячи
про важливість і вплив мікрофлори
кишечника, нагадаємо, що кількість
бактеріальних клітин в організмі господаря в 10 разів перевищує кількість клітин еукаріот в організмі птиці
(Simon and Gorbach, 1984) або що кількість їх генів в 50-100 разів перевищує
загальну кількість генів, з яких складається організм господаря.
Бактеріальна сукцесія ШКТ починається відразу після вилуплення, і
заселення мікробіоти залежить від
мікробного стану яйця і забруднення
від курки під час кладки. Мікробне
співтовариство продовжує змінюва-

тися протягом усього періоду зростання птиці, і на нього впливають кілька
факторів, включаючи породу курчати,
стать і умови вирощування, всередині
організму і між окремими птахами.
Коліформи, стрептококи, клостридії
та біфідобактерії колонізують кишківник дуже швидко. Лактобактерії
з'являються тільки через 3-4 дні. Для
стабілізації мікрофлори ШКТ потрібно 2 тижні в кишечнику і не менше
4-6 тижнів в придатках. Звичайно, на
цей процес можуть впливати багато
факторів, як-от навколишнє середовище (підстилка, клітка, температура,
вологість тощо), стрес (спека, мікотоксини, кокцидіоз, щільність, вакцинація тощо), які знижуватимуть їх
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Здоров'я

Окислювальний стрес і запалення:
чим можна допомогти вашому
поголів’ю птиці?
Інформація надана компанією «АгроПлюсІнвест» за матеріалами інтерв’ю доктора Тобіаса Штейнера,
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Німеччина з Костас К. Маунтзуріс,
професором біотехнології годівлі тварин Афінського сільськогосподарського університету, Греція

Висока продуктивність сільськогосподарської птиці і прибутковість господарств
є важливою мотивацією і метою успішного аграрного бізнесу. Сучасні кормові добавки
допомагають вирішити багато складних питань технології вирощування птиці, у тому
числі можуть забезпечувати захист від різноманітних стресів, які погано впливають
на продуктивність та здоров’я поголів’я. В даному матеріалі наводиться цікавий діалог
двох відомих спеціалістів компанії Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH і Афінського
сільськогосподарського університету у сфері здоров'я і годування тварин, в якому розповідається про механізм дії стресу, його зв'язок із запаленням і роль інноваційних кормових
добавок в попередженні впливу стресу на продуктивність птиці і прибутковість господарств.

О

Тобіас Штайнер: Вітаю, Костас,
я ціную, що ви прийняли запрошення обмінятися думками по цікавій і
водночас складній темі: як пов’язані
окислювальний стрес і запалення у
сільськогосподарської птиці, як це
виміряти? Адже вимірювання імунного захисту, включаючи запальні і
окисні процеси, не проста справа. На
відміну від зростання, споживання
корму, ми не можемо просто застосувати одну метрику, яка дає чітке
числове значення. Поясніть, будь
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ласка, зв'язок між окислювальним
стресом і запаленням?

Костас Маунтзуріс: Спасибі,
Тобіас, за люб'язне запрошення. Спочатку давайте розглянемо, що контрольоване утворення активних форм
кисню (АФК) і запальних молекул є
фізіологічним під час клітинного метаболізму і функціонування. Наприклад, відомо, що здоровий кишківник
знаходиться в стані безперервного
легкого запалення, в результаті чого

запал
енн
я
Антиоксидантні
ферменти



Цитопротекторні
ферменти

Nrf2

AhR

кишкові клітини протидіють проблемі
і підтримують гомеостаз кишківника.
Однак щоразу, коли клітинна концентрація АФК перевищує антиоксидантну здатність тварини, відбувається
порушення регуляції внутрішньоклітинного окисно-відновного статусу.
Останнє, якщо не контролювати його
своєчасно і належним чином, призведе до окислювального стресу. У свою
чергу, окислювальний стрес призведе
до окислення клітинних білків і перекисного окислення ліпідів, пошкодження ДНК і активації фактора транскрипції NF-κB. А він регулює клітинну
імунну відповідь на інфекцію і окислювальний стрес більш високого порядку, індукуючи експресію різних
прозапальних генів! Прозапальна реакція - якщо її не регулювати – у свою
чергу може привести до запалення
від помірного до важкого, що призведе до пошкодження тканин і відмови
органів. На щастя, тварини володіють
вродженою системою детоксикації та
антиоксидантного захисту, керованої
фактором транскрипції Nrf2, здатної
боротися з окислювальним стресом і
запаленням.

