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НАУКОВА ШКОЛА «ГУМІНОВІ РЕЧОВИНИ В АПК»: ІСТОРІЯ 
ТА ДОСЯГНЕННЯ 

Девіз:   «Обязанность ученого, чтобы Земля была чистой, а люди 
сытыми» 

Л.А. Христєва 
 
Назва школи: Застосування гумінових речовин у сільському 

господарстві 
Засновники: Л.А. Христєва, І.І. Ярчук, Л.М. Степченко  
Керівники: Л.М. Степченко 
Науковий напрям:  
- створення препаратів нового покоління на основі гумінових речовин; 
- моніторинг біологічної активності сировини та біологічно активних 

гумінових препаратів; 
- застосування гумінових речовин у рослинництві та тваринництві. 
Послідовники застосування гумінових речовин для 

сільськогосподарських та свійських тварин: Л.Р. Півоваров, Н.Й. Сєдих, 
В.Г. Грибан, О.І. Заярко, Д.М. Масюк, В.О. Чумак, В.Г. Єфімов, М.І. 
Гаращук, Т.С. Платонова, Є.О. Лосєва, Л.І. Галузіна, С.Г. Коляда, Л.М. 
Дяченко, Є.О. Михайленко, Є.А. Печений. 

У 1959 році на базі Проблемної лабораторії з гумінових добрив було 
започатковано наукову школу «Застосування гумінових речовин у сільському 
господарстві». Першим науковим лідером та засновницею цієї школи була 
Христєва Лідія Асенівна. 

Головний напрямок досліджень на початку існування школи 
визначався як застосування гумінових добрив у рослинництві. 

Наукова концепція, фундаментальна ідея школи на початку існування – 
це фізіологічна активність гумінових речовин. 

Л.А. Христєва була керівником наукової школи впродовж 1959-1987 
рр. 

Під керівництвом Л.А. Христєвої науковці займалися вивченням 
механізму дії гумінових речовин, технологіями отримання препаратів 
гумінової природи, польовими дослідами, впровадженням у 
сільськогосподарське виробництво. 

Здобутки наукової школи у 50-тих - 80-тих роках: 
Дослідження механізмів біологічної дії гумінових речовин, узагальнені 

в 9 томах тематичних збірників “Гуминовые удобрения. Теория и практика 
их применения” за редакції Л.А. Христєвої; 

За результатами досліджень опубліковано понад 400 наукових праць, в 
т.ч. 63 з них – за кордоном;  

Під керівництвом Лідії Асенівни захищено 2 докторських та 45 
кандидатських дисертацій; 

Отримано низку авторських свідоцтв на винаходи;  
Впроваджено 6 розробок на площі 1960 тис. га в Дніпропетровській, 

Кіровоградській, Чернігівській, Черкаській та Херсонській областях. 
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Результати досліджень, наукові ідеї та гіпотези співробітників 
Проблемної лабораторії доповідались як на Всесоюзних конференціях та 
з’їздах, так і на Міжнародних форумах і конгресах за кордоном: в 
Чехословаччині (1961, 1963, 1971, 1979), Болгарії (1966, 1972), Німеччині 
(1967), Ватикані (1968), Фінляндії (1972), Польщі (1975), США (1980), 
Ірландії (1984), а також в Австрії, Угорщині, Канаді тощо. Плідна праця 
колективу лабораторії отримувала неодноразове визнання на ВДНГ.  

З кінця 80-тих років наукову школу з вивчення гумінових добрив і 
Проблемну лабораторію очолив доктор сільськогоспо-дарських наук, член-
кореспондент УЕАН, завідувач кафедри агрохімії та хімзахисту рослин Іван 
Іванович Ярчук.  

У цей період кількість штатних робітників булла більш, ніж 40 
наукових співробітників, які виконували завдання державного комітету з 
науки і техніки Ради Міністрів СРСР, яке було направлене на нейтралізацію 
наслідків радіаційного опромінення після Чернобильської АЕС. В 
лабораторії працювали відділи з вивчення механізму дії гумінових речовин, 
технології їх отримання, польових дослідів та впровадження. 

З 2002 року наукову школу очолила завідувач кафедри фізіології та 
біохімії сільськогосподарських тварин, член Міжнародного товариства по 
торфу, кандидат біологічних наук, професор Лілія Михайлівна Степченко.  

Сучасний науковий напрямок досліджень формулюється як отримання 
біологічно активних препаратів гумінової природи нового покоління. 
Загальна концепція наукових досліджень, фундаментальна ідея на сучасному 
етапі розвитку наукової школи – це біологічна активність каустобіолітів, 
пов’язана з вмістом речовин гумінової природи, які виявляють регулюючі, 
імуномодулюючі, адаптогенні, антистресові ефекти. 

До складу школи на сьогоднішній день входять 3 доктори наук, 10 
кандидатів наук та 7 наукових співробітників. За головним напрямком 
досліджень наукової школи видано 2 монографії, 7 патентів, 5 ТУ на кормові 
добавки та більш ніж 400 наукових робіт. 

Наукова школа «Застосування гумінових речовин в АПК» сьогодні 
продовжує своє функціонування і розвиток. Вона охоплює кафедру фізіології 
та біохімії сільськогосподарських тварин факультету ветеринарної медицини 
та Науково-дослідну лабораторію з гумінових речовин ім.  проф. 
Л.А. Христєвої Дніпропетровського державного аграрного університету. На 
сьогоднішній день наукова школа є центром дослідження біологічної 
активності гумінових речовин та обговорення їх ефективності застосування в 
сільському господарстві. На базі Науково-дослідної лабораторії з гумінових 
речовин ім. проф. Л.А. Христєвої проведено дві Міжнародних науково-
практичних конференції у 2008 та 2010 році. На конференціях відмічений 
вагомий внесок і визнання не лише в Україні, а й у світі наукової школи з 
вивчення гумінових речовин. За останні десятиріччя було захищено 22 
кандидатських дисертацій, що були присвяченні дослідженню ефективності 
застосування гумінових речовин у сільському господарстві. 

Представники наукової школи працюють за грантовою підтримкою. У 
2007-2008 роках співробітниками Проблемної лабораторії виконано на 
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замовлення Мінвуглепрому України науково-дослідну роботу “Дослідження 
фізико-хімічних властивостей та біологічної активності торфів різних 
географічних зон України з метою визначення нових галузей застосування 
торфу”. Результатом цієї роботи стало створення «Біокадастру торфів 
України». 

Колектив наукової школи «Застосування гумінових речовин у 
сільському господарстві» співпрацює з науковцями таких країн як Росія 
(Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Тюменська 
сільськогосподарська академія, Сибірський НДІ сільського господарства і 
торфу), Білорусь (Інститут природокористування НАН Білорусі), Німеччина 
(Приватний інститут прикладної біотехнології “RADOSTIM”), Польща (НДІ 
екології сільського та лісового господарства ПАН), Турція. 

Найбільш вагомі теорії, технології, методології наукової школи. 
Запропонована технологія отримання біологічно активних гумінових 

препаратів І та ІІ покоління. 
Розроблені технологічні схеми застосування біологічно активних 

речовин гумінової природи у рослинництві та тваринництві, в тому числі 
скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві, страусівництві, дрібному 
тваринництві. 

Визначений механізм біологічної дії гумінових речовин. 
Розроблена система моніторингу біологічної активності сировини та 

біологічно активних препаратів гумінової природи.  
Створений «Біокадастр торфів України». 
Наукове значення і практична цінність розробок наукової школи. 
Встановлено регуляторні механізми дії біологічно активних речовин 

гумінової природи, що проявляються у імуномодулюючих, адаптогенних, 
антистресових, гепатопротекторних і ензимостимулюючих ефектах на живих 
системах. 

Розроблена скринінгова система оцінки біологічної активності та 
токсичності торфів як теоретична основа для створення біологічно активних 
препаратів гумінової природи. 

Проведена оцінка біологічної активності та токсичності торфів різних 
географічних зон України, на підставі чого створений «Біокадастр торфів 
України», що слугує довідниковим матеріалом і дає можливість 
застосовувати торф у різних галузях народного господарства. 

Обґрунтовано ефективність використання біологічно активних речовин 
гумінової природи в сільськогосподарському виробництві: 

у рослинництві – з метою підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур, збільшення в них поживних речовин, 
зниження залишкових кількостей в продукції гербіцидів, пестицидів, нітратів 
і підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів в умовах 
ризикованого землеробства; 

у тваринництві – з метою підвищення продуктивності тварин за 
рахунок покращення функціонального стану, підвищення життєдіяльності й 
реактивності організму тварин до несприятливих факторів навколишнього 
середовища. 
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Галузь впровадження отриманих результатів наукової школи. 
Сільське господарство, ветеринарна медицина, торф’яна 

промисловість. 
Більш розширену інформацію про нас можливо дізнатись 
на сайті www.humiclab.com.ua 
Професор Степченко Лілія Михайлівна Біобібліографічний покажчик 

наукових праць за 1972-2012 роки. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 164 с. 
Професор Христєва Лідія Асенівна Біобібліографічний покажчик 

наукових праць за 1938-1984 роки. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 138 с. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 

ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

Степченко Л.М. 
Днепровский государственный аграрно-экономический университет,  

г. Днепр, Украина, stepchenko2@gmail.com 
 

Известно, что гуминовые вещества, выделяемые из торфа, являясь 
высокомолекулярными веществами, при добавлении их к  рационам 
сельскохозяйственных животных в небольших количествах, характеризуются 
высокой полифункциональной активностью. Использование гуминовых 
веществ в рационе высокопродуктивных сельскохозяйственных животных 
влияет на увеличение количества и качества биологических продуктов с 
одной стороны, а с другой – активизирует механизмы природной 
резистентности их организма. Гуминовые препараты и кормовые добавки, 
которые, как правило, производятся  из экологически безопасного торфа, не 
накапливаются в организме, а участвуют в процессах метаболизма с 
образованием конечных продуктов. Эти вещества  не токсичны, не 
проявляют эмбриотоксичность, не оказывают тератогенного действия на 
животных.  

Существуют различные взгляды на механизм участия гуминовых 
соединений в процессах метаболизма в организме продуктивных животных. 
Эти гипотезы связаны в основном с определенными биологическими 
свойствами гуминовых веществ, такими, как способность влиять на 
состояние биологических мембран и их проницаемость для различных 
субстратов, а также непосредственном участии их как в реакциях обмена 
веществ, так и биоэнергетических процессах. Рассматривается также еще 
один аспект действия гуминовых веществ на организм животных, который 
обеспечивает поддержание гомеостаза за счет участия их в регуляции 
структурных и функциональных взаимосвязей по гормоноподобному 
принципу. Тем не менее, механизм действия гуминовых соединений на 
организм животных пока окончательно не уточнен. Это дает возможность 
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сделать предположение, что метаболизация биологически активных 
гуминовых веществ в регуляторных процессах включает программу 
активизации процессов синтеза биологической продукции в организме 
высокопродуктивных сельскохозяйственных животных и является основой 
для обеспечения процессов, которые повышают их устойчивость к 
заболеваниям. 

В экспериментах исследовалось влияние гуминовых веществ на 
организм цыплят бройлерного типа, кур-несушек, страусов, а также свиней и 
крупного рогатого скота путём введения в их основной рацион кормовых 
добавок гуминовой природы «Гуминат», «Гумилид», «Гидрогумат», ГСВД 
(гумино-селено-витаминная добавка). Вся экспериментальная часть 
исследований проводилась в условиях крупных хозяйств, ферм и 
птицефабрик. При этом для чистоты экспериментов всех животных делили 
на контрольные и опытные группы. В экспериментальных группах у 
животных исследовали показатели гомеостаза, которые характеризуют 
различные виды обменных процессов, в том числе природной 
неспецифической резистентности и состояния иммунной защиты, а также 
определяли количественные и качественные характеристики биологической  
продукции. 

На наш взгляд, молекулы гуминовых веществ после их включения в 
рацион животных в качестве кормовых добавок в желудочно-кишечном 
канале могут частично расщепляться в различных отделах пищеварительной 
системы с участием пищеварительных ферментов. В этом случае, как 
ядерная, так  и периферическая части комплекса гетероциклических молекул 
гуминовых соединений, активны. Эксперименты доказали, что включение в 
рацион кормовых добавок гуминовой природы без изменения их 
питательности обеспечивает повышение активности гидролитических 
ферментов в химусе и слизистой оболочке различных отделов кишечника. 
Полученные результаты в экспериментах свидетельствуют о том, что у 
цыплят-бройлеров, кур-несушек и страусов под действием гуминовых 
кормовых добавок повышается активность амилолитических и 
протеолитических пищеварительных ферментов химуса и слизистой 
оболочки экстрактов двенадцатиперстной и других отделов тонкого 
кишечника. Кроме того, гуминовые добавки активно влияют на выработку 
пищеварительных ферментов секреторными клетками поджелудочной 
железы. Эти процессы сопровождаются активацией усвоения продуктов 
гидролиза субстратов корма, которые переходят во внутреннюю среду 
организма. В результате, в кишечнике происходит смена программ 
регулирования за счет участия в этом процессе гуминовых веществ и их 
фрагментов, а также продуктов гидролиза компонентов корма. 

Использование в кормлении продуктивных животных таких добавок 
гуминовой природы, как Гидрогумат, Гуминат, Гумилид и ГСВД, 
обеспечивает повышение физиологической регенерации структурных 
компонентов органов пищеварения, в первую очередь, двенадцатиперстной и 
других кишок, а также поджелудочной железы и печени. Этот факт 
подтверждается достоверным увеличением качественных и количественных 
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характеристик морфологических маркеров ферментативной и 
метаболической активности у животных экспериментальных групп. 
Одновременно с этими процессами в морфо-функциональных структурах 
печени активизируются внутриклеточные пептидгидролазы с 
перераспределением их локализации по субклеточным структурам. Это в 
свою очередь отражается на программе изменения фермент-ингибиторных и 
фермент-активаторных взаимодействий с участием системы 
аденилатциклазы и изменения уровня кальция. В связи с включением 
гуминовых соединений и продуктов их метаболизации в регуляторные 
механизмы реализации генетической информации активизируется 
белоксинтезирующая способность гепатоцитов печени. В этом случае, в 
сыворотке крови происходит увеличение количества общего белка, в первую 
очередь за счет альбуминовой фракции. При включении в рацион животных 
гуминовых соединений в крови повышается уровень отдельных классов 
иммуноглобулинов, в большей степени IgG, а также циркулирующих 
иммунных комплексов и такого полифункционального белка, как 
фибронектин. Повышение бактерицидной и лизоцимной активностей 
сыворотки крови после включения в рацион животных исследуемых 
кормовых добавок гуминовой природы указывает на усиление гуморального 
звена их неспецифической защиты. На фоне действия Гумилида, 
Гидрогумата и ГСВД активность маркерных энзимов состояния гепатоцитов 
печени аспартатаминотрансферазы и глутамилтранспептидазы (АсАТ и ГГТ) 
сыворотки крови кур-несушек, цыплят бройлерного типа и страусов 
снижается, при одновременном повышении активности энзима 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) и щелочной фосфатазы по сравнению с 
контрольными показателями соответствующих групп птиц. Эти факты 
свидетельствуют о гепатопротекторном действии гуминовых веществ. 

При этом увеличивается кислородная емкость крови за счет активации 
процессов эритропоэза и усиливаются антиоксидантные свойства 
мембранных образований эритроцитов и компонентов плазмы. Новые 
дополнительные информационные молекулы в сыворотке крови по принципу 
обратной связи могут обеспечивать новый уровень гомеостаза, который 
соответствует более высокой продуктивности животных.  

Степченко Л.М. Рівень фібронектину в плазмі крові та тканині печінки 
курчат-бройлерів залежно від кормового фактора / Л.М. Степченко, М.В. 
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2009. – Випуск 60. Ч. 2. – С. 118–122. 

Михайленко Є. О Вплив кормової добавки "Гумілід" на показники 
протеїнового й амінокислотного обмінів у курчат-бройлерів кросу "Кобб 
500" / Є. О. Михайленко, О. О. Дьомшина, Г. О. Ушакова, В. Г. Грибан, Л. М. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ КОРМОВОЙ 

ДОБАВКИ «ФЭС-Вита» В РАЦИОНЕ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ НА 
КАЧЕСТВО МОЛОКА 

Аймаков О.А., Рахимжанова К.М. 
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г.Астана, 

Казахстан 
 
Большой практический интерес представляет изучение использования в 

рационах животных биологически активных добавок из торфа [1]. 
Препараты, полученные из торфа включают в себя целый ряд макро- и 
микроэлементов, которые вступают в комплексные связи при помощи 
входящих в его состав гуминовых кислот, а те в свою очередь по составу 
близки к показателям сыворотки крови, и обладают антиоксидантной 
активностью [2]. 

Нами была поставлена цель – изучить влияние биологически активной 
кормовой добавки БАКД  из местного растительного сырья на качество 
молока, получаемого от лактирующих коров. 

Процесс получения кормовой добавки «ФЭС-Вита» включает 
следующие стадии: очищение торфа, взвешивание торфа, смешивание торфа 
с растворителем (в нашем случае были использованы н-бутанол и 
дистиллированная вода), подача и дозирование водной и спиртовой 
суспензии торфа, экстрагирование, пропускание жидкой фазы через 
фильтры, разлив в емкости, проведение колоночной и тонкослойной 
хроматографии полученного экстракта. Научно-хозяйственный опыт по 
изучению влияния биологически активной кормовой добавки «ФЭС-Вита» 
при включении  в рацион лактирующих коров на качественные показатели 
молока проводился в крестьянском хозяйстве «Арзакулова Г.Д.» п.Тассуат, 
Нуринский район, Карагандинская область. 

Для постановки опыта было сформировано 2 группы коров по 10 голов 
в каждой с учетом возраста, количества лактаций, даты отела, живой массы. 
Животные контрольной группы получали общехозяйственный рацион, 
опытной группы – в составе общехозяйственного рациона кормовую добавку 
«ФЭС-Вита» в суточной дозе 0,15 мл на кг массы на протяжении 3 месяцев. 