Тобіас Штайнер: Чи є ці механізми у всіх частинах тіла?
Костас Маунтзуріс: Дійсно, сучасна наукова література надає дока12
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Здоров'я
зи того, що вони зустрічаються в кожній частині тіла, наприклад, в печінці,
кишківнику, легенях, нирках і плазмі
крові.

Тобіас Штайнер: Є вислів «Здоров'я починається з кишківника». Чи
підтверджують це ваші дослідження
за останні десятиліття з огляду на те,
що окисні/запальні процеси виникають в шлунково-кишковому тракті?
Костас Маунтзуріс: Так. Кишківник – це перша точка зустрічі стрес-факторів харчового і екологічного походження (з ксенобіотиками, патогенами,
спекою, тощо). Наприклад, в кишківнику окислювальний стрес негативно
впливає на білки щільного з'єднання, які зміцнюють кишковий бар'єр,
відкриваючи шлях для підвищеної
міжклітинної проникності і мікробної
транслокації. Це може привести до
сильного місцевого та системного запалення. Тому важливо, щоб стресори
швидко і ефективно нейтралізувалися
на рівні кишківника. У цьому відношенні критично важливі стимуляція і
швидка активація ендогенних клітинних сигнальних шляхів, пов'язаних з
вродженою системою детоксикації та
антиоксидантного захисту.
Тобіас Штайнер: Чи є потенційні механізми, за допомогою яких
птиця або тварина протидіє окислювальному стресу?
Костас Маунтзуріс: Птахи можуть протидіяти окислювальному
стресу за допомогою прямих і непрямих механізмів. Прямий механізм
включає інактивацію вільних радикалів дієтичними антиоксидантними сполуками, такими як вітаміни,
фітохімічні речовини, мікроелементи, каротиноїди і кофактор, такий як
фолієва кислота. Непрямий механізм
включає індуковану активацію двох
сигнальних шляхів, які називаються AhR і Nrf2, відповідальних за експресію
генів
цитопротекторних
ферментів з детоксикуючими, антиоксидантними та протизапальними
функціями. AhR означає «арілвуглеводний рецептор», а Nrf2 - це абревіатура «фактор 2, пов'язаний з ядерним
фактором, ерітроідом 2».
Тобіас Штайнер: Заглибившись
в тему - чи можете ви пояснити AhR &
Nrf2 простими словами?
14

Костас Маунтзуріс: AhR і Nrf2
є факторами транскрипції ендогенних
клітинних сигнальних шляхів, пов'язаних з вродженою системою детоксикації та антиоксидантного захисту.
Вони функціонують як перемикачі,
які вмикають/вимикають механізми

захисту клітин від окисного стресу і
запалення. Наприклад, AhR активізує
шлях, відповідальний за детоксикацію ксенобіотичних з'єднань, таких
як діоксини, мікотоксини, шкідливі
фітохімічні речовини і бактеріальні
патогени. З іншого боку, Nrf2 є критичПередплатний індекс
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FDC - проєкт, який допоможе
господарству стати успішним

К

омпанією «ФІДЛАЙФ» спільно з
Компанією «Кімонікс» та Агентством США з міжнародного розвитку розпочато спільний проект зі
створення Центру з комплексної підтримки розвитку тваринництва в особистих селянських та сімейних фермерських господарствах - «Farming
Development Center». Вказана робота відбувається в рамках Програма
USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО). Термін її реалізації: квітень 2021 року - квітень 2022 року.
Мета «Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО)»
(далі – «Проект АГРО») - прискорення
економічного розвитку сільських громад України, що потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення
управління в сільськогосподарському
секторі, що сприятиме розвитку більш
продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП),
які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки.

Метою проекту є:
• створення умов для покращення доступу особистих селянських
та сімейних фермерських господарств до сучасних консультаційних зоотехнологічних послуг, послуг з забезпечення кормами та
передпродажної підготовки і збуту
виробленої продукції тваринного
походження;
• забезпечення умов дотримання
стандартів простежуваності та
якості продукції тощо;
• збільшення обсягів виробництва
та продажу продукції за міжнародними стандартами якості та безпечності;
• впровадження міжнародних практик біобезпеки та зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище.
Компанія «ФІДЛАЙФ» організо-

2. Консультування з питань годівлі;
3. Консультування з питань репродукції та акушерсько-гінекологічні
роботи;

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)