Исследование показателей качества молока проводили методами, 
рекомендованными действующими стандартами. 

В ходе эксперимента нами проанализированы кислотность, плотность, 
содержание жира в молоке опытной и контрольной группы. При этом 
отмечена тенденция повышения содержания в молоке белков, в том числе 
казеина. Также наблюдается изменения минерального состава молока. 

Можно утверждать, что использование в рационе лактирующих коров 
БАКД «ФЭС-Вита» в дозе 0,15 мл/кг способствует повышению качественных 
показателей молока.      
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Застосування антрациклінових препаратів в лікуванні пухлинних 

захворювань обмежується токсичністю та тяжкістю побічних ефектів. 
Введення доксорубіцину протягом 4 тижнів у дозі 1 мг/кг викликає розвиток 
кардіоміопатії у щурів, що було показано раніше. Пошкодження роботи 
серця та як наслідок - виникнення гіпоксичного стану сприяють ризику 
утворення ішемії мозку. 

Гіалуронат-зв'язуючі білки є основними компонентами 
екстрацелюлярного матриксу, які беруть активну участь у процесах 
нейрорегенерації, пластичності мозку, взаємодії з факторами росту, 
проліферації клітин та передачі метаболічних сигналів, що також 
використовуються в якості резервуарів для доставки доксорубіцину до мозку 
при лікуванні гліом, нейробластом та ін. 

Для зменшення токсичності доксорубіцину в клінічній практиці 
використовують різні протекторні засоби але лише частково зменшують 
тяжкість побічних ефектів. Незважаючи на велику кількість досліджень, 
пов’язаних з визначенням лікувально-профілактичних ефектів гуміліду у 
тварин, дані щодо впливу цього препарату на гіалуронат-зв'язуючу 
активність на фоні дії доксорубіцину досі відсутні. 

Метою нашого дослідження було визначення впливу доксорубіцину та 
гуміліду на гіалуронат-зв'язуючу активність білків у мозку щурів.  

Дослідження проводили на самцях щурів лінії Вістар за схеми введення 
доксорубіцину 1 мг/кг 1 раз на тиждень протягом 4 тижнів. Тварини були 
розподілені на дві групи: 1 – контроль, фізіологічний розчин в/ч (n=8), 2 – 
доксорубіцин в/ч (n=8), 3-доксорубіцин+гумілід. Після декапітації тварин з 
гіпокампу, кори, таламусу та мозочка щурів отримали цитозольну, 
мембранну та цитоскелетну фракції де визначали гілауронат-зв'язуючу 
активність білків за допомогою вуглевод-ферментного аналізу.  
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Виживання щурів на фоні дії доксорубіцину становило 88%, а 
застосування гуміліду на фоні дії тієї ж дози доксорубіцину склало 100% на 
кінець проведення експерименту - 4 тижні. 

В нашому експерименті вплив доксорубіцину тривалістю 4 тижні 
призвів до збільшення на 38%, Р≤0,05 кількості зв’язування гіалуронату зі 
специфічними цитозольними білками, екстрагованих з мозочку. 
Застосування гуміліду  на фоні дії доксорубіцину не призвело до наближення 
гіалуронат-звязуючої активності  цитоскилетних білків мозочка до рівня 
норми та гіалуронат-звязуюча активність залишалась на рівні групи, що 
отримувала тільки доксорубіцин.  

За впливу доксорубіцина відбувається перерозподіл гіалуронат-
зв’язуючих білків залежно від відділу головного мозку та клітинного 
компартменту:  встановлено збільшення на 40% кількості зв’язаного 
гіалуронату з екстрацелюлярно/цитоскелетними білками в гіпокампі та на 
45% у мозочку.  Застосування гуміліду на фоні дії доксорубіцйину сприяло 
зниженню до рівня норми гіалуронат-звязуючої активності даних білків у 
гіпокампі та мозочку. 

Значних пошкоджень нервової системи за показниками розподілу 
глікозаміноглікан-зв'язуючої активності білків при дії доксорубіціна не 
виявлено. Дія доксорубицина, вірогідно, призводить до порушення роботи 
серця та ризику розвитку ішемічного стану, що індукує зміну вуглевод-
зв’язуючої активності білків. 

 
Summary 
The doxorubicin promotes the toxic side effects are causing profound 

changes in various organs including the heart muscle that lead to the 
development of cardiomyopathy, with further complications has been shown in 
our earlier studies too. The humilid under doxorubicin impact promotes the 
positive effect of normal level of the hyaluronan-binding activity in the 
hippocampus and cerebellum in the extracellular compartment and high 
surviving of the experimental animals. 
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Вступ. Однією з проблем протипаразитарних заходів у птахівництві є 
висока резистентність паразитів до антигельмінтних препаратів та токсичний 
вплив самих препаратів на організм людини і тварин.  
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Маклея серцевидна багаторічна отруйна рослин роду Маклейя 
(Macleaya) сімейства Макові (Papaveraceae), яку вирощують у промислових 
масштабах в Україні. Максимальний вміст алкалоїдів складає 0,7-2 %. Трава 
вміщує до 1 % ізохінолінових алкалоїдів – сангвінарину і хелеритрину [1]. 

Метою роботи є дослідження стану антиоксидантної системи качок за 
застосування фенбендазолу та маклеї серцевидної окремо та у комплексі. 

Матеріали і методи досліджень. У досліді використали 27 мускусних 
качок віком 2 місяці, масою 1-1,5 кг які були розділені на 5 дослідних (n=35) 
і 1 контрольну групу (n=7). Качки ІІ групи одержували фенбендазол 22 % у 
дозі 50 мг/кг маси, ІІІ, IV і V групи отримували добавку меленої трави маклеї 
серцевидної у дозі 1,125; 11,25 і 0,563 г/кг корму відповідно. VI групі 
задавали комплекс із фенбендазолом (50 мг/кг м.т.) і маклеї серцевидної 
(1,125 г/кг корму). Дослідження проводили на 7, 14 і 21 добу після введення 
препарату. Оцінювали інтенсивність процесів перекисного окиснювання 
ліпідів (ПОЛ) за визначення у плазмі крові концентрації його продуктів – 
дієнових кон’югатів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) та рівень 
показників антиокиснювальної системи (АОС) за активністю каталази і 
супероксиддисмутази (СОД). 

Результати досліджень. Протягом досліду у птиці не відмічено 
клінічних ознак отруєння. Дослідженнями інтенсивності процесів ПОЛ у 
плазмі крові качок встановлено, що на 7, 14 і 21 добу у ІI групі суттєвої 
різниці у вмісті первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації – ДК і 
МДА не відмічено, а у VI групі призвело до вірогідного зниження 
концентрації цих продуктів: ДК на 24-25-23 % та МДА – на 24-14 і 6% 
відповідно відносно контролю.  

У плазмі крові качок ІІI групи реєстрували також зниження утворення 
токсичних продуктів ПОЛ, але це було вірогідним лише на 21 добу після 
початку досліду (для ДК – 9-2-14 % і для МДА – 7-8-11 % відповідно), а у IV 
групі призводило, навпаки, до підвищення вмісту ДК і МДА у плазмі крові 
на 7 добу на 13,4 і 20,6 % відповідно. У подальші строки (14 і 21 доба) рівень 
утворення як ДК, так і МДА поступово знижувався відносно початкового (7 
доба) та не відрізнявся від такого у контролі. У плазмі крові качок V групи 
значення ДК і МДА не набували статистичних змін. 

За дегельмінтизації качок ІІ групи фенбендазолом в крові відбувались 
зміни показників АОС, як ферментативної, так й не ферментативної її ланок 
(на 7 добу збільшувалась в порівнянні з контролем активність каталази на 43 
%, а на 14 і 21 добу, навпаки, знижувалась на 16 і 32 % відповідно). 
Активність СОД,  змінювалась іншим шляхом (на 7 добу її активність не 
змінювався, а на 14 і 21 добу – збільшувався у середньому на 45,1 та 44,5 % 
відповідно). 

Під час додавання до раціону качок добавки маклеї серцевидної у 
різних дозах (ІІІ, IV і V групи) спостерігали динаміку показників АОС. У ІІІ 
групі реєстрували посилення активації обох ланок АОС: збільшення рівня 
активності обох ферментів та показника загальної АОА (на 7, 14 і 21 добу 
підвищувалась активність каталази на 42,7-42,1-48,3 % і СОД – на 73,2-93,0-
83,4 % та рівень загальної АОА – на 26,6-35,4-14,9 % відповідно). У IV групі 
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відбувалось гальмування активності каталази і СОД на 7 добу – на 59,6% і у 
2 рази, на 14 добу – на 64,2-89,6 % і на 21 добу – на 40,9-86,2 % відповідно. 
Рівень загальної АОА на 7 добу значно підвищився у середньому на 25,3 %, а 
у наступні строки досліджень – знизився на 14 та 21 добу відповідно на 
19,5 % і 54,7 %. 

Задавання до раціону птиці V групи маклеї призводило на усіх 
термінах досліджень до активації лише СОД у плазмі крові качок, відсоток 
якої відносно її контролю складав 18,0 % на 7, 27,5 % – на 14 і 25,4 % – на 21 
добу. У цей час динаміка активності каталази та показника загальної АОА не 
набувала статистичних змін і наближались до їх контрольного рівня. 

Згодовування VІ групі фенбендазолу та маклеї на 7 добу призводило до 
зниження рівня загальної АОА на 28,6 % відносно такого у І групі. На 14 
добу активність каталази почала знижуватись, а активність СОД – 
збільшуватись і складало у середньому 15,6 % і 32,6 % відповідно. На 21 
добу у качок VІ дослідної групи направленість щодо змін активності 
ферментів зберігалась подібно попередньої (14 доба) і складала 33,1 % і у 2 
рази відповідно. 

Висновки 
1. Доведено, що задавання качкам фенбендозолу призводить до 

активації процесів ПОЛ (зниження активності обох антиоксидантних 
ферментів і АОА). 

2. Додавання рослинної добавки маклеї серцевидної у дозі окремо 
та одночасно з фенбендазолом призводило до індукції антиокиснювальних 
ресурсів у організмі качок.  

Summary. The article presents the data on the research of the state of 
antioxidant system of ducks when the antihelmintic drug phenbendazol and 
Macleay cordata were used separately and in the combination. The experiments 
have shown that the use of only phenbendazole for ducks led to the activation of 
the processes of lipid peroxidation that was manifested by the decrease in the 
activity of catalase and superoxide dismutase (SOD) as well as antioxidant activity 
(AOA) of blood that proves the lack of the potential of own resources of 
antioxidant system (AOS) in the experimental birds.  

 
 
 

ПОЄДНАННЯ ГУМІНОВИХ ПРЕПАРАТІВ ТА СОЛОМИ У 
ЯКОСТІ ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА 

Бакай Р.Б. 
Сумський національний аграрній університет 

 
Найбільш доцільно використовувати солому у якості органічного 

добрива у поєднанні з азотними добривами. Систематичне використання 
соломи в якості органічного добрива посилює життєдіяльність мікрофлори та 
інтенсивність її дихання, сприяючи покращенню поживного режиму ґрунту. 
Збереження, підтримання, щоденна робота по підвищенню продуктивного 
потенціалу наших ґрунтів може здійснюватись через просту технологію.  
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На сьогодні через відсутність в багатьох підприємствах розвиненого 
тваринництва солома залишається на полі. Відомо, що при перегниванні вона 
служить цінною альтернативою органічним добривам. Зазвичай за зимовий 
період солома розкладається на 40% при сприятливому агрофоні в грунті. 
Збільшити ступінь розкладу соломи до 95% можна при використанні 
сучасних препаратів з високим вмістом гумінової кислоти в біологічно 
активній формі. спільно з азотними добривами. Ідучи в ногу з часом, йде 
пошук напрямків вирішення проблеми -прискорення розкладання рослинних 
решток з метою зменшення їх негативного впливу на розвиток наступної 
культури та їх знезараження.  

З цією метою створено низку мікробіологічних препаратів деструкції 
соломи, які включають набір різних бактерій та грибів, що розкладають 
целюлозу, оздоровлюють грунт, вбивають патогенні мікроорганізми тощо. 
До того ж біота препарату мобілізує макро та мікро елементи, роблячи їх 
доступнішими. 

Застосування раціональних технологій обробітку грунту передбачає 
формування мульчуючого шару з використанням соломи, що сприяє 
збереженню грунтової вологи, розкладання пожнивних залишків в орному 
шарі і збагачення грунту органікою. Додаткові вигоди мульчуючого шару: 
зменшення випаровування, уповільнення дощових потоків і запобігання 
ерозії ґрунту, захист грунту від сонця і вітру, запобігання грунту від 
утворення ґрунтової кірки. Мульча сприяє кращому просочуванню води і 
збільшує запаси продуктивної вологи. 

Але через низьку чисельності специфічної мікрофлори процес 
розкладання рослинних залишків розтягується в часі, а збережені на 
рослинних рештках фітопатогени викликають хвороби і знижують урожай. 

Так на прикладі застосування гумат-калію спостерігається значне 
підвищення врожайності (від 10% до 40% на зернових и олійних культурах, 
до 260% на баштани), Підвищення якості сільгосппродукції, зниженя 
планових и непланових втрат на всіх етапах визрівання культур. 
Спостерігається реальна економія коштів при проведенні традіційніх 
агротехнічніх заходів завдяки зниженя дозування аміачної селітри і сечовини 
при спільному використанні з гумат калієм. 

До таких препаратів відноситься біодеструктор стерні Екостерн. Дія 
його створення наука доклала зусиль створивши біопрепарат, який працює в 
посушливих умовах, при коротких термінах до настання зими та інше. Така 
особливість пов’язана з тим, що в складі Екостерна мікробіота представлена 
як у вигляді бактерій, так і спор. Це дає можливість забезпечити дію 
препарату’ при екстремальних умовах в діапазоні від 3 до 45 градусів 
Цельсія. 

Для зменшення і усунення фітотоксичної дії продуктів розкладу 
загорнутих у грунт рослинних решток перед сівбою озимих культур 
рекомендується вносити 0,5-4,0 т/га біогумусу або під час сівби – локально 
гранульовану органо мінеральну суміш типу «Герасол» (не менше 300 кг/га).  
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За даними спостережень препарати типу «Екостерн» при правильному 
використанні приводить до напів розкладання пшеничної або ячмінної 
соломи при використанні цих культур. 

Землі, які збагачуються органічним методом, мають кращу фізичну 
структуру, вони краще утримують вологу, ці поліпшення характеристик 
якості ґрунту безпосередньо впливають на врожайність, допомагають 
органічним сполукам підтримувати стабільно високі показники 
продуктивності навіть у посушливі роки. 

При систематичному внесенні пожнивних решток - повернення 
елементів живлення в результаті мінералізації буде регулярним, при 
загальному збільшенні запасів зольних елементів і вмісту ґрунтової 
органічної речовини призведе до суттєвого покращення якості землі і як 
результат дасть можливість для отримання високих врожаїв. 
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БІОСТИМУЛЮЮЧА ДІЯ ПРОБІОТИКА «СУБАЕРІН» ПРИ 
ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ ХВОРОБИ 

Бібен І.А. 
Дніпровський аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Важливою проблемою птахівництва є сниження життєздатності 

і імунологічної реактивності молодняку, що призводить до збільшення 
захворюванності і загибелі курчат. Для підвищення нативної резистентності і 
стимуляції імунореактивності застосовуються різні препарати, в тому числі 
пробіотичні препарати з біологічно активними культурами прокаріот.  

Пробіотики не мають протипоказань, факторів патогенності і 
відторгнення, тому що вони зкомпоновані з індигенної мікрофлори з 
пробіотичними властивостями і біологічно активними факторами. При 
введенні ентеральним шляхом в організм курчат пробіотична мікрофлора 
змінює співвідношення корисних і шкідливих мікробіонтів і підсилює 
захисну функцію імунокомпетентних органів лимфоідної системи.  

Мета роботи: вивчення біологічної активності та імуностимулюючої 
дії застосування пробіотика «Субаерін» на організм бройлерів при 
профілактичній вакцинації проти ньюкаслської хвороби (НХ).  

Матеріали і методи досліджень. В якості імуностимулятора 
використовували орігінальний пробіотик «Субаерін», який складається з 
суміші anapartes пробіотичних культур Bacillus subtilis штам BI-12 і 
Aerococcus viridans штам BI-07. Пробіотик випускається у вигляді водної 
суспензії пробіотичних культур з концентрацією прокаріот по n×108 
ж.м.к./см3 кожного штаму, тобто суміш культур дорівнює n×1016 ж.м.к./см3.  

Для імунізації проти НХ використовували вакцину «Пулвак НХ» із 
штаму Ла-Сота в добовому віці і при досягненні 18 діб – аерозольно, 
відповідно до інструкції. Дослідним бройлерам сгодовували пробіотик 
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«Субаерін» за схемою: першу неділю по 1 см3, далі по 2 см3 суспензії 
прокаріот на голову. Контрольним курчатам пробіотик не задавали. 
Технологічні параметри вирощування бройлерів були витримані відповідно 
до норм ОНТП-2005. Годівля здійснювалась по прийнятим в господарстві 
раціонам. В дослідній і контрольній групах було по 250 курчат.  

Титр антитіл до вірусу НХ визначали в РЗГА відповідно до інструкції 
біофабричного набору компонентів для постановки реакції.  

Результати досліджень. Згідно результатів серологічного дослідження 
в РЗГА антитілогенезу до вірусу НХ встановили, що у дослідній групі 
середній титр дорівнював 36,4 ± 14,4 log2 проти 8,3 ± 1,6 log2 у контролі, що 
в 4 рази перевищує показники контрольної групи. При цьому імунний захист 
в дослідній групі був 100 %, а в контролі – 85 %, що на 15 % нижче.  

Треба відзначити, що після ентерального застосування пробіотику 
«Субаерін» у бройлерів дослідної групи покращувався загальний стан, не 
було випадків появи інфекційної патології, курчата були більш рухливі і 
життєздатні, підстилка завжди була сухою, активність при поїданні кормів 
була вищою, порівняно з контролем. При цьому збереженність бройлерів у 
дослідній групі була на 0,5 % вищою.  

Середньодобовий приріст живої маси бройлерів за період дослідження 
у дослідній групі становив 53,1 ± 11,4 г, тоді як у контрольних курчат – 46,6 
± 9,3 г, що свідчить про позитивну дію пробіотика «Субаерін» на загальний 
стан здоров’я та рівень імунобіологічної реактивності і кращу оплату корму.  

Висновки. Встановлено позитивний вплив пробіотика «Субаерін» на 
загальний стан організму бройлерів та імуностимулюючий ефект на 
імунокомпетентні органи лімфоідної системи, що призводить до підвищення 
специфічного захисту проти емерджентного збудника після вакцинації.  
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА 
РІСТ ТА РОЗВИТОК СОБАК У РАННІЙ ПЕРІОД ОНТОГЕНЕНЗУ 

Бобрицька О.М., Югай К.Д., Водоп’янова Л.А. 
Харківська державна зооветеринарна академія, Харків. Україна 

 
Вступ. Актуальною проблемою тваринництва та ветеринарної 

медицини є глибоке пізнання біологічних закономірностей та вивчення 
механізмів дії електромагнітних впливів на функції організмів різних видів, 
як продуктивних тварин, так і домашніх. Серед останніх особливе місце 
займають собаки, які були поряд з людиною з незапам’ятних часів.  

Сучасне собаківництво є великою і розвиненою галуззю тваринництва, 
що має важливе значення в різних сферах діяльності людини. Серед 
собаківників гостро відчувається дефіцит елементарних ветеринарних знань, 
що можливо пов'язаного з недостатністю кваліфікованої літератури по 
догляду за собаками, годівлі, профілактиці і лікуванню захворювань.  
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І в цих умовах надзвичайно важливим стає проблеми стимуляції росту 
та розвитку усіх функціональних систем,  ранньої діагностики порушень 
функціонального стану різних органів і систем організму і розробка корекції 
виявлених функціональних змін стану організму за допомогою нових 
сучасних неінвазивних методів. 

З позиції наявності в організмі енерго-інформаційної системи усі 
патологічні процеси в органах, тканинах, як і в цілісному організмі, 
починають розвиватися з порушень енерго-інформаційної системи, 
складовими якої є біологічно-активні точки, енергетичні провідні шляхи та 
енергетичні центри. 

Численними дослідженнями встановлено, що кожна клітина, орган, 
система органів, як і цілісний організм є джерелами низькочастотних 
електромагнітних випромінювань, параметри яких залежать від 
функціонального стану клітин органів і систем організму. При цьому 
фізіологічно нормальні органи і тканини генерують електромагнітні 
випромінювання, що відрізняються за своїми параметрами від патологічних, 
що генеруються хворими органами і системами організму.  

Метою наших досліджень було вивчити вплив електромагнітного 
випромінювання апарату �ПАРКЕС-Л� на ріст та розвиток цуцентят. 

Матеріали і методи досліджень. Досліди проводилися на цуценятах у 
віці від народження до 1-го місяця на базі розплідника німецьких вівчарок 
�Фомальгаут�. 10 новонароджених цуценят від суки Юта розділили на дві 
групи – контрольну та дослідну по 5 голів у кожній  по дві суки та три 
кобеля. Годівля цуцентят проводилася молоком матері на першому тиждні 
після народження 8 разів на добу, на другому тиджні – 7 разів на добу, на 
третьому – 6 й на четвертому – 5 разів на добу.  При народженні та через 
кожні 10 днів у цуценят досліджували масу тіла, температуру, пульс, 
дихання, а також у зв’язку з тим, що цуценята народжуються сліпими, 
глухими - час відкриття очей після народження та реакцію на звук. На 
цуценят дослідної групи діяли електромагнітним випромінюванням у 
робочому діапазоні частот від 0,1Гц  до 30кГц приладу �ПАРКЕС-Л�, 
принцип дії якого оснований на рефлекторній дії слабких низькочастотних 
електромагнітних імпульсів на рецептори шкіри (біологічно активні зони) 
тварин. У зв’яку з тим, що прилад може працювати дистанційно, його 
розміщували на відстані не більше 20 см від тварин ПРОГРАМОЮ №4 під 
дією якої відбувається розширення капілярів, покращення кровообігу, 
стимуляція активності тканинних ферментів, синтезу білку та обміну 
речовин. ПРОГРАМА№4  працює у наступному автоматичному режимі: 21 
хвилина –режим роботи, 7 хвилин – перерва, знову робочий режим протягом 
21-ї хвилини, після якого прилад автоматично вимикається. Використовували 
програму 1 раз на день 30 днів поспіль.  

Результати досліджень. Установлено, що жива маса цуценят 
контрольної групи при народженні дорівнювала у середньому 474±7,1 грамів, 
що на 8 грамів перевищувало показник дослідної групи. При цьому жива 
маса самців в обох групах була на 5-7% більше, ніж у самок. Так при 
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народженні жива маса у самців контрольної групи була більше на 75 грамів, у 
дослідній групі відповідно на 78 грамів.  

 Дія електромагнітного випромінювання приладу �ПАРКЕС-Л� не 
змінювала поведінку цуценят.Слід відмітити, що у цуценят дослідної групи 
на 2-3 дня раніше відкрилися очі ( у контрольній групі – на 14-15 день, у 
дослідній – на 11-13 дні після народження) та  тварини дослідної  групи 
почали реагувати на звук на 2 дні раніше від тварин контрольної групи. 
Температура тіла, частота пульсу та дихання у тварин двох груп коливалася у 
межах фізіологічної норми. 

Результати індивідуального зважування цуценят показали, що через 10 
днів після народження жива маса тварин контрольної групи збільшилася на 
856 грамів, а дослідної з 466±6,9 до 1423±16,8, або на 957 грамів, що на 101 
грам більше ніж у контролі. 

Через 20 днів після впливу приладом �ПАРКЕС-Л� жива маса 
цуценят дослідної групи перевищувала контрольну на 180 грамів, а через 30 
днів – на 450 грамів, при Р≤0,01. 

Висновки.  Дія електромагнітного низькочастотного 
електромагнітного випромінювання приладу �ПАРКЕС-Л� в установленому 
режимі стимулює ріст та розвиток цуценят, що можна пояснити 
різноманітними механізмами впливу низкочастотних електромагнітних хвиль 
на системи кровообігу, активність ферментних систем та покращення 
метаболічних процесів у тканинах, які лежать у основі росту та розвитку 
організму тварин. 

Summary. The action of electromagnetic low-frequency radiation of the 
device �ПАРКЕС-Л� stimulates the growth and development of puppies, which 
can be explained by various mechanisms of influence of low-frequency 
electromagnetic waves on systems of circulation blood, activity of enzyme systems 
and improvement of metabolic processes in tissues underlying the growth and 
development of an organism of animals.  
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Ендокринна патологія, а саме гіпотиреоїдна недостатність продовжує 

залишатися актуальною в науковому та клінічному  аспектах, так як займає 
одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності серед тварин. 
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Захворювання ЩЗ становлять майже половину від усіх ендокринопатій, що 
призводить до погіршення стану здоров'я тварин. 

Слід зазначити, що кінцевим результатом більшості захворювань ЩЗ – 
остаточне ушкодження даного органа, яке призводить до розвитку його 
гіпофункції. Загальна розповсюдженість гіпотиреозу серед  собак  становить 
біля 90% та переважає в старшій віковій групі. В Україні за останні 10 років 
(з 2007 по 2016 роки) кількість випадків гіпотиреозу у тварин значно зросла, 
порівняно з іншими роками. 

Найбільш доступним і показовими є контроль активності вільного вТ4 
в сироватці крові та вага та вага щитоподібної залози білих щурів. 

Мета роботи – основною метою дослідження є вивчити  вплив 
алогенних мезенхімальних стовбурових клітин на вагу щитоподібної залози 
та вміст гормону вільного  вТ4  в продовж 90 днів експерименту.  

Матеріали і методи досліджень.  В дослідах використані білі щури, 
віком 1,5 місяця, із середньою початковою вагою тіла 195±3г. Утримувались 
тварини в клітках для лабораторних тварин цього виду. В  якості  корму  
щури  отримували  збалансований повнораціонний  комбікорм,  призначений  
для  годівлі  даного  виду тварин. Всі процедури, передбачені протоколом 
дослідження виконувались у відповіднорсті  до вимог Європейської 
конвенції про захист домашніх та лабораторних тварин, (конвенцію 
ратифіковано Законом  України, N 578-VII ( 578-18 ) від 18.09.2013). 

Щури були розділені на  на п'ять дослідних груп. У тварин всіх 
дослідних груп моделювали експериментальний гіпотиреоз шляхом 
випоюванн їм замість питної води  1% розчину перхлорату калію впродовж 
65 днів. На 66-й день досліду відбирали необхідний матеріал для досліджень. 
Після цього тварин вводили в дослід (вихідний стан). Тваринам   першої 
групи (контроль) вводили ізотонічний розчин (плацебо); тваринам другої 
групи вводили  мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) в дозі  по 2 млн. 
мезенхімальних стовбурових клітин безпосередньо в щитоподібну залозу; 
тварини третьої групи отримували традиційне лікування (тироксин).    

На 20, 40,60 та 90 день досліду після введення МСК реєстрували 
результати  клінічного огляду, зважування, а також  відбирали необхідний 
матеріал для лабораторних досліджень. Одержані результати (цифровий 
матеріал) опрацьовували статистично із використанням критерію tº 
Стьюдента.  

Результати досліджень та їх обговорення: після одноразової ін'єкції 
МСК спостерігаються вірогідні зміни вмісту гормону вТ4 та ваги 
щитоподібної залози. Так, вміст гормону вТ4  в крові тварин на 20 добу 
досліду вірогідно підвищився на 16,3%  (р<0,01) проти вихідного стану 
(13,6±0,04 проти 11,7±0,05 мкМ/л). На 90 добу його вміст був вищим вже в 
2,2 рази (р<0,001) проти вихідного стану і сягав 26,0±0,99 мкМ/л.  

Про високий позитивний ефект від застосування МСК з метою 
відновлення структури і функції щитоподібної залози свідчать результати 
порівняльного досліду із застосуванням тироксину в замісній терапії 
гіпотиреозу. На 90 добу спостережень вміст гормону Т4 в крові тварин 
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третьої групи (традиційне лікування) підвищився лише на 41%  (16,5±0,39 
мкМ/л) проти вихідного стану.  

Таким чином, активність відновлювальних процесів у щитоподібній 
залозі за експериментального гіпотиреозу набагато активніше відбуваються 
після введення МСК. Якщо  на 90 добу досліду рівень гормону Т4 крові 
тварин другої групи (введення МСК) вже сягав  42% проти його рівня в крові 
інтактних тварин, то в третій дослідній групі він був в 2,5 рази нижчим, ніж 
цей показник в крові інтактних тварин. 

Враховуючи той факт, що гормон вТ4 синтезується винятково у 
щитоподібній залозі, було важливо дослідити динаміку відновлення її 
структури впродовж досліду за динамікою зміни її ваги. Як свідчать 
результати, на 90 добу досліду вага щитоподібної залози у тварин другої 
дослідної групи (МСК) вірогідно знижувалась проти вихідного стану на 20%, 
але була ще в 2,2 рази  вищою проти цього показника у інтактних тварин. 

Як показали дослідження, маса щитоподібної залози у вихідному стані 
в тварин всіх дослідних груп була в  2,8 рази вищою, ніж у інтактних тварин. 
Після застосування засобів для стимуляції регенеративних процесів її вага 
знижувалась з різною швидкістю. В групі тварин, яким вводили МСК, маса 
ЩЗ на 90 добу експерименту вірогідно зменшувалась на 20%, досягаючи 
лише 45% маси ЩЗ в групі інтактних тварин. Одночасне збільшення вмісту 
гормону Т4  до 59% до такого в групі інтактних тварин свідчить про 
посилення активності відновленої структури ЩЗ на 14%.  

Висновки. За впливу трансплантованих алогенних  мезенхімальних 
стовбурових клітин стимулюються регенеративні процеси в 
експериментально ушкодженій щитоподібній залозі, про що свідчить 
динаміка показників вмісту гормону вТ4 в крові дослідних тварин та  маси 
самої щитоподібної залози. 

Застосування традиційного лікування (тироксин) стимулювало 
відновлювальні процеси в меншій мірі, на що вказує різниця досліджуваних 
показників. 
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Вступ. У 70 роки минулого сторіччя різко збільшився інтерес до 
речовин, які стимулюють імунітет. Пов’язано це з тим, що імуностимулятори 
виявились ефективними при лікуванні пухлин, хронічних інфекцій та 
аутоімунних процесів. У процесі клінічного застосування імунотропних 
препаратів виникла низка проблем. По-перше, виявилися їх побічні дії, що 
привело до знімання деяких із виробництва (наприклад, спленіну) або 
обмеження показань до використання (наприклад, левамізолу). Серед сполук 
природного походження виділяють групу біологічно активних речовин 
гумінової природи. До таких добавок відноситься біологічно активна 
кормова добавка гумінової природи “Гумілід” (ТУ У 15.7-00493675-
004:2009), що була отримана з екологічно чистого українського торфу 
шляхом кислотно-лужної екстракції. 

Мета дослідження. Метою досліджень було встановлення динамічних 
змін гематологічних показників в організмі цуценят за дії кормової добавки 
«Гумілід» та встановлення сенсибілізації з боку організму до дії цих добавок. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження за даною темою 
складалися з двох етапів. На першому етапі було проведено клінічне 
випробування кормової  добавки для виключення можливого розвитку 
сенсибілізуючої реакції організму. Даний біологічно активний засіб 
використовували перорально з розрахунку 1 мл препарату на 1 кг маси тіла 
тварини, задавали індивідуально з використанням одноразових шприців 
попередньо розчинивши дозу у фізіологічному розчині у пропорції 1:10. 
Всього біологічно активна добавка використовувалась п’яти безпородним 
котам віком від 3-місяців до 1 року та 10 безпородним собакам віком від 3 
місяців до 1 року (4 тварини) і від 1 до 7 років (6 тварин). Тварини були 
клінічно здорові. Протягом періоду використання та послідуючий тиждень 
спостереження у тварин не встановлено клінічних дисфункцій з боку 
шлунково-кишкової, серцево-судинної, дихальної та імунної системи. Рухова 
активність не змінена, ознак характерних для інтоксикації у тварин не 
виявленні. На підставі цих спостережень прийнято рішення для подальшої 
апробації вищевказаної біологічно активної добавки «Гумілід» з паралельним 
контролем гематологічних показників. 

Другий етап досліджень полягав у визначенні динаміки змін 
гематологічних показників крові у цуценят протягом місячного періоду. У 
досліді використовували цуценят породі доберман 2 місячного віку. Тварини 
були розділені на дві групи: дослідну (3 собаки) і контрольну (3 собаки). 
Цуценятам щоденно, протягом трьох тижнів, задавали біологічно активний 
засіб перорально з розрахунку 1 мл препарату на 1 кг маси тіла тварини, 
вводили індивідуально з використанням одноразових шприців попередньо 
розчинивши дозу у фізіологічному розчині в пропорції 1:10. Кров відбирали з 
ліктьової вени чотирьохразово: перший раз перед початком дослідження і ще 
тричі з інтервалом тиждень. У крові визначали наступні показники: 
абсолютну кількість еритроцитів та лейкоцитів; абсолютну і відносну 
кількість гранулоцитів, моноцитів, лімфоцитів та тромбоцитів; рівень 
гемоглобіну та гематокрит; відносну кількість еозинофілів; загальний білок; 
білкові фракції. 
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Результати досліджень. За результатами досліджень найбільш 
виражені зміни, за використання Гуміліду стосувалися загального білку та � 
глобуліну. Так, у дослідній групі тварин до введення препарату кількість � 
глобуліну становила в середньому 9,9±1,45 % від загальної кількості білку, а 
через три тижні цей показник підвищився до 15,53±1,44 % (різниця 5,63 %). 
У контрольній групі до введення препарату в середньому кількість � 
глобуліну становила 11,3±2,41, а через три тижні 13,90±0,18 (різниця 2,63 %). 
Тобто за використання біологічно активної речовини гумінової природи 
відбувається збільшення рівня � глобуліну у крові  тварин дослідної групи 
на 3 % відносно контрольних тварин. За динамікої лейкоцитів упродовж 
експерименту у тварин дослідної групи відбулося більш виражене 
збільшення популяції цих клітин крові на відміну від контрольної групи. 
Така ж сама динаміка відмічається і при аналізі абсолютної кількості 
гранулоцитів. Щодо динаміки абсолютної кількості моноцитів за 
використання Гуміліду, то популяція цих клітин збільшується у динаміці як у 
дослідній так і у контрольній групі тварин. Однак, у тварин дослідної групи 
збільшення було більш вираженим. Слід зазначити, що гранулоцити та 
моноцити відносяться до клітин вродженого імунітету. Аналіз динаміки 
абсолютної кількості лімфоцитів показав, що кількісні зміни цих клітин у 
піддослідних груп тварин практично не відрізнялись і синхронно відбувалось 
як зменшення кількості цих клітин після першого введення так і подальше їх 
збільшення. Враховуючи той факт, що лімфоцити відносяться до клітин 
адаптивного імунітету можна припустити, що до біологічно активної добавки 
гумінової природи “Гумілід” відсутні специфічні рецептори на поверхні 
клітинних мембран. Вплив на імунну систему відбувається на більш архаїчні 
ланки імунного захисту організму. Аналізуючи динаміку показників 
«червоної крові», а саме кількість еритроцитів, гемоглобіну та гематокриту 
слід вказати на те, що закономірних та достовірних змін не встановлено. 
Одночасно встановлена тенденція до зменшення популяції еозинофілів у 
крові дослідних тварин при цьому у тварин контрольної групи кількість цих 
клітин навпаки збільшується. Протилежна реакція спостерігається у кількості 
тромбоцитів у крові дослідних тварин. У динаміці популяція цих клітин у 
контрольній групі зменшується, а у дослідній навпаки збільшується. 