вує діяльність Центру таким чином,
щоб служити ефективною моделлю
співпраці між виробниками кормів,
ветеринарними компаніями та фермерами, що підвищить ефективність
підприємницької діяльності фермерських господарств.
Ще до початку спільної роботи,
для зміцнення партнерства між ТОВ
«ТД «ФІДЛАЙФ» та проектом АГРО
було підписано Меморандум, що
визначає взаємодію протягом 3 років.
За кошти субгранту компанією «ФІДЛАЙФ» придбається лабораторне
та виробниче обладнання, яке буде
використовуватись в роботі Центру з
комплексної підтримки розвитку тваринництва в особистих селянських та
сімейних фермерських господарствах
(далі – «Центр») для досягнення спільної мети Проекту.
Прямими бенефіціарами проекту будуть щонайменше 2000 особистих сімейних та фермерських господарств, що займаються утриманням
свійських тварин та птиці (окрім курей), які, у свою чергу, будуть користуватися послугами Центру. Непрямими
бенефіціарами будуть кінцеві споживачі продукції - збільшення кількості
виробленої продукції, покращення її
якості, розширення географії присутності продукції та її доступності переробним підприємствам.
Компанією «ФІДЛАЙФ» розроблено та погоджено з проектом АГРО концепцію та бізнес-модель діяльності
«Центру». Також компанією «ФІДЛАЙФ» вже впроваджено наступні 5
нових послуг:

1. Консультування з питань зоогігієни
та технології утримання;

4. Дослідження – «Якість комбікормів
і БМВД»;

5. Дослідження – «Якість зернових,
олійних».

Реалізація проекту створить передумови для покращення та спрощення доступу сімейних фермерських та
особистих селянських господарств
до інформаційно-консультаційної та
технологічної підтримки їх господарської діяльності з вирощування свійських тварин та птиці (окрім курей) з
питань забезпечення якісними кормами, підвищення продуктивності,
впровадження міжнародних практик
біобезпеки та зменшення негативного
впливу на навколишнє середовище.
Проект допоможе об’єднати місцевих виробників продукції тваринництва та інших учасників (зокрема:
постачальників кормів, ветеринарних
послуг, трейдерів та інш.) для зміцнення їх співпраці, орієнтованої на
виробництво, продаж якісної та безпечної продукції під єдиним регіональним брендом.
В цілому, вплив проекту буде поширений щонайменше на 2000 особистих селянських та сімейних фермерських господарств 8-ми областей, а
саме: Дніпропетровської, Запорізької,
Миколаївської, Одеської, Херсонської,
Харківської, Полтавської та Черкаської.
Крім того, шляхом поширення виготовлених в рамках субгрантового
проекту понад 50 освітньо-консультаційних відеороликів зоотехнічного та
ветеринарного напряму, буде наданий
доступ до інформаційно-навчальної
підтримки всім зацікавленим виробникам на території всієї України.
Консультіції за телефоном
+38 (068) 699-99-56
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природну і здорову кишкову флору, менше піддаються стресу;
• продукція виходить більш якісною.
Яйця від курей, вирощених на вільному вигулі або ж при підлоговому
утриманні, також мають більш низькі
рівні хімічних залишків від інсектицидів, більш низькі рівні зараження комахами і більш низьку концентрацію
діоксиноподібних забруднювачів.
Численні дослідження показали,
що кури на вільному вигулі або підлоговому утриманні мають більш здоровий загальний профіль харчування.
Виявлені переваги включають меншу
кількість насичених жирів і холестерину, а також більш високий рівень білка
в їх яйцях. Яйця, отримані від курей на
вільному вигулі або підлоговому утриманні, також містять значно більше
вітамінів і різних корисних речовин.

Більш низька смертність
Проведений у 2021 році мета-аналіз смертності на птахофабриках з
16 країн показав, що вільне утримання
курей знижує смертність серед птахів
в порівнянні з утриманням в клітинних системах. Синтія Шак-Паім, Ельза
Негро-Калдух і Володимир Алонсо в
своєму дослідженні смертності курей
в клітинних і безклітинних системах
прийшли до висновку, що з 2000 року
смертність в безклітинних системах
знижувалася в середньому на 0,350,65% щорічно. Причому з розвитком
управлінських знань і оптимізацією генетики виробники, що переходять на
безклітинні системи, можуть очікувати
навіть більше зниження смертності.