Висновки 
1. Біологічно активна добавка гумінової природи на викликає 

сенсибілізації організму до складових діючих речовин, а навпаки має 
десенсибілізуючий ефект, про що свідчить зменшення кількості еозинофілів 
у крові дослідних тварин. 

2. Основні кількісні зміни популяції клітин крові, за дії біологічно 
активної речовини гумінової природи, встановлені у гранулоцитів та 
моноцитів які є представниками вродженої клітинної ланки імунітету 
організму. 
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За останні роки вчені і практики все більше уваги надають вивченню 

мікроелементу хрому, який вважають одним із необхідних елементів для 
повноцінного росту й розвитку рослин та людей, так і тварин. Його дефіцит в 
організмі призводить до пригнічення росту, порушення енергетичних 
процесів унаслідок послаблення рецепторної здатності і функціональної 
активності інсуліну, змін в обміні вуглеводів та ліпідів, у тварин зменшується 
приріст живої маси.  

Для забезпечення організму людей і тварин необхідною кількістю Cr+3, 
рослинна продукція повинна бути вирощена у технологіях з внесенням 
органічних добрив, які містять необхідну кількість цього мікроелементу. 
Однак,  виробництво  органічних  добрив  з  необхідним  вмістом  
тривалентного  хрому  в  Україні  не  налагоджено. 

 А  тому нами було розроблено технологію виробництва органічних 
добрива «Біопроферм» з відходів шкіряного виробництва та осаду очисних 
споруд методом біологічної ферментації  із  збалансованим  вмістом 
мікроелементу  Cr3+ та технологію виробництва рідкого органічного добрива 
(регулятора росту) – «Біохром» методом кавітації. 

Для виконання експериментальних та виробничих досліджень з 
виробництва органічного добрива „Біопроферм” зі збалансованим умістом 
мікроелемента хром взято за основу розроблену і запатентовану нами  
технологію (патент на корисну модель №33661 „Спосіб одержання 
органічного добрива універсальної дії з відходів шкіряного виробництва”. 
Органічне добриво виробляли відомою технологією аеробної ферментації.  

Нами отримано органічне добриво „Біопроферм” з практично 
однаковими органолептичними показниками, проте з збалансованим умістом 
Cr3+ та рідке органічне добриво «Біохром» методом кавітації.  

Метою дослідження було розробити адаптивну технологією 
вирощування на зерно пшениці ярої, кукурудзи, сої, вівса, гречки, яка 
ґрунтується на застосуванні органічних добрив „Біопроферм”, виготовлених 
методом біологічної ферментації та рідкого органічного добрива «Біохром» – 
методом кавітації, для отримання зерна досліджуваних культур із необхідним 
умістом тривалентного хрому. 

Дослідження виконано упродовж 2013–2016 рр. на дослідному полі 
Подільського державного аграрно-технічного університету. Вивчали вплив 
органічного добрива «Біопроферм» (уміст тривалентного хрому 540 мг/кг) та 
регулятора росту рослин «Біохром» (уміст тривалентного хрому 5,4 мг/л), 
вироблених за розробленою і запатентованою нами технологією, на 
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агрохімічні показники ґрунту, врожайність зерна досліджуваних культур та 
уміст в зерні тривалентного хрому. 

Схема досліду слідуюча: 
1. Без добрив – контроль; 2. Внесення N120 Р80 К80; 3. Внесення N120 Р80 

К80 + «Біохром» – 5 л/га; 4. Внесення «Біоактив» – 10 т/га; 5. Внесення 
«Біоактив» – 10 т/га + «Біохром» – 5 л/га; 6. Внесення «Біопроферм» – 10 
т/га; 7. Внесення «Біопроферм» – 10 т/га + «Біохром» – 5 л/га. 

Встановлено, що досліджувані фактори впливали на агрофізичні і 
агрохімічні властивості грунту, ріст і розвиток пшениці ярої, кукурудзи, сої, 
вівса, гречки змінювали кількісний і якісний врожай досліджуваних культур.  

Органічні добрива виготовлені за новітніми технологіями значно 
впливали на урожайність досліджуваних культур. 

Так, у варіанті, де під зяблеву оранку вносили органічні добрива 
«Біопроферм» у дозі 10 т/га та виконували позакореневе підживлення 
регулятором росту «Біохром» (5 л/га), врожайність пшениці ярої становила 
5,07 т/га, що на 1,79 т/га більше, ніж на контролі і на 0,40 т/га більше, ніж у 
варіанті, де вносили «Біоактив» у дозі 10 т/га та обприскували регулятором 
росту органічне добриво «Біохром» – 5 л/га. 

У цьому варіанті найбільша врожайність пшениці ярої на зерно 5,6 т/га 
була в найбільше сприятливому 2016 році, а найменша – 4,68 т/га в найменш 
сприятливому за кліматичними умовами 2015 році. 

Внесення органічного добрива «Біопроферм» із збалансованим умістом 
тривалентного хрому також мало вплив на вміст тривалентного хрому у зерні 
досліджуваних культур. Так, у варіанті, де вносили восени під зяблеву 
оранку 10 т/га органічного добрива «Біопроферм» і під час вегетації 
обприскували рослини пшениці ярої рідким органічним добривом «Біохром» 
у дозі 5 л/га, в зерні культури був найвищий уміст тривалентного хрому – 
1,289, або на 0,800 мг/кг більше порівняно до контролю. 

На основі виконаного нами дослідження встановлено,  що  
застосування  органічного  добрива «Біопроферм» та рідкого органічного 
добрива   „Біохром”  позитивно  впливає  на  ріст  й  розвиток  рослин 
пшениці ярої, кукурудзи на зерно, сої, вівса, гречки упродовж  всього періоду 
їх вегетації, забезпечує збільшення  врожайності та отримання  екологічно 
чистої продукції  з  умістом  необхідної  кількості  тривалентного  хрому.   

 
 
УДК 636.6:612:636.5.087.7 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 

РЕЧОВИН ГУМІНОВОЇ ПРИРОДИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СТРАУСІВ 
Галузіна Л. І. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, 
Україна, GalyzinaL.I@i.ua 

 
Одним з направлень інтенсифікації сільськогосподарського 

виробництва пов'язане з реалізацією генетичного потенціалу тварин. 
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Активація цього процесу має багато складових, одна з яких базується на 
застосуванні біологічно активних речовин навіть при дотриманні 
технологічного режиму вирощування тварин. У страусівництві застосування 
медикаментозних засобів, що зазвичай використовують у птахівництві з 
метою профілактики, є недоцільним та нераціональним, так як страуси їх не 
сприймають. Тому, все частіше звертають увагу на біологічно активні 
природні речовини. Біорегулятори гумінової природи з торфу 
метаболізуються в організмі після надходження з кормом або водою, не 
накопичуються в ньому, відносяться до екологічно чистих препаратів і не 
забруднюють навколишнє середовище після виведення їх з організму.  

Біологічно активні кормові добавки “Гідрогумат” (ТУ У 15.7-00493675-
001:2007) і “Гумілід” (ТУ У 15.7-00493675-004:2009) це речовини, отримані з 
екологічно чистого українського торфу шляхом кислотно-лужної екстракції. 
Головними діїчими речовинами ціх кормових добавок є гумінові сполуки – 
гумінові кислоти і їх натрієві солі, фульвокислоти. У своєму складі містять 
не менш, ніж 30 % гумінових речовин. Діючі речовини Гідрогумату і 
Гуміліду є доступними для організму сільськогосподарських тварин і птиці. 
Ці кормові добавки мають здатність стимулювати власні функціональні 
можливості організму. Кормові добавки використовують у складі раціонів 
сільськогосподарських тварин і птиці з метою покращення функціонального 
стану організму, підвищення імунітету, профілактики синдрому стресу, а 
також підвищення рівня продуктивності і інтенсивності росту. Гумінові 
речовини, як природні модулятори є ефективним засобом корекції 
фізіологічного стану, гомеостазу у страусів. При застосовуванні гумінових 
кормових добавок у раціоні страусів реєструється підвищення кількості 
еритроцитів і гемоглобіну. На тлі дії гумінових речовин гомеостатичні 
показники сироватки крові страусів вказують на більш високий рівень 
анаболічної фази обміну білків та покращення амінокислотного балансу 
організму. При додаванні Гуміліду у крові страусів підвищується вміст 
альбумінів, що може свідчити про активацію їх синтезу та зменшення 
навантаження на імунну систему, про що каже зменшення у крові страусів 
глобулінів.  

За умов застосування гумінових речовин у раціоні страусів 
спостерігається підвищення їх стійкості до захворювань, що і обумовлювало 
активацію росту і збільшення приростів маси тіла птиці. Також, введення до 
раціону кормової добавки гумінової природи “Гумілід” позитивно впливає і 
на рівень м’ясної продуктивності чорних африканських страусів за їх 
промислового вирощування в умовах Степу України. На тлі застосування 
кормової добавки “Гумілід” показники м’ясної продуктивності 
підвищуються в середньому на 16,9 % (р<0,001), маса їстівних частин туші 
збільшується в середньому на 14,6 %. Додавання Гуміліду позитивно впливає 
на хімічний склад і біологічну цінність м'яса страусів. Так, під впливом 
Гуміліду у м'язовій тканині страусів спостерігається підвищення вмісту білку 
та зменшення вмісту жиру, відбувається вірогідне зменшення її калорійності, 
підвищується її біологічна цінність за рахунок зменшення вмісту 
оксипроліну у м'язовій тканині. Також, за впливу Гуміліду у м'язовій тканині 
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страусів збільшується вміст амінокислот переважно за рахунок підвищення 
вмісту замінних амінокислот: гліцину, аланіну, аспарагінової і глутамінової 
кислот, гістидину - від 9,2 до 28,1 %. Необхідно зазначити, що на тлі 
застосовування Гуміліду у м'язах птиці вірогідно збільшується загальний 
вміст ненасичених жирних кислот переважно за рахунок підвищення вмісту 
поліненасичених жирних кислот (у значній мірі збільшується вміст 
арахідонової кислоти) і вмісту олеїнової кислоти з мононенасичених жирних 
кислот. 

Таким чином, використання біологічно активних кормових добавок до 
раціону страусів забезпечує адаптогену і стрес-протекторну дію за рахунок 
чого підвищується збереженість, швидкість росту птиці, підвищується рівень 
і якість м'ясної продуктивності чорних африканських страусів. 

Отже, речовини гумінової природи після попадання до організму 
тварин можуть вбудовуватись як окремі регуляторні ланки у складну систему 
ієрархічних відносин, які забезпечують перехід організму 
сільськогосподарських тварин і птиці на новий рівень гомеостазу, що 
відповідає більш вищій продуктивності. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЛІКУВАННЯ РАН У СОБАК ЗА ДІЇ 

ПРЕПАРАТІВ «ТРАУМЕЛЬ С» І  «ГУМІЛІД» 
Гаращук М.І. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, 
Україна 

 
Випадкові рани в практиці ветеринарного спеціаліста зустрічаються 

дуже часто і виникають не тільки в результаті впливу зовнішнього 
середовища але і є слідством недбалості хазяїв тварини.У собак випадкові 
рани  найбільш актуальні. Як правило після дії травмуючого агента виникає 
рана, яка інфікована мікрофлорою. Якщо рану не лікувати, то це може 
призвести до невиправних змін в організмі.Проблеми патогенезу і лікування 
ран належить до найдавніших розділів гуманної ветеринарної медицини і 
мають багатовікову історію. 

У даний час існує два напрямки у лікуванні ран – хірургічна та 
медикаментозна терапія, які ніколи не були взаємозамінними. Їх можна 
розглядати як компоненти, що доповнюють один одного у комплексній 
терапії рани. Для кожного з цих напрямків розроблено значну кількість 
різноманітних методів, але жоден з них не є досконалим.Аналіз методів 
консервативного лікування ран дозволяє зробити висновок про наявність 
значного арсеналу лікарських засобів, що впливають на процес загоєння ран, 
проте і до нині є актуальними пошуки нових засобів, більш ефективних, ніж 
існуючи.  
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Метою наших досліджень було порівняти ефективність традиційної 
схеми лікування ран та за допомогою препаратів «Траумель С» та «Гумілід». 

«Траумель С» - гомеопатичний препарат. С. Ю. Узелковастверджує, 
щовикористання препарату «Траумель С »  в комплекснійтерапіїопераційних 
ран, не тількизначноскорочуєтерміниочищення рани і загоєння, особливо при 
процесахсупроводжуючихсильнимзапаленням, нагноєнням і абсцедуванням. 
При 
цьомувиникаєможливістьуникнутивикористаннясильнодіючихантибіотиків 
при хірургічномувтручанні. 

Препарат«Гумілід» - цев’язкарідина темно-коричневого кольору, 
щомаєспецифічний запах. Головнимидіючимиречовинами є гуміновісполуки-
гуміновікислоти та їхнатрієвісолі, фульвокислоти. Гумілідмістить не менше, 
ніж 30% гуміновихречовин. 

Дослідження проводилося на базі зооветеринарного центра «Гарфілд»   
З метою вивчення ефективності  лікування  випадкових ран у собак  було 
сформовано дві групи тварин по п’ять собак у кожній,  різних порід, живою 
вагою від 25 до 30 кг, віком від 1 до 2,5 років.Групи було сформовано за 
принципом пар - аналогів. Піддослідні тварини знаходилися в однакових 
умовах утримання. Було  оцінено загальний стан організму, оглянуто 
уражену ділянку тіла, вимірювали температуру тіла, оцінювали пульс та 
швидкість дихання тварини, після цього проводились лабораторні 
дослідження, а саме: мікроскопія  мазків –відбитків, та дослідження проб 
крові тварин. Кров відбирали зранку до годівлі із зовнішньої вени стегна. 

За результатами бактеріальних досліджень у собак з випадковими 
ранами спростерігалась  така мікрофлора – стрептококи у 30%, стафилококи 
у 50%, кишкова палочка в 20% випадків. 

Застосування препаратів ефективно вплинуло на показники  червоної 
та білої крові, які знаходились на початку лікування у верхніх межах, а під 
кінець досягли середніх показників фізіологічної норми. При застосуванні 
препаратів «Траумель С» та «Гумілід» не спостерігалося ніяких рецидивів. 
Актуальним є використання антигомотоксичної терапії, яка профілактує 
післяопераційний набряк і септичні процеси, скорочує час регенерації 
тканин. 

У собак, яких лікували за загальноприйнятою схемою загоєння ран 
відбувалось  по вторинному натяжінню на 12 – 14 добу, а  при застосуванні 
препарату «Траумель С» та «Гумілід» загоєння ран відбувалося в середньому 
на 4 доби раніше. Також зменшення набряку, почервоніння, болі проходило 
на 2-3 доби раніше. Час зняття швів скоротився в середньому на 2 доби, ніж у 
тварин контрольної групи. 

За результатами наших досліджень, ми рекомендуємо застосовувати 
препарати «Траумель С» та «Гумілід» при лікуванні випадкових ран у собак 
в лікувальних ветеринарних установах. 
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НАКОПИЧЕННЯ БІОМАСИ ВЕРМИКУЛЬТУРИ В УМОВАХ 
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Україна, agejsun@ukr.net 
 

Найчастіше у біотехнологічному виробництві при переробці 
органічних відходів використовують вермикультуру Eisenia fetida, яка 
розповсюджена по всьому світу. Біомаса черв'яків багата на повноцінний 
білок, який необхідний для росту та розвитку живого організму, тому її 
доцільно використовувати у якості кормової білкової добавки. Біомаса 
вермикультури містить також ряд біологічно активних речовин та ферментів, 
що дозволяє використовувати її у фармацевтичній промисловості. 
Перспективним являється пошук нових способів підвищення ефективності 
вермикультивування для біотехнологічного використання, яка залежить від 
росту, розвитку та репродуктивних  якостей гібриду червоного 
каліфорнійського черв'яка.  

Відомо, що підвищення ефективності використання вермикультури 
E.fetida в біотехнологічному процесі можливо досягти шляхом збільшення 
накопичення біомаси особинами або підвищенням репродуктивної функції 
при застосуванні біологічно активних речовин синтетичного та природного 
походження. 

У літературі недостатньо представлені дані щодо впливу препаратів 
гумінової природи різного походження на накопичення біомаси дощових 
черв'яків. 

Біологічно активна добавка гумінової природи «Гумілід» [ТУ У 15.7-
00493675-004:2009] відома своїми регуляторними та адаптогенними 
властивостями, активно застосовується у тваринництві та птахівництві. 
Встановлено, що Гумілід у складі поживного субстрату сприяв активації 
репродуктивної функції вермикультури. Проте вплив Гуміліду на 
накопичення біомаси гібриду червоного каліфорнійського черв'яка в 
науково-господарських умовах не досліджувався. 

Мета дослідження – вивчити вплив Гуміліду у складі поживного 
субстрату на накопичення біомаси гібриду червоного каліфорнійського 
черв'яка в процесі вермикультивування. 

Матеріали і методика дослідження. Дослідження проводили в умовах 
вермиферми ТОВ «Природні біотехнології» м. Запоріжжя, яка є виробником 
біогумусу, рідкого гумінового препарату та біомаси вермикультури. Об'єктом 
дослідження був гібрид червоних каліфорнійських черв’яків та біогумус. 
Поживним субстратом слугувала суміш з ферментованого гною ВРХ та 
ферментованого соняшникового лушпиння (відхід грибного виробництва) у 
співвідношенні 9:1. Бурти  формували розміром 5х0,5х0,15 м, які заселяли 
вермикультурою у кількості 5-7 тис в середньому на 1 м2. Свіжий субстрат 
шаром 7-10 см розподіляли по всій поверхні бурта 1 раз на 7-10 діб та 
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зволожували водою. У приміщенні підтримували температуру у діапазоні 21–
240С та вологість субстрату в діапазоні 65-78 %, що відповідає технологічним 
умовам культивування. Виділяли контрольні та дослідні бурти, які  
відрізнялися тим, що у дослідні групи вносили біологічно активну добавку 
«Гумілід» у кількості 15 мг/кг сухого субстрату у вигляді розчину 1 раз на 
місяць, а у контрольні – тотожній об'єм води. Вермикультивування тривало 
протягом 6 місяців.  

У буртах з інтервалом 45 діб відбирали точкові проби  вермикультури, 
з яких готували середні проби та перераховували її кількість на 1 м2. На 135 
та 180 день дослідження визначали масу особин гібриду червоного 
каліфорнійського черв'яка з середньої проби. Статистичні розрахунки 
виконано  за допомогою редактора "Microsoft Excel".  

Висновки. Встановлено, що у процесі вермикультивування протягом 6 
місяців Гумілід у складі поживного субстрату сприяв більшому накопиченню 
біомаси вермикультури в порівнянні з контролем. Так, на кінець дослідження 
(180 день) у групі з гуміновою добавкою кількість червоного 
каліфорнійського черв’яка  зросла на 21,1 % (р<0,001) відносно контролю. 
Додавання Гуміліду до поживного субстрату суттєво не вплинуло на частоту 
зустрічаємості вермикультури з масами 0-0,20, 0,21-0,40, 0,41-0,60, 0,61-0,80 
у порівнянні з контролем на 135 день дослідження. На кінець експерименту у 
дослідній групі найбільша кількість особин червоного каліфорнійського 
черв’яка складала 64,7 % з середньою масою 0,21-0,40 г від загальної 
кількості вермикультури. Ми вважаємо, що це пов'язано з накопиченням 
біомаси червоного каліфорнійського черв’яка, тобто збільшенням щільності 
популяції на 1 м2. Припускаємо, що накопичення біомаси вермикультури на 
кінець дослідження та збільшення кількості особин з середньою масою у 
дослідній групі пов’язано зі зниженням важких металів у біомасі червоного 
каліфорнійського черв’яка за впливу Гуміліду. Такий ріст біомаси червоного 
каліфорнійського черв’яка може одночасно призводити до більшого 
накопичення гумінових речовин у біогумусі в порівнянні з контрольним 
варіантом. 

 
 
 
УДК 636.99:631.86    
 
НАКОПИЧЕННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН У БІОГУМУСІ ЗА 

ВПЛИВУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
Гейсун А. А., Степченко Л. М. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна, 
Дніпро, agejsun@ukr.net 

 
Біогумус належить до цінних біодобрив, оскільки містить у своєму 

складі поживні речовини органічного та неорганічного походження для 
рослин. Особливе значення мають гумінові речовини (ГР), які беруть участь 
у формуванні рослинного організму. Вони впливають на проростання 



41 
 

насіння, активування дихання, а також постачання енергії та будівельного 
матеріалу рослинам.  

Метою роботи було дослідження впливу Гуміліду у складі поживного 
субстрату на накопичення гумінових речовин у біогумусі у процесі 
вермикультивування. 

Промислові дослідження проводили в умовах вермиферми ТОВ 
«Природні біотехнології» м. Запоріжжя, яка є виробником біогумусу, рідкого 
гумінового препарату та біомаси вермикультури. Як об’єкт дослідження 
використовували біогумус. Поживним субстратом слугувала суміш з 
ферментованого гною великої рогатої худоби та ферментованого 
соняшникового лушпиння. Бурти  з поживним субстратом заселяли 
вермикультурою з розрахунку 5-7 тис. на 1 м2. Свіжий субстрат шаром 7-10 
см розподіляли по всій поверхні бурту один раз на 7-10 днів та зволожували 
водою. У приміщенні підтримували температуру в діапазоні 21-24 ºС та 
вологість субстрату 65-78 %, що відповідає технологічним умовам 
культивування. Виділяли контрольні та дослідні бурти, які  відрізнялися тим, 
що в дослідні вносили біологічно активну добавку Гумілід (15 мг/кг) у 
вигляді розчину один раз на місяць, а в контрольні � тотожній об’єм води. 
Протягом 6 місяців вермикультивування з інтервалом 45 днів відбирали 
точкові проби біогумусу. Середню пробу біогумусу  висушували в сушильній 
шафі за температури 105±2 ºС, подрібнювали на лабораторному млині та 
просіювали через сито з діаметром отворів 1 мм. У підготовлених зразках 
визначали кількість гумінових речовин  та рН за допомогою рН-метра. 

Встановлено, що у процесі вермикультивування протягом 6 місяців 
вермикультивування у біогумусі контрольних та дослідних варіантів 
відбулося накопичення гумінових речовин як водорозчинних, так і більш 
стійких, що екстрагуються лугами. 

 Застосування Гуміліду наприкінці дослідження сприяло більш 
активному накопиченню водорозчинних гумінових речовин на 20,7 % 
(р<0,05)  та більш складних, у біогумусі дослідної групи на 15,1 % (р<0,01) 
відносно контролю. 

Додавання Гуміліду до поживного субстрату суттєво не впливає на 
зміну рН у біогумусі відносно контролю. 

 
 
УДК: 636 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ФІЗИКО-
ХІМІЧНОЇ ПЕРЕРОБКИ ГНОЮ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Гололобова О. О., Бушкіна Я. С. 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,  

м. Харків, Україна 
 
Мета досліджень полягала у вивченні агроекологічної ефективності 

використання залишкового органічного продукту фізико-хімічної переробки 
гною великої рогатої худоби (ВРХ) в якості добрива овочевих культур. 
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Об’єкт дослідження: якість овочевої продукції. 
Предмет дослідження: вміст важких металів в овочевій продукції. 
З метою вивчення агроекологічної ефективності застосування 

залишкового органічного продукту фізико-хімічної переробки гною великої 
рогатої худоби (ВРХ) – в якості добрива овочевих культур у 2015-2016 році 
нами було проведено ряд власних польових та лабораторних досліджень. 

Для основного удобрення овочевих культур ми використовували 
залишковий органічний продукт фізико-хімічної переробки гною великої 
рогатої худоби (ВРХ), а саме органічні відходи при виробництві добрива 
ТОПЕРС. 

ТОПЕРС - водорозчинне комплексне добриво, що вироблене з 
органічної речовини природного походження шляхом електролітичної 
дисоціації та іонізації базисного розчину. Патент на спосіб одержання 
добрива № 87003 ІІА [1].  

Комплексне водорозчинне добриво ТОПЕРС містить N – 0,1-5,0%, 
P2O5 – 0,01-3,5%, K2O – 0,1-15,0%, S – 0,5-7,0%, В – 0,01-0,05%, Cu - 0,005-
0,05%, Fe – 0,03-0,08%, Mn – 0,01-0,08%, Mo – 0,001-0,01%, Zn – 0,01-0,05%, 
Ca – 0,5-5,0%, Mg – 0,5-5,0%, гумінові кислоти – 0,01-1,0%. Концентрація 
поживних елементів у базисному розчині аналогічна по складу та відповідає 
середньому їх вмісту в рослинній масі вегетуючих зелених рослин. 
Агроекологічні переваги добрива складаються з того, що це добриво не 
містить баластних елементів, повністю та швидко розчиняється у воді. 
Коефіцієнт використання рослинами біогенних елементів із добрив становить 
80-95%. Застосування ТОПЕРС підвищує стійкість рослин до стрес-факторів, 
що виникають внаслідок дії пестицидів, несприятливих погодних умов: 
посух, мінусових температур, хвороб тощо. Використовується разом із 
пестицидами, стимуляторами росту. Підвищує урожайність культур на 15-
20% та поліпшує якість товарної продукції. [2]. 

Але, з екологічної точки зору, стверджувати про екологічну безпеку 
виводимого на агроринок продукту можливо тільки після комплексної оцінки 
безпеки технології виробництва добрива для довкілля, в тому разі і оцінки 
подальшої доли поводження з відходами виробництва.  

Нами було зроблено припущення, що завдяки активній електролізній 
обробці первинного матеріалу спостерігається не тільки іонізація отриманого 
розчину, а й активізація іонного середовища твердої залишкової фракції 
гною. Це дозволяє припустити ствердження про високу активність поживних 
речовин в органічних залишках при використанні їх в якості добрива. 

Органічні залишки виробництва добрива восени 2015 року вносили під 
основний обробіток грунту з розрахунку 60 т/га під білокачанну капусту 
гібриду F1 «Агресор», перець солодкий сорту «Подарунок Молдови». Під 
моркву сорту «Артек» органічні залишки вносили з розрахунку 40 т/га. 
Репрезентативні ділянки були закладені на присадибній ділянці  
с. Докучаєвське. Площа репрезентативної ділянки під кожну культуру 
складала 20 м2. 



43 
 

Аналіз зразків рослинної продукції на вміст важких металів (Zn, Cr, Cu, 
Cd, Pb) проводився в хімічно-аналітичній лабораторії екологічного 
факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.  

Результати свідчать, що вміст цинку в овочевій продукції не 
перевищував 0,07 ГДК, міді – 0,04 ГДК, хрому – 0,73 ГДК. Вміст свинцю 
виявився максимальним у перці солодкому, він складав 0,5 ГДК. Вміст 
кадмію був дуже незначний в усіх вивчаємих зразках овочів, він не 
перевищував 0,06 ГДК. Таким чином, наші дослідження показали можливість 
використання залишкового органічного продукту фізико-хімічної переробки 
гною ВРХ в якості добрива для отримання екологічно безпечної овочевої 
продукції. 
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Summary. У публікації наведені дані досліджень щодо застосування 
біологічних відходів при виробництві гуматів в якості добрива овочевих 
культур. Результати показали можливість використання залишкового 
органічного продукту фізико-хімічної переробки гною ВРХ в якості добрива 
для отримання екологічно безпечної овочевої продукції. 
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НА МІКРОБІОЦЕНОЗ СЛІПИХ КИШОК ПЕРЕПЕЛІВ 
Гунчак А. В., Стефанишин О. М. 

Інститут біології тварин НААН, вул. В. Стуса 38, Львів, 79034, Україна 
 
Вступ. В організмі перепелів, під час онтогенетичного розвитку, 

виникають порушення метаболічних процесів, які співпадають з періодами 
ювенальної линьки, статевого дозрівання та початку яйцекладки і 
проявляються зниженням інтенсивності росту птиці. Тому, для нівелювання 
таких порушень актуальним є використання біологічно активних добавок, які 
були б ефективними та екологічно безпечними. До таких добавок належать 
препарати гумінової природи. В останні роки одержані переконливі 
результати щодо їх використання в у птахівництві, однак, вплив препаратів 
гумінової природи на мікробіоценоз травного каналу перепелів потребує 
подальших досліджень. Це обумовлено тим, що мікробіота, за своїм складом 
і значенням для організму господаря, є своєрідним додатковим органом, який 
виконує різноманітні складні життєво важливі функції, і, зокрема, 
метаболічні. Дослідження мікробіоценозу травного каналу птиці у 
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взаємозв’язку з показниками продуктивності, до певної міри, може свідчити 
про інтенсивність процесів травлення та засвоєння поживних речовин корму 
[1]. 

Метою досліджень було з’ясування впливу гумінових речовин на стан 
мікробіоценозу кишечнику в організмі перепілок в критичні періоди їх росту 
та розвитку. 

Матеріал і методика досліджень. Дослід проведено в умовах віварію 
Інституту біології тварин НААН на двох групах перепілок. Вся птиця 
отримувала повнораціонний комбікорм, збалансований за поживними і 
біологічно активними речовинами. Перепілкам дослідної групи додатково 
випоювали з водою комплексний препарат „Гумілід“ з розрахунку — 2 мг 
діючої речовини/кг маси тіла впродовж 10 днів у період з 20-, 34- та 64- 
добового віку. Освітлення та годівля відповідали існуючим технологічним 
нормам.  

Препарат „Гумілід“ розроблений і наданий нам для досліджень 
співробітниками Проблемної лабораторії по гумінових речовинах 
ім. проф. Л.А. Христєвої Дніпропетровського державного аграрного 
університету ( ТУ У 15.7-00493675-004:2009).  

Впродовж досліду проводили контроль за фізіологічним станом птиці 
та її продуктивністю. Тривалість досліду — 3 місяці. Матеріал для 
біохімічних досліджень відбирали після забою птиці 28-, 42- та 72- добового 
віку і визначали кількісний та якісний склад мікрофлори кишечника за 
методом, описаним Коротяєвим А. І., Бабичевим С. А. (1998) [2]. 

Результати досліджень. Встановлено, що збереженість поголів’я птиці 
за період досліду в усіх групах становила 100 %. Водночас, на кінець досліду 
маса тіла перепілок 72-добового віку контрольної групи становила 259,7 г, а 
дослідної групи, що споживала „Гумілід“ — 267,63 г. При цьому, залежно від 
характеру живлення інтенсивність збільшення маси тіла впродовж досліду 
мала свої особливості. Зокрема, у період з 10-до 28-ї доби інтенсивність 
приростів маси тіла перепелів контрольної групи становила 6,65 , а дослідної 
— 7,54 г/добу; з 28-ї до 42-ї доби, відповідно — 3,72 та 4,61 г/добу; а з з 42-ї 
до 72-ї доби — відповідно, 1,6 та 1,51 г/добу. Тобто, споживання птицею 
„Гуміліду“ сприяло підвищенню інтенсивності росту перепілок, порівняно з 
птицею контрольної групи у період з 10-ї до 42-ї доби. 

За умови введення у раціон перепелів добавки «Гумілід» встановлено 
більшу загальну кількість кишкової палички на 0,43 lоg10 КУО/г у вмісті 
сліпих кишок перепелів дослідної групи, порівняно з контролем. 
Співвідношення штамів з нормальною ферментативною активністю та 
слабоферментуючих штамів у дослідній і контрольній групах зазнало змін і 
становило 95:5 та 81:19 відповідно. Кількість основних представників 
мікрофлори кишечника птиці, зокрема, біфідобактерій залишилася 
незмінною і становила 1010 КУО/г, а лактобактерій – збільшилася на один 
порядок і становила 109 КУО/г.  

У вмісті сліпих кишок перепелів дослідної групи дещо зросла загальна 
кількість стрепто- та стафілококів, однак цей показник не перевищував 25 % 
від загальної кількості мікроорганізмів і патогенних штамів виявлено не 
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було. При цьому, у дослідній групі зменшувалася присутність протею. 
Водночас, внесення у раціон добавки «Гумілід» призвело до витіснення 
грибків роду Candida з вмісту кишки. 

Висновки 
1. Випоювання препарату „Гумілід“ (з розрахунку 2 мг діючої 

речовини на кг маси тіла) перепілкам з 20-ї, 34-ї, і 64-ї доби впродовж 10 днів 
сприяє підвищенню інтенсивності росту птиці. 

2. Позитивний вплив добавки «Гумілід» на склад мікробоценозу сліпих 
кишок перепелів проявлявся у збільшенні кількості кишкової палички за 
рахунок штамів з нормальною ферментативною активністю та зменшенні 
кількості стрепто- та стафілококів.  

Бібліографія  
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вирусология / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев – С.-Пб., 1998. – 580 с. 
Summary 
Consumption by quails the supplement of  humic origin "Humilid" with 

drinking water (2 mg of active substance per kg body weight for 10 days) starting 
from 20, 34, and 64 days ages has promoted intensification of metabolic processes 
that led to an increase of growth intensity, and positive affect the composition of 
cecum microbiocenosis that manifested by increasing population of  E. coli strains 
with normal enzymatic activity and a decreasing in the number of streptococci and 
staphylococci bacteria. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ КОРКОВИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ АКТИВНІСТЮ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ В ЕРИТРОЦИТАХ СВИНЕЙ ЗА 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТРЕСУ 

Данчук О. В. (olexdan@ukr.net), Карповський В. І., Данчук В. В. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, Україна 
 
Вища нервова діяльність (ВНД) визначає адаптаційні можливості 

організму всіх ссавців. Основними причинами зниження продуктивності і 
резистентності свиней є технологічний стрес, що супроводжується 
інтенсифікацією процесів вільнорадикального окиснення ліпідів незалежно 
від типу ВНД. Система антиоксидантного захисту контролює всі етапи 
вільнорадикальних реакцій, починаючи від їх ініціації і закінчуючи 
утилізацією продуктів пероксидації. Регуляція активності системи 
антиоксидантного захисту відбувається нервово-гуморальним шляхом, 
механізм якого вивчено недостатньо.  
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Мета досліджень – дослідити вплив та взаємозв’язки основних 
характеристик коркових процесів на активність супероксиддисмутази в 
еритроцитах свиней.  

Матеріали і методи. Для проведення даного експерименту було 
підібрано 40 підсисних поросят великої білої породи. До двомісячного віку  
поросята утримувались під свиноматками у типових приміщеннях. У 60-ти 
денному віці проводили відлучення, вакцинацію проти бешихи та формували 
групи на дорощування. У 90-добовому віці проведено ревакцинацію тварин. 
На 180-ту добу досліджень тварин переводили в літній табір та проводили 
перерозподіл груп.  У 5-ти місячному віці у всіх тварин визначали силу, 
врівноваженість і рухливість нервових процесів модифікованої методикою 
розробленою на кафедрі фізіології, патофізіології та імунології тварин 
НУБіП України [7]. На підставі аналізу отриманого матеріалу було 
сформовано 4 групи, по 10 тварин у кожній: І група - сильний врівноважений 
рухливий тип (СВР); II група - сильний врівноважений інертний тип (СВІ); 
III група - сильний неврівноважений тип ВНД (СН); IV група - слабкий тип 
вищої нервової діяльності (С). У 1, 30, 60, 61, 65, 90, 91, 95, 120, 150, 180, 
181, 185 та 210-ти добовому віці у всіх тварин брали кров. У еритроцитах 
крові визначали активність супероксиддисмутази за методом описаним Є.Є. 
Дубініною. Статистичний аналіз експериментального матеріалу проведено з 
використанням пакету аналізу даних Microsoft Excel. Визначено середнє 
арифметичне і його похибку, вірогідність різниці паралельних масивів даних. 
Проведено кореляційний, однофакторний та багатофакторний дисперсійний 
аналіз. 