Краща рентабельність
Згідно зі звітом «Економічна оцінка перспектив переходу українських
виробників яєць на безкліткове утримання курей», підготовленому спільно
з Національною академією наук України і «Відкритими клітинами» України, собівартість яєць, отриманих при
альтернативному способі утримання
курей, на 16,7% вище в порівнянні
з утриманням в батарейних клітках.
Однак дослідження також показує,
що при поліпшенні умов утримання
курей, навіть при збільшенні собівартості яєць, відбувається зростання рентабельності їх виробництва.
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Крім того, у такого виробництва
більш швидка окупність (3,3 року) в
порівнянні з батарейними системами.
Дослідження спростовує міф, який
побутує серед українських виробників
яєць, про те, що відшкодування переходу на безклітковий тип утримання від батарейного є дуже довгим та
дорогим. В дослідженні сказано, що
такий перехід займе 3,2 року, що не
надто довше у порівнянні з переходом на збагачені клітки (2,5 року).

Світовий досвід
утримання курей 		
поза клітинами
Безкліткове утримання тварин
стає нормою з точки зору законодавства в багатьох країнах. Наприклад,
Європейська комісія в поточному році
підтримала резолюцію «Кінець клітинної ери» і тепер планує ввести відповідне законодавство, яке в разі підтримки з боку країн-членів призведе
до поступового скасування кліткового
утримання до 2027 року. Мінімальні
стандарти захисту несучок позначені
в Директиві 1999/74/ЄС від 19 липня 1999 року, зокрема в країнах ЄС з
2012 року заборонено використання
батарейних клітин. В якості альтернативи батарейним клітинам дозволено
використання безкліткових систем і
покращених клітин.
Країни ЄС і самі проявляють ініціативу в подібних питаннях. Так, наприклад, в Німеччині оголосили, що
відмовляться від кліткового утримання несучок вже до 2025 року (в країні
всього 6% несучок утримують в таких
умовах), до їх рішення приєдналася
Чехія, а в Австрії та Люксембурзі вже
діє така заборона. Безкліткові системи
також популярні в США (де, згідно з інформацією американського міністерства сільського господарства, їх планується довести до 72% до 2025 року),
Австралії, Новій Зеландії.
В Україні підвищений інтерес до
цей теми підкріплюється зобов'язаннями країни перед ЄС, а також непоганими перспективами подальшого
нарощування експорту яєць та яєчної
продукції.
Згідно з інформацією організації
Djurens Rätt, завдяки спільній роботі
зоозахисних організацій та уряду краї-

ни в Швеції не продаються яйця від
курей, яких утримують в клітинах, а
останній ритейлер (ICA) оголосив про
перехід на безкліткову продукцію в
2021 році. В даний час мати клітинне
виробництво в Швеції невигідно - ніхто не хоче купувати такі яйця.
Звичайно, спочатку такий перехід
вимагав інвестицій, які в багатьох
державах надають, однак ті компанії,
які не здійснили такий перехід, скоро
стануть банкрутами. Ті ж компанії, які
швидко відреагували на зміни, отримали найбільшу вигоду і тепер процвітають.
У своєму звіті від 2007 року Рада
з сільського господарства Швеції робить висновок про відсутність економічних проблем в секторі яєчного
виробництва в країні після переходу
з батарейних клітин. У виробників був
час на перехід, а також інвестиційна
підтримка, коли на початку 2000-х
були заборонені батарейні клітки.
Відзначається, що іншими плюсами переходу на безкліткові системи
є те, що для таких виробників відкривається доступ до великих бізнесів, у
яких є зобов'язання про перехід. Також вони стають більш привабливими
в очах споживачів і ритейлу.
В Україні проблема добробуту
сільськогосподарських тварин у контексті забезпечення сталого розвитку
галузі останнім часом усе більше актуалізується.
І вітчизняний агробізнес, і великі
рітейлери, які здійснюють діяльність
на українському продовольчому ринку, приходять до усвідомлення невідворотності поступового переходу
на принципи сталого господарювання, які передбачають дотримання
ресурсних екологічних нормативів
та поліпшення добробуту сільськогосподарських тварин. Це відбувається
насамперед у контексті виконання
прийнятих Україною зобов’язань
у рамках Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони,
а також у зв’язку з непоганими перспективами подальшого нарощування експорту яєць та яєчної продукції,
у т.ч. й на європейський ринок з його
жорсткими правилами щодо утримання курей-несучок.

31

Птахівництво.ua

№10 (46) / 2021

Від теорії до практики або як
власний досвід допоміг створити
прибутковий бізнес
Денис Олегович Шеремет, директор ТОВ «Реасіл Україна»

Високі економічні вимоги до рентабельності виробництва у ринкових умовах
зобов’язують використовувати прогресивні технології, що забезпечують максимальний
рівень продуктивності тварин та птиці відповідної якості. Отримання високоякісної
продукції залежить від раціону збалансованого за поживними, мінеральними та
біологічно активними речовинами.