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що у період 
відносного спокою відсутні вірогідні різниці активності СОД в еритроцитах 
свиней сильних типів ВНД, однак прослідковується чітка тенденція щодо 
вищої каталітичної активності ензимів у тварин СВР типу ВНД.  

Активність СОД у тварин слабкого типу ВНД протягом усього періоду 
досліджень була нижче від такої у тварин сильних типів ВНД, хоча подекуди 
і у межах тенденції. Встановлено, що зниження активності СОД (на 18-21 %; 
р≤0,001) за дії технологічного стресу не залежно від типологічних 
особливостей ВНД. Внаслідок адаптації до змінених умов існування у 
еритроцитах свиней СВР типу ВНД через 5 діб проходить зростання 
активності ензиму у 1,5 рази (р≤0,001). Активність СОД у еритроцитах 
свиней слабкого типу за даний період зростає лише на 16 % (р≤0,05) і 
залишається у 1,4-1,6 рази (р≤0,001) нижче від такої у тварин сильних типів 
ВНД. 

Встановлено взаємозв’язки активності СОД із основними 
характеристиками коркових процесів (рис. 2). Відлучення поросят (60-та 
доба) сприяло становленню сильних прямих кореляційних зв’язків сили (r = 
0,64; р<0,01), врівноваженості (r = 0,61; р<0,01) і рухливості (r = 0,47; р<0,05) 
коркових процесів із активністю СОД, які після адаптації тварин зникають.  

Вплив біологічного подразника (ревакцинація; 90-та доба) сприяв 
становленню взаємозв’язку врівноваженості із активністю ензиму (r = 0,48; 
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р<0,05). Надалі основні характеристики коркових процесів не мали 
кореляційних зв’язків із активністю СОД. 

Наявність кореляції нічого не говорить про причинно-наслідкові 
залежності і передбачає лише можливість такої гіпотези, тоді, як 
дисперсійний аналіз встановлює вплив окремих факторів на даний показник.  
Однофакторний дисперсійний аналіз (рис. 3) показав, що основні 
характеристики коркових процесів чинять вплив на активність СОД у 
еритроцитах свиней тільки за стресу відлучення. Так встановлено 
достовірний вплив сили (�²=0,37-0,51; р<0,001), врівноваженості (�²=0,22-
0,44; р<0,001) та рухливості (�²=0,26; р<0,01) коркових процесів на 
активність СОД у еритроцитах свиней.  

При проведенні експерименту доводиться мати справу з великою 
кількістю змінних, тому важко описати результат лише за впливу однієї 
змінної. Багатофакторний дисперсійний аналіз дозволяє оцінити 
взаємозв’язок і вплив декількох факторів на окремий показник.  

Висновки. Отримані результати свідчать про достовірний вплив 
основних характеристик коркових процесів на активність СОД в 
еритроцитах. Встановлені достовірні обернені кореляційні зв’язки основних 
характеристик коркових процесів із активністю СОД в еритроцитах свиней. 
За допомогою дисперсійного аналізу доведено вплив сили, врівноваженості 
та рухливості коркових процесів на активність СОД в еритроцитах свиней. 

 
 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН В СУЧАСНИХ 
ТЕХНОЛОГІЯХ УДОБРЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

Демиденко В.Г1., Кривда Ю.І. 2, Романенко В.М. 2, Дмитренко О.В.2, 
Васюра Н.І. 2, Царенко Б.М. 3 

1 Інститут післядипломної освіти та дорадництва Уманського 
національного університету садівництва, м. Умань, Україна 
2 Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів 

України»,  с. Холоднянське, Україна 
3 Науково-виробнича компанія ТОВ «Фрея-Агро», м. Городище, 

Україна 
 

Незважаючи на високу біологічну пластичність роду Triticum щодо 
екологічних умов та селекційні досягнення, в умовах виробництва потенціал 
продуктивності пшениці реалізовується в середньому лише на 40-50 %. Так, 
середній урожай пшениці озимої в господарства Черкаської області за 2017 
рік становив 39,9 ц/га, що на 14,3 ц/га або на 26,4 % нижче попереднього 
(2016) року. Середній урожай цієї культури по Корсунь-Шевченківському 
району Черкаської області склав 36,5 ц/га, а минулого року становив 62,7 
ц/га. Тому питання підвищення стабільності валових зборів зерна пшениці, 
яка по праву вважається національним символом України – є визначальним 
як для успішного ведення аграрного бізнесу, так і продовольчої безпеки 
України. 
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Головною причиною відсутності стабільності землеробства є 
ігнорування законів раціонального землекористування. Тому родючість 
ґрунтів, як здатність задовольняти потреби рослин в елементах живлення, 
воді, забезпечувати їх кореневі системи достатньою кількістю повітря, тепла 
і сприятливим фізико-хімічним середовищем для нормального росту і 
розвитку в останні два десятиліття знижується. (Періодична доповідь «Про 
стан ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення України». Київ, 
2015). 

В існуючих системах землеробства, нажаль, практично не береться до 
уваги біологічна суть виникнення родючості ґрунтів. Біохімічні процеси в 
ґрунтах залежать від інтенсивності розвитку та функціональної активності 
мікроорганізмів, яку в свою чергу лімітує органічна речовина (Волкогон, 
2011). Мікроорганізми ризосфери (прикореневої зони ґрунту) синтезують 
вітаміни, ауксини і фітогормони, які стимулюють ріст коренів та постачають 
їм поживні речовини, пригнічують патогени (Іутинська,2006). Родючість 
ґрунтів перш за все залежить від вмісту гумусу, структура якого складається 
переважно із гумусових речовин, що утворюються в процесі гуміфікації. 
Саме гумусові речовини визначають основні агрофізичні, агрохімічні та 
біологічні властивості ґрунтів.  

Гумати (водорозчинні солі гумусових кислот) є важливим компонентом  
сучасних агротехнологій. Багаточисельними дослідженнями встановлено 
високу ефективність використання гумусових речовин для активізації росту 
кореневої системи і фотосинтезу, підвищення окупності мінеральних добрив 
та засобів захисту рослин, активізації корисної мікробіоти грунту, 
підвищення врожайності і якості продукції (Христєва, Степченко, 1982; 
Горова, 1984;   Пироговська, 1993; Пермінова, 2001; Безуглова, 2003). 
Головним напрямком покращення систем живлення рослин є розробка 
комплексних добрив для позакореневого підживлення, що дасть змогу 
значно підвищити коефіцієнти  засвоєння поживних речовин та знизити 
надходження токсичних речовин у навколишнє середовище (Моргун, 
Швартау,2009). 

Мета досліджень. Перевірити біологічну активність гуматів 
виробництва НВК ТОВ «Фрея-Агро» та встановити оптимальні дози їх 
використання для передпосівної обробки насіння та позакореневих 
підживлень сортів пшениці озимої. На основі гуматів «Фрея-Агро» 
розробити комплексні препарати з залученням макро- та мікроелементів, 
амінокислот і ферментів. Провести виробниче їх випробування у різних 
ґрунтово-кліматичних зонах України. 

Матеріал та методика досліджень. Для досліджень використане 
насіння сортів пшениці західноєвропейського, степового та лісостепових 
екотипів. Відбір проб для досліджень та визначення енергії проростання, 
схожості, сили росту проводилось відповідно ДСТУ 4138-2002 «Насіння 
сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Польові досліди 
закладались відповідно ДСТУ 7080:2009 «Проведення польових дослідів. 
Основні вимоги». Обліки і спостереження за загальноприйнятими 
методиками.  
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Значна частина досліджень з гуматами ТОВ «Фрея-Агро» була 
проведена в Науково-дослідній лабораторії з гумінових речовин ім. проф. 
Л.А. Христєвої ДДАЕУ, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  ім. О.Н. 
Соколовського» НААНУ, Інституті агроекології та природокористування 
НААНУ,  Черкаська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів 
України». 

Результати досліджень. Встановлено, що ефективні дози гуматів для 
передпосівної обробки  насіння пшениці залежать від умов вирощування 
насіннєвого матеріалу, його травмованості в процесі збирання та очистки, 
попередників, системи обробітку ґрунту та удобрення, сорту, гербіцидів що 
застосовуються, строків посіву та кліматичних умов осінньо-зимового 
періоду. Результати виробничих дослідів проведених в Сумській, Черкаській, 
Полтавській та Житомирській областях показали, що передпосівна обробка 
насіння пшениці забезпечує приріст урожаю в середньому від 2,1 до 4,7 ц/га. 

Позакореневі підживлення пшениці озимої забезпечують приріст 
урожаю  на рівні 3,5-7,2 ц/га, проте їх ефективність залежить від стану 
рослин на період відновлення весняної вегетації, запасів продуктивної вологи 
і температурного режиму протягом весняно-літнього періоду, сортових 
особливостей, попередників, загальної системи удобрення та хімічного 
захисту рослин, агрохімічних, агрофізичних та біологічних характеристик 
ґрунту, правильно вибраного періоду розвитку рослини та температурного 
режиму на час обробки посівів.  

На основі лабораторних і польових досліджень розроблено комплексну 
технологію вирощування пшениці озимої з використанням препаратів 
гумінової природи. Вона включає: деструкцію пожнивних решток 
попередника і створення умов для їх мінералізації та гуміфікації; вибір 
системи основного і припосівного обробітку ґрунту, що забезпечує 
формування оптимальних агрофізичних характеристик посівного шару; 
припосівне внесення органо-мінеральних добрив; висів насінням 
рекомендованих сортів попередньо оброблених засобами захисту рослин та 
органо-мінеральним добривом «Фрея-Аква»; азотними підживленнями КАС-
Активом; позакореневими підживленнями «Фрея-Аква» (восени не пізніше, 
як за 10-12 днів до припинення вегетації), весною – у фазу повного кущення 
та перед колосінням одночасно з обробкою засобами захисту рослин. 
Розрахунки загальної кількості добрив проводяться лише за результатами 
агрохімічних та біологічних характеристик ґрунту, а корегування їх дози в 
період вегетації рослин на основі листової експрес діагностики з 
використанням польової лабораторії «Агровектор». 

Summary. Peculiarities of winter wheat harvesting under the conditions of 
Central Forest-Steppe of Ukraine are considered. It is found that the main causes of 
unstable wheat productivity in the region are extreme temperatures, drought, 
activity inhibition of microbiota of the rhizosphere due to the increased soil 
acidity, herbicidal stress and unbalanced mineral nutrition. The high efficiency of 
using humic substances for activating the growth of the root system and 
photosynthesis, increasing the payback of mineral fertilizers and plant protection 
products is confirmed. Scientific-Production Company Freya-Agro Ltd developed 
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a comprehensive program of wheat cultivation using humates of its own 
production which are components of destructors of stubble and soil meliorants, 
liquid preparations for pre-sowing seed treatment and extra-root crops, solid 
granular organic and mineral fertilizers with different ratios of nutrients and КАС-
Active liquid nitrogen fertilizer. 

Key words: TriticumaestivumL., abiotic factors, soil fertility, soil 
microbiota, humic substances, photosynthesis, organic and mineral fertilizers, 
Freya-Agro. 

 
 

 
ВПЛИВ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА РЕАКЦІЮ МІКРОГЛІЇ ЗА 

УМОВ ДІЇ СТРЕСУ 
Довбань О.О.1, Бауде В.Є.1, Дяченко Л.М.2, Ушакова Г.О.1 

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 
Дніпро,Україна, 

2Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 
Дніпро,Україна 

 
Стрес - стан організму, який виникає у відповідь на різноманітні 

впливи зовнішнього та внутрішнього середовища, які призводять до розладу 
фізичних чи психологічних функцій. Мозок є центральним органом, який 
бере участь у процесах сприйняття та адаптації до психологічних та фізичних 
факторів стресу. У відповідь на дію стресових факторів відбувається 
активація клітин мікроглії, які здатні виділяти різноманітні медіатори 
пошкодження. Для вивчення реакції клітин мікроглії застосовують 
специфічний протеїн Iba-1, так як його експресія ідентифікує як реактивну, 
так і мікроглію в стані відносного спокою. 

Метою роботи було дослідити вплив стресу на активацію клітин 
мікроглії в різних відділах головного мозку щурів та визначити дію 
гумінових сполук, в якості нейропротекторів. 

У роботі використано мозок 30 щурів (180-230 г), які були розділені на 
п’ять груп (n=6). 1 група - щури контрольної групи, яких не піддавали впливу 
стресу, 2 група – щури, яких піддавали дії іммобілізаційного стресу протягом 
3 діб, використовуючи модифікований протокол стресу з зануренням у воду і 
дією світла, 3 група - тварини піддавалися стресу протягом 3 днів + 14 днів 
звичайного утримання без дії стресових чинників, 4 група - після 
іммобілізаційного стресу отримували препарат «Екоімпульс» (2,5 мг/кг ваги 
тварини) протягом 18 днів, 5 група - після іммобілізаційного стресу 
отримували препарат «Гумілід» (5 мг/кг ваги тварини) протягом 18 днів. З 
мозку виділяли три відділи: мозочок, кору великих півкуль та гіпокамп, які в 
подальшому використовували для отримання цитозольної фракцій протеїнів. 
Визначення Iba-1 в отриманих фракціях проводили згідно з методикою 
непрямого ІФА. Показники екстинкції вимірювали за допомогою ІФА-рідера 
Anthos 2010 (Фінляндія) при 492 нм. Результати статистично оброблені з 
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використанням програми "Excel" за t-критерієм Ст’юдента. Достовірними 
вважалися дані при Р< 0,05. 

Отримані результати aналізу специфічного мікрогліального білка Iba-1, 
показали, що 3-денний водно-іммобілізаційний стрес з постійним світлом не 
суттєво впливає на проліферацію/активацію мікрогліальних клітин мозку. 
Рівень білка Iba-1 у досліджуваних відділах мозку у групі тварин, яких 
утримували за звичайних умов протягом 14 діб після стресування також не 
зазнав змін.  Додавання до звичайного раціону харчування щурам препаратів 
гумінової природи Гумілід та Екоімпульс протягом 18 днів після стресування 
призводило до незначного збільшення рівня специфічного мікрогліального 
білку Iba-1 у всіх досліджуваних відділах мозку, порівняно з результатами 
отриманими в групі контролю. Найбільш чутливою структурою мозку до дії 
даних препаратів, особливо до гуміліду, виявився гіпокамп. В цій області 
мозку рівень Iba-1 збільшився на 32%, порівняно з групою контролю. Це 
може свідчити про те, що препарати гумінової природи активують захисні 
механізми клітин стресованого мозку, що призводить до активації мікроглії. 

Застосована пролонгована модель водно-іммобілізаційного стресу не 
призводила до значущих змін досліджуваного маркера мікроглії білка Iba-1. 
Застосування препаратів гумінової природи призводило до збільшення 
продукції білка Iba-1. Можна припустити, що ці препарати впливають на 
активацію мікроглії через посилення захисних  механізмів. 

 
Summary. The applied prolonged model of water-immobilization stress did 

not lead to significant changes in the studied marker of the Iba-1 protein. The use 
of humic compounds in drinking water led to an increase of the of the Iba-1 protein 
level. It can be assumed that these drugs affect the activation of the microglia 
through the activation of protective mechanisms. 

 
 
УДК 577.1: 577.115: 616-092.9 
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2 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, (Дніпро, Україна) 

 
Органела, яка бере активну участь у більшості катаболічних процесів і 

забезпечує клітини енергією, протікання реакцій біотрансформації токсичних 
метаболітів – мітохондрія. Саме мітохондрія найчутливіша органела до дії 
стресових факторів будь-якої клітини цілісного організму. Вплив  хімічних 
речовин на мітохондрії може призвести до їх дисфункції та бути причиною 
загибелі клітини в цілому. Особливо чутливими до несприятливих умов 
серед клітинних органел – мітохондрії печінки, де відбуваються процеси 
біотрансформації ендогенних й екзогенних метаболітів, які утворюються не 
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тільки у печінці, а і в інших органах і тканинах. Порушення функцій 
мітохондрій може бути причиною миттєвого печінкового цитолізу та 
стеатозу. Тому, раннє виявлення мітохондріальної інтоксикації, важливо під 
час преклінічних досліджень нових фармакологічних препаратів, так як це 
допоможе уникнути віддалених негативних наслідків (Buron et al., 2017). 
Біологічно активна кормова добавка Гумілід з широким спектром дії активно 
використовується в профілактиці та терапевтичних заходах у ветеринарній 
практиці для всіх видів тварин. Еко-імпульс Animal комплексний препарат 
гумінових речовин, отриманий шляхом електролізу торфу. Використовується  
у складі раціону сільськогосподарських тварин і птиці з метою покращення 
функціонального стану організму, підвищення імунітету, профілактики 
синдрому стресу, а також підвищення продуктивності та інтенсивного росту 
(Михайленко, 2016). Незважаючи на широке використання цих препаратів у 
господарстві, дослідження їх впливу на організм людини з метою 
подальшого впровадження у медичну практику ще тривають. Окрім того, 
відомості про вплив досліджуваних препаратів на антиоксидантну систему 
мітохондрій печінки ссавців  відсутні. Класичний антиоксидант – 
аскорбінова кислота найважливіший та найефективніший 
низькомолекулярний компонент антиоксидантної системи кожної клітини, 
але її комбінований вплив з гуміновими речовинами поки не досліджений. 

Мета роботи полягала у визначені впливу комплексних біологічно 
активних кормових добавок на основі гумінових речовин Гумілід окремо або 
у комплексі з аскорбіновою кислотою, або «Екo-імпульс Animal» на 
біохімічні показники стану антиоксидантної системи мітохондрій печінки 
монгольської піщанки. 

Матеріал та методи дослідження. Експеримент проводили на 
монгольських піщанках зрілого віку (6 місяців)  з середньою вагою  63–83 г, 
яких утримували за стандартних умов віварію. Маніпуляції з тваринами 
проводилися відповідно до правил «Європейської конвенції захисту 
хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших 
наукових цілей»  (Страсбург 1986). Методика проаналізована та схвалена 
локальним етичним комітетом ДНУ. Дослідні біологічно активні кормові 
добавки додавали до питної води у розрахунку 5 мг на 1 кг ваги тварини. 
Тварини були поділені на 4 дослідні групи (по 6 тварин у кожній): І група – 
інтактні тварини (контроль), які отримували звичайний раціон; ІІ – тварини, 
яким у питну воду додавали 1% розчин Гуміліду (отримано та апробовано у 
проблемній лабораторії з гумінових речовин ім. Л. А. Христєвої, ДДАЕУ); ІІІ 
– у питну воду додавали суміш 1% розчинів Гуміліду та аскорбінової кислоти 
(ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", м. Київ, Україна); ІУ – у питну 
воду додавали 1% розчин препарату «Еко-Імпульс Animal» (ДДАЕУ). 
Експеримент проводили протягом 24 днів. Наприкінці, тварин зважували та 
виводили з експерименту під етерним наркозом, видаляли печінку, 
промивали її у фізіологічному розчині та використовували для подальших 
досліджень. Отримання водорозчинної та мітохондріальної фракцій печінки 
проводили шляхом диференційного центрифугування у градієнті сахарози за 
методом (Wieckowski et al., 2009). Визначення біохімічних параметрів 
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проводили згідно загальноприйнятих методик. Статистичний аналіз 
отриманих результатів проводили методом ANOVA. Вірогідними вважали 
дані при Р < 0,05. 

Результати досліджень. Біологічно активні добавки гумінової природи 
виявляють виражений позитивний вплив на стан та функціональну 
активність мітохондрій печінки піщанок за рахунок підвищення 
антиоксидантного захисту клітин шляхом посилення адаптаційних процесів, 
що супроводжується збільшенням активності каталази, 
аспартатамінотрансферази, кількості цитохрому С.  З’ясовано потенцюючий 
синергізм аскорбінової кислоти та Гуміліда. Додавання аскорбінової кислоти 
до розчину Гуміліда посилює його антиоксидантні властивості.   

Висновки. Вживання гумінових препаратів у дозі 1% діючої речовини у 
питній воді протягом 24 діб не призводило до інтоксикаційних процесів у 
мітохондріях печінки, що дозволяє рекомендувати дані біологічно активні 
добавки до подальших досліджень з метою впровадження у медичну 
практику. 
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Ліпідний обмін у печінці є важливою ланкою метаболізму цілісного  

організму, основна частка якого припадає на процеси ліпогенезу. 
Синтезовані в печінці ліпіди використовуються на синтез ліпопротеїдів 
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плазми крові, оновлення структурних ліпідів мембран клітин печінки. Тому, 
вплив будь-яких ендогенних або екзогенних факторів, має суттєве значення у 
формуванні відповідної реакції в печінці та, як наслідок, у всьому організмі. 
В ході пошуку та відбору найбільш ефективних та безпечних біологічно 
активних добавок, в першу чергу досліджують їхній вплив на 
функціональний стан печінки. Препарати гумінової природи відносяться до 
таких, які виявляють антидіарейні, знеболюючі, імуностимулюючі та 
антимікробні властивості, що дає змогу їхнього широкого використання у 
ветеринарії, тваринництві та рослинництві (Михайленко, 2016). Окрім того, 
гідрогумат виявляє мембранно-протекторні властивості та впливає на якісний 
склад структурних ліпідів гепатоцитів щурів (Степченко, 2006). Однак, 
впровадження цих речовин у медичну і фармакологічну галузі залишається 
відкритим. Вивчення впливу препаратів гумінової природи на ліпідний обмін 
печінки, дозволить встановити ефективність та доцільність їх використання у 
дослідженнях на лабораторних тваринах.  

Мета роботи полягала у досліджені зміни ліпідного обміну в печінці 
щурів за умов випоювання препаратами на основі гумінових речовин: 
Гумілідом, Еко-Імпульс Animal та ЕкоОрганікою та встановити найбільш 
ефективну концентрацію при їх застосуванні.  

Матеріал та методи дослідження. Експеримент проводили на білих 
безпорідних щурах віком 4 місяці вагою 150–190 г, яких утримували за 
стандартних умов віварію. Маніпуляції з тваринами проводилися відповідно 
до правил «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних і інших наукових цілей»  
(Страсбург 1986). Методика проаналізована та схвалена локальним етичним 
комітетом ДНУ. Дослідні біологічно активні кормові добавки додавали до 
питної води у розрахунку 5 мг на 1 кг ваги тварини. Тварини були поділені 
на 6 дослідних груп (по 5 тварин у кожній). Експеримент проводили 
протягом 24 днів. Наприкінці, тварин зважували та виводили з експерименту 
під етерним наркозом, видаляли печінку, промивали її у фізіологічному 
розчині та використовували для подальших досліджень. Отримання 
водорозчинної фракцій печінки проводили шляхом диференційного 
центрифугування за методом (Wieckowski et al., 2009). Визначення 
біохімічних параметрів проводили згідно загальноприйнятих методик. 
Статистичний аналіз отриманих результатів проводили методом ANOVA. 
Вірогідними вважали дані при Р < 0,05. 

Результати досліджень. За умов потрапляння ксенобіотиків до печінки 
відбувається збільшення загальних ліпідів. Додавання до раціону дослідних 
тварин препаратів на основі гумінових речовин призводило до зменшення 
даного показника. Таке явище вказує на метаболічний ефект препаратів 
гумінового ряду як комплексів біостимуляторів, що складається зі солей 
гумінових кислот, амінокислот, пептидів, полісахаридів, мікроелементів та 
сприяють стабілізації метаболічних процесів в печінці. Встановлено, що 
серед препаратів гумінової природи найбільший стимулюючий ефект виявляє 
ЕкоОрганіка, під впливом якого концентрація ЛПВЩ  збільшувалась як у 
гомогенаті так і у цитозольній фракції печінки щурів відповідно на 23% та 
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30% порівняно з контрольною групою. Порівняльний аналіз впливу 
препарату Гумілід у різних концентраціях на концентрацію ЛПВЩ показав, 
що найбільший ефект характерний для концентрації 20 мг/кг маси тіла 
тварини. Збільшення концентрації ЛПВЩ сприяє зменшенню ЛПНЩ 
загального холестерину, істотно знижує ризик атеросклерозу і серцево-
судинних захворювань. 

Висновки. Дослідження показали загально позитивний вплив 
препаратів гумінової природи у досліджених концентраціях на ліпідний 
обмін у печінці щурів, що є підставою для рекомендації подальших 
досліджень у впровадженні препаратів на основі гумінових речовин у 
медичну практику. 
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Вступ. Протромбін – білок плазми крові людини і тварин, 

найважливіший компонент системи згортання крові. За хімічною природою 
протромбін – це гликопротеїд, який є зимогеном ферменту тромбіну, 
стимулюючого формування тромбу. Його біосинтез протікає в клітинах 
печінки та залежить від багатьох факторів. При його нестачі рівень 
протромбіну в крові падає, що може призводити до зміни показників, які 
характеризують функціональну повноцінність протромбіну, до них відносять 
протромбіновий час, протромбіновий індекс та протромбінове відношення. 

Негативний вплив стрес-факторів різного генезу на живий організм 
викликає прояви окисного стресу, гіпоксії та запускає каскадні адаптативні 
реакції, спрямовані на нормалізацію показників гомеостазу. Відомо, що від 
функціонального стану молекул протромбіну, залежить великий комплекс 
важливих для організму функцій, а саме утворення функціональних молекул 
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тромбіну та запуск третього етапу гемокоагуляційного гемостазу з 
утворенням фібрину. 

Перспективним напрямком на сьогодні, є пошук речовин здатних 
знижувати негативний вплив гіпоксії та окисного стресу і тим самим 
підвищувати неспецифічну адаптивну здатність організму. Встановлено, що 
кормові добавки гумінової природи здатні швидко засвоюватись та 
включатись в метаболічні процеси організму та здатні підвищувати 
природню резистентність організму, однак, їх вплив на показники 
функціональної повноцінності протромбіну, на сьогоднішній день не 
досліджені[1]. 

Метою даного дослідження є стан ІІ фактору згортання на тлі 
комбінованого стресу за використання кормової добавки “Гумілід”. 

Матеріали і методи 
Дослідження проводили на білих статево-зрілих молодих щурах-

самцях масою тіла 180-200 г на базі віварію. Впродовж усього експерименту 
щурів утримували за стандартними умовами віварію. Ефект комбінованого 
стресу досягався за рахунок використання моделі водно-іммобілізаційного 
стресу[2,3] в комбінації з моделю емоційного стресу. Тварин було поділено 
на 2 групи по 10 тварин у кожній: 1 група (контроль) інтактні тварини; 
тварин 2 групи піддавали впливу комбінованого стресу, після чого, тварин 
розділили на підгрупи по 5 тварин у кожній: щурів 2А підгрупи виводили з 
експерименту; а 2Б підгрупа – щури, яким у після стресовий період, 
впродовж 18 діб, додатково до раціону додавали кормову добавку «Гумілід» 
ТУ У 15.7-00493675004 2009 (у кількості 5мг/кг маси тіла за діючою 
речовиною). Кормову добавку вводили перорально, індивідуально за 
допомогою зонду. 

Стабілізовану кров для досліджень відбирали з серця (правого 
шлуночка) під тіопенталовим наркозом (60 мкг/кг) в день виведення тварин з 
експерименту. У цитратній плазмі щурів визначали протромбіновий час(ПЧ) 
та протромбін по Квіку, а протромбінове відношення та протромбіновий 
індекс отримали розрахунковим методом. 

Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для 
експериментальних і наукових цілей (Страсбург, 1986 р.).Вірогідність 
різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати вважали 
вірогідними при р ≤ 0,05.  

Результати. Протромбінова система є дуже чутливою до впливу стрес-
факторів різного генезу. У тварин 2А групи, яких піддавали впливу 
комбінованого стресу наприкінці експерименту, показники протромбінового 
часу та протромбінового відношення достовірно знижувались на 5% (р<0,01) 
у порівнянні з контрольними значеннями. У тварин 2Б групи, яким після 
моделювання комбінованого стресу, додатково до раціону додавали кормову 
добавку “Гумілід”, досліджувані поназники знаходились в межах 
референтних значень, що вказує на відсутність в даному варіанті негативного 
впливу стрес-факторів на нормальну кількість та активність протромбіну.  
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Висновки. За умов комбінованого стресу спостерігалися достовірні 
зміни показників, які характеризують функціональний стан ІІ фактору 
згортання крові щурів. Можна відмітити, більш виражене достовірне 
зростання результатів, які характеризують функціональну повноцінність 
протромбіну у тварин, яким моделювали стрес, що може вказувати на 
зростання вмісту протромбіну крові щурів на тлі комбінованого стресу. 

Використання кормової добавки «Гумілід» на тлі комбінованого стресу 
в після стресовий період, підтримує досліджувані показники в межах 
референтних значень, що може вказувати на участь досліджуваної кормової 
добавки у процесі синтезу повноцінних молекул протромбіну та прояв 
протекторних властивостей.  
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Введение. Использование препаратов и кормовых добавок, 

полученных из торфа, на современном этапе развития животноводства и 
птицеводства не является диковинкой. Проведены многочисленные научные 
и производственные опыты, в которых на разных видах животных и птицы 
показана высокая эффективность гуминовых кормовых добавок и 
препаратов. В то же время, некоторые возможные варианты использования 
самого торфа в качестве продукта, позволяющего положительно влиять на 
уровень здоровья и благосостояния поросят, остаются до конца не 
изученными. 

Цель данной публикации – обобщить полученные собственные данные 
о возможности применения торфа в качестве кормовой добавки для поросят 
и его влияние на состояние здоровья и благосостояния поросят.  
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Материал и методика исследований. Исследования проводились на 
помесных поросятах на одном из крупных предприятий по производству 
свинины. Для этого по принципу аналогичных групп формировались группы 
свиноматок при их постановке в цех опороса. Полученные от них поросята 
делились на две группы: контрольную и опытную. Животные контрольной 
группы содержались согласно зоотехнических требований и получали 
дополнительно сбалансированные комбикорма. Поросятам опытной группы 
дополнительно, начиная с 3-го дня жизни, скармливали термически 
обработанный корм, обогащенный солями Fe, Cu, Zn, Mn и Co (торговое 
название добавки – «ТорВет») из расчета 200 мл на гнездо в подсосный 
период и 250 мл на 10 поросят после отъёма на 28 день жизни. По окончании 
опытного периода, на 42-й день жизни, отбирались образцы крови, в которых 
исследовали морфологический состав, показатели клеточного иммунитета и 
биохимический профиль крови. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 
установлено, что использование кормовой добавки на основе торфа 
существенно не влияет на показатели гемопоэза. В то же время, имелась 
тенденция к повышению уровня гемоглобина. Нами установлено также 
повышение количества эозинофилов в крови опытных поросят при 
одновременно достоверно более высоком количестве лимфоцитов и меньшем 
– нейтрофилов. Отмеченные изменения характеризуют, очевидно, большую 
стресс-устойчивость поросят опытной группы, учитывая повышение 
лимфоцит-нейтрофильного соотношения. У них также установлено более 
высокие показатели общего количества Т-лимфоцитов при одновременно 
меньшем количестве 0-лимфоцитов. Вероятно, это указывает на усиление 
процессов дифференциации лимфоцитов на фоне применения добавки. 

Среди биохимических изменения нами установлено достоверное 
увеличение содержания альбуминов, что указывает на усиление белкового 
обмена и синтетической функции печени. Одновременно отмечалось 
снижение активности щелочной фосфатазы, свидетельствующее о снижении 
напряженности кальций-фосфорного обмена. 

Отмеченные изменения клеточного состава крови и ее биохимических 
показателей стали физиолого-биохимической основой для повышения 
продуктивности и резистентности животных. Так, среднесуточные приросты 
в подсосный период у опытных животных были на 11,9 % выше, а в первые 
две недели после отъема – на 30,7 %. Показатели смертности и 
заболеваемости также оказались ниже в опытной группе поросят. 

Необходимо также отметить изменение поведенческих реакций 
животных. Получая кормовую добавку, поросята проявляли повышенный 
интерес, который характеризовался рытьем торфа. После нескольких дней 
отмечали активное рытье животными добавки после ее скармливания и 
проявление интереса к поеданию как самой добавки, так и престартерного 
комбикорма. По литературным данным, торф используется как элемент 
повышения благосостояния животных (V. Vanheukelom, 2011), что облегчает 
их адаптацию к условиям промышленного комплекса и позволяет 
реализовать безусловные рефлексы. В результате, по нашему мнению, 
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происходит более ранняя постнатальная адаптация животных, в том числе, к 
поеданию комбикормов, а также реализуется концепция «счастливого» 
животного. А «счастливые животные – здоровые животные», как говорят 
многие зарубежные фермеры, обеспечивающее поросят элементами, 
имитирующими естественные условия обитания.  

Выводы. Торф, обогащенный микроэлементами и предварительно 
термически обработанный, может эффективно использоваться при 
выращивании поросят, обеспечивая повышение уровня их благополучия, 
более раннюю постнатальную адаптацию и повышение резистентности и 
продуктивности.  
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Summary. Peat, enriched with microelements and heat treated, can be 

effectively used in growing piglets, providing an increase in their level of wellfare, 
an earlier postnatal adaptation and increasing resistance and productivity. 
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Існує цілий ряд біологічно активних речовин, які покращують обмін 

речовин та підвищують продуктивність птиці. В цю групу входять і 
препарати з торфу. Відомо, що додавання до кормів курчатам м’ясних порід 
препарату гумінату покращує засвоєння компонентів корму, сприяє 
накопиченню амінокислот у м’язових тканинах та покращує продуктивні 
якості птиці (Степченко Л.М., Жоріна Л.В. 1991, 1999, 2004). Важливою 
складової обмінних процесів в організмі м’ясної птиці є білковий обмін. 
Одним з етапів якого є протеолітичні процеси в тканинах, які в свою чергу, 
забезпечують анаболічні процеси структурними елементами. Активність 
м’язових протеіназ відображає інтенсивність білкового обміну та рівень 
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катаболічних процесів в тканинах птиці.  Виходячи з цього, ми вивчали 
протеолітичну активність кислих та нейтральних протеіназ в грудному м′язі 
та м′язах стегна курчат-бройлерів після додавання в раціон бройлерам 
препарату з торфу – гумінату. 

Препарат гумінат додавали до кормів курчата-бройлерам в дозах, 
визначених нами в попередніх дослідах. Активність кислих та нейтральних 
м′язових протеіназ визначали в гомогенатах грудного м′язу та м′язів стегна в 
період активного росту м΄ясних курчат (40-45 доба вирощування) та 
наприкінці строку вирощування (50-дн.).  

Робота м’язових протеіназ відображає інтенсивність білкового обміну 
та рівень катаболічних процесів у тканинах птиці. В період активного росту 
курчат (сорокаденний вік) протеолітична активність відносно невелика. 
Загальна активність визначених кислих протеолітичних ферментів  грудного 
м’язу контрольної птиці дорівнює 18,4±0,25 мк/Моль глутамінової к-ти/мл, 
тоді як в грудних м’язових гомогенатах дослідних курчат - 24,2±0,27 
мк/Моль глутамінової к-ти/мл, тобто активність протеолітичних ферментів у 
бройлерів, яким додавали до раціону гумінат, збільшується на 30% по 
відношенню до контрольного  показника. Активність нейтральних протеіназ 
у 40-ка добових бройлерів практично не відрізняється і дорівнює -26,5±0,34 
мк/Моль глютамінової к-ти/мл в грудних м’язах контрольної птиці,та 
29,6±0,43 мк/Моль глутаминової к-ти/мл у дослідних бройлерів. В м’язах 
стегна  сорока добових курчат реєструються наступні зміни: сумарна 
активність кислих протеолітичних ферментів у бройлеров, які отримували з 
кормами  гумінат, перевищує контрольний показник на 40%. В м’язовій 
тканині стегна протеолітична активність ферментів нейтрального середовища 
сорокадобових дослідних бройлерів перевищує контрольні показники на 
60%. 