І

тів застосування гумінових кислот на
живі організми.

нтерес вчених і практиків в останні
роки все більше зміщується в бік нетрадиційних схем та інноваційних
методик годівлі. Багато з них зосередилося на препаратах на основі гумінових кислот. На сьогоднішній день їх
активно застосовують у тваринництві
та птахівництві як в якості кормових
добавок до комбікормів, так і у вигляді рідкої добавки до питної води.
Ці добавки знайшли своє застосування для інтенсифікації обмінних
процесів в організмі птиці, підвищення м'ясної та яєчної продуктивності,
перетравності раціонів, посилення
імунного статусу організму, збереження і товарних якостей м’яса.
За хімічною будовою гумінова кислота являє собою довгий ланцюг молекул, які виділяються з ґрунту, торфу
або бурого вугілля. Гумінові кислоти
утворюють біодоступний комплекс
для оздоровлення будь-якого живого організму. Його цінність полягає
в більш ніж 70 різних компонентах з
мінералів, у вмісті більше 20 аміно-

У теорії, звичайно, все завжди просто, та як це складується на практиці?
Розповім про свої перші враження від
знайомства з гуміновими кислотами
та досвід їх використання безпосередньо на власному господарстві.

кислот, вітамінах, природних полісахаридах, стеринах, гормонах, жирних
кислотах, рослинних пігментах (флавоноїдах), природних антиоксидантах
(катехінах). У складі цього комплексу
виявлені нестероїдні фітоестрагени
натурального походження – ізофлавоноїди, а також хінони, які мають
антибактеріальні властивості, та інші
корисні компоненти. Саме ця концентрація біологічно активних речовин
пояснює розмаїття позитивних ефек-

На сьогоднішній день існує багато
різних альтернатив в годівлі тварин
та птиці, а й значить у виробництві
продукції. І ми поважаємо кожного,
хто йде цим нелегким шляхом. Про
гумінові кислоти як добавку, я дізнався три роки тому, тоді ще тільки заїхала перша партія продуктів REASIL
на територію України. У той час я мав
своє господарство, яке спеціалізувалося на утриманні батьківського
поголів’я гусей, а в подальшому - виводу та реалізації молодняку. Також
паралельно займався підрощуванням
та реалізацією молодняку інших видів птиці: бройлерів, качок, індиків,
яєчних порід курей. Тож було велике
поле зору для впровадження і спосте-
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реження, як діють гумінові кислоти на
поголів’я, як на батьківське стадо, так і
на молодняк, який підрощується.
Перші позитивні відгуки були, коли
почалась яйцекладка у гусей, вона
була вирівняна, і гуси розносилися
досить динамічно. Потім пішли перші закладки в інкубатор, а це завжди
хвилюючий момент. І знов результат
тішив. Запліднюваність була високою
– в межах 90-92%, для важких порід
гусей – це чудовий показник. Далі ми
отримували стабільні гарні виводи
гусенят, і вже, чесно кажучи, звикли,
що стадо дійсно було більш активно
налаштоване на кладку, і показники
трималися до кінця сезону.
Що стосується моїх досліджень
у використанні гумінових кислот на
бройлерах, то спочатку тішила збереженість птиці і паралельно набір ваги.
Дійсно курчата в дослідних групах
росли швидше і конверсія була краще
на 8-12%.
Препарат REASIL був перевірений
на всіх можливих напрямках, а разом з
цим і я далі заглиблювався у вивчення
інформації що до дії гумінових кислот,
і все більше дивувався, наскільки ідеальний матеріал створила природа.
Так почалась командна робота
та історія створення компанії «Реасіл
Україна». Продукт REASIL почали
впроваджувати на господарствах, і ми
зрозуміли, що він працює для всіх - від
кроликів до коней.
З кроликами вийшла взагалі окрема історія, так як одне велике господарство з Західної України зацікавилося продуктом REASIL та провело
дослідження на різних групах, вони
були в захваті від результату. Економія
вирощування на одній голові складала до 30 грн за рахунок покращення
конверсії, це ще не враховуючи стабільну збереженість молодняку. І так в
принципі назбиралось багато дослідів
і досвіду, де я особисто їздив, годував
і контролював. Мені подобалась ця
справа, так як саме тоді я закінчував
магістратуру факультету тваринництва
та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів та природокористування України. Це була
величезна практика, така знайома з
дитинства, бо з тваринництвом я з самого раннього віку йшов пліч-о-пліч.
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Це улюблена справа, якою я живу і без
якої вже не зможу.
Наступним кроком була реалізація даного продукту комбікормовим
заводам. Я продовжував закладати
цінні досліди, як в себе на господарстві, так і на інших господарствах, щоб
формувати норми і йти до очікуваних
результатів.
Сама суть дії гумінових кислот полягає в тому, щоб захистити організм
від негативного впливу мікотоксинів
(як сорбент), підтримати організм (як
природній імуномодулятор) і покращити біодоступність корму, який задається. Тобто його сила полягає у вашому раціоні: за рахунок покращення
засвоєння і є те збільшення продуктивності, і плюс до всього – економія
кормів. Бо вже тоді фермери, які займаються свинарством, помітили, що
виділяється менше запаху від свиней,
це значить – аміаку менше, а засвоєння білків – краще.
Я тоді займався і зараз продовжую
займатися гусівництвом. Ця справа
для мене стала більше, ніж хобі і більше, ніж справа для заробітку, тому я
дуже уважно слідкував за всіма показниками в стаді. І можу дійсно відмітити позитивні зміни, наприклад:
яйценосність гусок, активність гусаків,
а в подальшому ріст молодняку з
виключенням антибактеріальних препаратів, не кажучи про раціональне
використання кормів.
На своїх сторінках в соцмережах
я часто отримую питання, що стосуються як гумінових кислот, так і мого
практичного досвіду в напрямку гусівництва. Це дійсно дуже перспективний напрямок, який не є популярний
тільки тому, що не вистачає інформації і культури щодо споживання цього
виду м’яса. Наприклад, за минулий
рік було реалізовано багато гусячого
жиру, так як є наукові підтвердження,
що він допомагає з легеневими хворобами, в тому числі й вірусними, а це
зараз як ніколи актуально.
Я не обмежився дослідами використання продукту REASIL на птиці та почав експериментувати вже на свинях,
бо теорія – то добра справа, досвід
інших – ще краще, але я звик проходити шлях власноруч, тим більше, що
це стосується моєї справи. І почалося:

свиноматки, поросята, різні нюанси
по вирощуванню, різні проблемні питання, але вчився по ходу, і мета була
досягнута. Зараз вже не є новиною, що
завдяки застосуванню гумінових кислот можна досягти +8-10% живої ваги
у поросят при відлученні, що свідчить
про хорошу молочність свиноматки.
Такі ж показники й при вирощуванні
і відгодівлі, і це дозволяє скоротити
період вирощування!
Результатом моїх старань та пройденого шляху стали слова вдячності
від клієнтів, це була дійсно найбільша
радість, бачити, що люди задоволені,
і що праця приносить користь.
Ми всі знаємо, як стало скрутно
фермерам, та і галузі в цілому, але ми
намагаємось ставитись з розумінням і
йти на зустріч. Так і працюємо, вирішуючи різні питання і підлаштовуючись
під умови, які всім диктує ситуація в
країні та світі. Але оптимізму вистачає.
Я точно не збираюсь зупинятись на
досягнутому, та й надалі впроваджую
ідею використання гумінових кислот
в раціонах тварин та птиці. Їх користь
неоціненна, і думаю, що ми своїм
практичним досвідом відкриємо ще
багато позитивних фактів.
Від редакції: Компанія LIFE FORCE
BALTIC розробила лінійку унікальних
продуктів REASIL. REASIL являє собою
концентровану форму високомолекулярних гумінових кислот з леонардіту.
REASIL доступний у формі порошку
для введення в корм/комбікорм, стійкого до температурного впливу під час
грануляції, а також в рідкій формі, яку
можна застосовувати для випоювання. Кормові матеріали REASIL виробляються в Литві, мають високий вміст
діючих речовин і відповідають вимогам ЄС щодо вмісту в кормових матеріалах з гумінових кислот діоксину
й важких металів. Компанія також поставляє продукцію в багато країн світу.
Я з радістю відповім на всі запитання, які вас зацікавили, ви можете
задати їх мені особисто або ж надіслати до редакції, і ми детально поговоримо про це на сторінках журналу
«Птахівництво.ua».
З повагою,
Директор ТОВ «Реасіл Україна»
Шеремет Денис
Тел. +38 (096) 046-27-08
Передплатний індекс
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