Таким чином, додавання до раціону курчат-бройлерів препарату 
гумінату збільшує активність протеолітичних ферментів в м’язовій тканині 
сорокадобових бройлерів, при цьому  протеолітична активність в м’язах 
стегна змінюється більш суттєво, ніж в грудних.  

Загальна протеолітична активність в м’язах 50-ти добових курчат більш 
висока, в порівнянні з сорокадобовими бройлерами. Так, сумарна  активність 
протеолітичних ферментів, які працюють в кислому середовищі  грудної 
м’язової тканини дослідної птиці дорівнює 68,3±3,3, а у контрольних курчат 
– 40,7 ±2,9 мк/Моль глутаминової к-ти/мл, тоб-то протеолітична активність у 
гомогенатах грудної м’язової ткани дослідно ї птиці більше,  ніж це у 
контролі на 70 %. Показники активності нейтральних протеіназ в 
гомогенатах грудної м’язової тканини у бройлерів, які отримували з кормами 
препарат гумінат, перевищують контрольні показники на 60 % (44,9 ±2,7 
мк/Моль глутаминової к-ти/мл - контрольний показник; 71,2 ±3,5 мк/Моль 
глутаминової к-ти/мл – дослідний показник).   

Сумарна активність кислих протеолітичних ферментів у стегнах 50-ти 
добових курчат у дослідних та контрольних  бройлерів суттєво між собою не 
відрізняються. Так, у м’язових гомогенатах дослідної птиці цей показник 
дорівнює 66,8±3,3 мк/Моль глутаминової к-ти/мл, тоді як у контрольної 
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птиці -65,2±4,9 мк/Моль глутаминової к-ти/мл. При цьому активність 
протеолітичних процесів у нейтральному середовищі м’язів стегна дослідної 
птиці збільшується на 70% (21,8±0,75 мк/Моль глутаминової к-ти/мл 
контроль, 37,06±0,9 мк/Моль глутаминової к-ти/мл – дослід). При цьому 
активність кислих протеїназ більш висока в м’язових гомогенатах, 
отриманих з грудної м’язової тканини, а протеолітична активність 
нейтральних ферментів більш інтенсивна в м′язах стегна. 

Таким чином введення до раціону м’ясної птиці препарату гумінату 
посилює загальну активність протеолітичних ферментів у м’язових тканинах 
курчат-бройлерів. При цьому активність кислих протеїназ більш висока в 
м’язових гомогенатах, отриманих з грудної м’язової тканини, а 
протеолітична активність нейтральних ферментів більш інтенсивна у м’язах 
стегна. 
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Вступ. Однією з проблем протипаразитарних заходів є висока 

пристосовність паразитів до екологічних умов, наявність механізмів 
адаптації щодо лікарських засобів, які застосовуються у практиці 
ветеринарної медицини. Досить перспективними у цьому напрямку є 
біопестициди, похідні авермектинів до яких відноситься  вітчизняний 
препарат «Неоверм» [1]. 

Однак, за передозування, «Неоверм» може несприятливо впливати на 
організм тварин і викликати отруєння та патологічні зміни в органах і 
системах. Для усунення цього ефекту, актуальним є розробка методів і 
засобів корекції токсичного впливу на організм ксенобіотиків, для чого разом 
з засобами для дегельмінтизації застосовують різні комбінації 
антиоксидантів, гепато- і кардіопротекторів, вітамінних і мінеральних 
добавок тощо [4].  

Метою роботи є встановлення особливостей токсичної дії «Неоверму», 
при застосуванні його собакам впродовж 3 діб, та корекція цього процесу за 
допомогою речовин з антиоксидантними і мембранопротекторними 
властивостями.  

Матеріали і методи досліджень. У досліді використали 24 безпородні 
собаки, віком 1-2 роки, масою 10-15 кг, які належать Центру поводження з 
тваринами (м. Харків). Тварини були розділені на чотири групи: І група – 
контрольна, ІІ, ІІІ і IV - дослідні. Собаки ІІ, ІІІ і IV груп отримували 
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«Неоверм», щоденно впродовж трьох діб внутрішньошлунково по 0,6 мг/кг 
маси (1/10 ЛД50 для щурів). Крім того, ІІІ дослідна група одержувала 
одноразово препарат «Е-селен» підшкірно у дозі 0,04 см3 і «Кверцетин» 
перорально у дозі 100 мг/кг щодня. Тваринам ІV групи застосовували 
гепатопротектор «Лесфаль», внутрішньовенно двічі з інтервалом у 7 днів у 
дозі 5 см3 на 1 голову, а також додавали у корм порошок необробленого 
зерна гречки (як джерело кверцетину) з розрахунку 2 г на 10 кг маси тіла.  

Біохімічні дослідження крові проводили на 7 і 14 добу після введення 
«Неоверму». У сироватці крові визначали активність ферментів: лужної 
фосфатази (ЛФ) та аспарагінової, аланінової і гамаглутамілової трансфераз 
(АСТ, АЛТ, ГГТ).  

Результати досліджень. Протягом досліду у тварин не відмічено 
клінічних ознак отруєння, але реєстрували підвищення активності лужної 
фосфатази у ІІ групі тварин у 3,3 рази на 7 і у 3,8 рази – на 14 добу. 
Показники активності цього ферменту також були вищими за контроль у ІІІ 
групі на 98,0 % – на 7 добу і у 2 рази на 14 добу досліду та у IV групі  – на 
75,6 % і 88,1 % відповідно. 

У порівнянні з ІІ  групою тварин активність ЛФ на 7 і 14 добу була 
нижчою у ІІІ групі на 65,7-90,9 % і у ІV – на 87,4-97,8 % (р≤0,05) відповідно. 

На 7 і 14 добу досліджень у ІІ, ІІІ, ІV групах собак відмічено 
збільшення по відношенню до контролю активності АЛТ на 72,4-89,0 % 
(p<0,01), 16,2-7,7 % і 22,4-12,1 % (p<0,05), відповідно та активності АСТ на 
93,8-81,6 % (p<0,01), 10,8-27,6 % і 9,8-8,4 % відповідно, але у порівнянні з ІІ  
групою собак активність АСТ на 7 і 14 добу була також нижчою у ІІІ групі на 
75,0-43,3 % і у ІV - на 61,5-53,4 % (р≤0,05) відповідно. 

Схожі зміни помічені і у показниках активності ГГТ. Так, у порівнянні 
з контролем відмічено підвищення її активності у групі тварин, що 
одержувала тільки «Неоверм» (ІІ) на 61,5 %, (р≤0,01) на 7 добу і на 35,7 % 
(р≤0,05) – на 14. У порівнянні з ІІ дослідною групою активність цього 
ферменту була нижчою у ІІІ групі на 7 і 14 добу досліджень на 40,0-18,8 % і у 
ІV - на 31,3-26,7 % (р≤0,05) відповідно. 

Висновки 
1. За введення з терапевтичною метою «Неоверму» відмічено 

підвищення активності ендогенних ферментів крові із групи трансфераз 
(АЛТ, АСТ, ГГТ) та лужної фосфатази, що свідчить про гепатотоксичний 
механізм впливу цього препарату на організм 

2. Застосування разом із «Неовермом» препаратів «Е-селен», 
«Кверцетин», «Лесфаль» та додавання у корм необробленого меленого зерна 
гречки дає ефект відновлення ендогенних антитоксичних ресурсів (зниження 
активності індикаторних ферментів печінки нормалізації кількості 
еритроцитів та гемоглобіну) крові собак і є підставою для використання цих 
препаратів у спрямованій протекторній дії. 

Summary. It has been found out that the use of "Neoverm" for the dogs 
both on the 7th and 14th days had a negative impact on the hematological 
parameters and the activity of blood enzymes that reflects the functional state of 
the liver. In particular, the reduction in the number of erythrocytes and the level of 
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hemoglobin as well as the significant increase in the activity of diagnostic 
enzymes: alanine (ALT), asparagine (AST), gammaglutamyl (GGT) transferases 
and alkaline phosphatase (ALP) have been revealed. 
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ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ СВИНІ 
Зінов’єв С.Г.1, Шостя А.М.2 

1 Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, 
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Раціональне використання кормів є запорукою успіху вирощування 

свиней. При чому, останнім часом велика увага приділяється питанню 
розвитку концепцій щодо організації годівлі свиней із залученням до 
раціонів кормових добавок пре- та пробіотичної дії, які за даними наукових 
досліджень, позитивно впливають на інтенсивність росту тварин, 
відтворювальну здатність маточного поголів’я. Цьому безпосередньо сприяє 
зменшення випадків шлунково-кишкових захворювань у тварин за рахунок 
нормалізації кишкової мікрофлори (Коваленко, В.Ф. 2007, Бойчук, В.М. 
2014, Patil, A.K. 2015, Okamoto, A.S. 2016). 

З огляду на зазначене постійно виникає необхідність у проведенні 
фундаментальних досліджень з питань впливу на обмін речовин у свиней 
вітчизняних кормових добавок, зокрема функціональної кормової добавки 
виготовленої на основі ефективних мікроорганізмів (ЕМ). 

Мета роботи – дослідити особливості впливу функціональної кормової 
добавки «Бокаші ЕМБІОТИК» на перетравність та засвоєння поживних 
речовин корму, а також якість спермопродукції кнурів-плідників. 

Усі дослідження проведені відповідно до Міжнародних принципів 
Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують 
для експериментів над ними та в інших наукових цілях. Фізіологічний 
балансовий дослід з вивчення перетравності та засвоєння поживних речовин 
корму був проведений на базі фізіологічного двору Інституту свинарства і 
АПВ НААН (Коваленко Н.А., 1977, Яценко Л.І., 2005). Для вирішення 
поставленого завдання було сформовано 2 групи тварин по 5 голів у кожній, 
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аналогів за породою, віком, статтю та живою масою. Свині контрольної 
групи отримували повнораціонний комбікорм, а аналоги другої – дослідної, 
такий же комбікорм в якому 1 % (за масою) було замінено досліджуваною 
кормовою добавкою. Для дослідження впливу кормової добавки «Бокаші 
ЕМБіотик» на якість спермопродукції було використано 10 статево зрілих 
кнурів-плідників, по 5 голів у контрольній та дослідній групах відповідно. 
Відбір сперми проводився згідно режиму прийнятому у господарстві, а саме 
один раз кожні три дні. Кнури контрольної групи отримували корми без 
добавки. Комбікорм кнурів дослідної групи містив 3 % кормової добавки 
«Бокаші ЕМБіотик» за масою.  

Встановлено, що коефіцієнти перетравності поживних речовин корму у 
підсвинків дослідної та контрольної груп знаходились на досить високому 
рівні. У тварин дослідної групи спостерігалася тенденція до покращення 
коефіцієнтів перетравності органічної речовини – на 0,9 %; сирого жиру – на 
9,3 %; сирого протеїну – на 1,01 %, жиру – на 1,39 %, БЕР – на 0,53 %, золи – 
на 4,17 %, протеїну – на 3,44 %. При цьому перетравність клітковини у 
свиней дослідної групи вірогідно зросла на 23,89 % (р≤ 0,045), тоді коли 
сухої речовини зменшилась на 1,4 %. Введенню в раціон 1 % добавки 
позитивно вплинуло на баланс Азоту, так перетравлено було більше на 40,66 
%, а утрималось в тілі Азоту на 91,5 % більше (р = 0,025). Застосування 
кормової добавки сприяло вірогідному покращенню засвоєння Азоту корму 
від прийнятого на 17,85 % (р = 0,0033), та від перетравленого на 18,23 % (р = 
0,00198).  

Згідно отриманих даних використання у годівлі кнурів-плідників 
функціональної кормової добавки «Бокаші ЕМБіотик» позитивно вплинуло 
на показники якості їх спермопродукції. Згодовування дослідним кнурам-
плідникам функціональної кормової добавки протягом 45 днів позитивно 
вплинуло майже на всі показники якості спермопродукції, за виключенням 
об’єму еякуляту та активності сперміїв. Концентрація сперміїв, загальна їх 
кількість, кількість живих сперміїв у еякулятах дослідних кнурів, а також 
виживаність сперміїв при температурі +38°С, вірогідно були більшими ніж у 
кнурів контрольної групи відповідно на 12,20 %; 19,40 %; 19,38 % та 15,62 % 
(р ≤ 0,001). Проте, середня виживаність сперміїв у еякулятах кнурів 
контрольної та дослідної груп суттєво не відрізнялась і була, відповідно, на 
рівні 38,79 % та 44,85 %. Тенденція до покращення якості сперми у 
дослідних кнурів зберігалась також і при згодовуванні досліджуваної 
кормової пробіотичної добавки протягом 60 діб. Крім цього виявлено, що 
кількість загального білку у плазмі сперми кнурів-плідників була більшою 
порівняно з контролем на 8,13 % (р ≤ 0,01), активність ферментів АсАТ та 
АлАТ відповідно на 19,23 % (р ≤ 0,01) та 19,64 % (р ≤ 0,001), концентрація 
загального холестерину на 18,02 % (р ≤ 0,01) і аскорбінової кислоти на 26,97 
% (р ≤ 0,01).  

Висновки. Встановлено позитивний вплив функціональної кормової 
добавки «Бокаші ЕМБІОТИК» на перетравність та засвоєння поживних 
речовин корму, а також якість спермопродукції кнурів-плідників. 



65 
 

У тварин дослідної групи виявлено покращення коефіцієнту 
перетравності клітковини на 23,89 % (р≤ 0,045), та балансу Азоту, від 
прийнятого на 17,85 % (р = 0,0033), та від перетравленого на 18,23 % (р = 
0,00198). Концентрація сперміїв, загальна їх кількість, кількість живих 
сперміїв у еякулятах дослідних кнурів, а також виживаність сперміїв при 
температурі +38°С, вірогідно були більшими ніж у кнурів контрольної групи 
відповідно на 12,20 %; 19,40 %; 19,38 % та 15,62 % (р ≤ 0,001). Виявлено 
також позитивний вплив досліджуваної добавки на біохімічні показники 
плазми сперми, а саме: на концентрацію загального білку, холестерину і 
аскорбінової кислоти, активність ферментів АсАТ та АлАТ. 

Much attention is paid to the development of concepts for the organization 
of feeding pigs with the use of dietary supplements pre-probiotic action, which, 
according to research data, have a positive effect on the growth rate of animals, the 
reproductive capacity of the mother stock. Therefore, there is a need for 
fundamental research on the effects on the metabolism of pigs in domestic feed 
additives, in particular, the functional feed supplement made based on effective 
microorganisms (EM). 

Physiological balance research on the study of digestibility and assimilation 
of nutrients of feed was carried out based on the physiological yard of the Institute 
of pig breeding and agroindustrial production NAAS. There were formed two 
groups of animals with five goals in each. The pigs of the control group received 
full-fodder feed, and the analogues of the second - experimental, the same feed in 
which 1% (by weight) was replaced by the study fodder additive. To study the 
effect of the Bokashi EMBiotic feed supplement on the quality of sperm 
production, 10 sexually mature peduncles were used, five in the control and 
experimental groups, respectively. The bacon of the control group received feed 
without supplement. The fodder of the kennels of the experimental group 
contained 3% of the feed supplement "Bokashi EMBiotyk" by weight. 

It was found that in animals of the experimental group there was a tendency 
to improve the coefficients of digestibility of organic matter by 0.9%; raw fat - by 
9.3%; crude protein - by 1.01%, fat - by 1.39%, nitrogen-free extractive substance 
- by 0.53%, ash - by 4.17%, protein by 3.44%. In this case, the digestibility of the 
fiber in pigs in the experimental group has increased significantly by 23.89% 
(p≤0.045), while the dry matter decreased by 1.4%. The introduction of 1% 
additive in the diet had a positive effect on the nitrogen balance, so the assimilation 
of Nitrogen feed was better than that adopted by 17.85% (p = 0.0033), and from 
18.23% digested (p = 0.00198). 

The concentration of sperm, the total number of them, the number of live 
sperm in the ejaculates of the experimental kennels, as well as the survival rate of 
sperm at + 38 ° C, were probably higher than that of the control group in 12.20%; 
19.40%; 19.38% and 15.62% (p ≤ 0.001). It was found that the amount of total 
protein in the semen of the boars was higher in comparison with the control by 
8.13% (p ≤ 0.01), the activity of the AsAT and AlAT enzymes was 19.23% (p ≤ 
0.01) and 19.64% (p ≤ 0.001), total cholesterol concentration was 18.02% (p ≤ 
0.01) and 26.97% ascorbic acid (p ≤ 0.01). 
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У реалізації чисельних функцій організму тварин і генетично 

успадкованого потенціалу, інтенсивності росту, розвитку і продуктивності 
різних видів сільськогосподарських тварин вагоме місце відводиться 
повноцінній годівлі. В організмі тварин поряд  із білками, вуглеводами, 
ліпідами і мінеральними речовинами (макро- і мікроелементами) важливі 
функції виконують різні вітаміни. Недостатня забезпеченість 
сільськогосподарських тварин і домашньої птиці окремими вітамінами 
негативно впливає на активність відповідних ферментних систем, метаболізм 
поживних речовин, функціонування різних органів і систем органів, стан 
природної резистентності, процеси адаптації та рівень продуктивності. 
Чисельними дослідженнями доведено, що потреба сільськогосподарських 
тварин у різних  вітамінах залежить від виду, віку, статі, фізіологічного 
стану, рівня продуктивності, сезону року та ін. 

За даними окремих повідомлень  жуйні тварини водорозчинними 
вітамінами групи В забезпечуються за рахунок їх синтезу мікрофлорою 
рубця, відповідно рекомендовано проводити нормування раціонів для 
великої рогатої худоби, овець і кіз поряд із поживними і мінеральними 
речовинами лише за каротином і вітамінами D та Е. Проте дослідженнями 
Стояновського С.В. зі співавт. (1989), Molloy A.M.  et al. (2008), Феофілової 
Ю.Б. та ін. (2010), Мудрак Д.І. зі співавт., (2014) та ін. відмічено, що у зв’язку 
із ростом величини генетично успадкованої м’ясної і молочної 
продуктивності великої рогатої худоби синтезованих мікрофлорою рубця 
окремих вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) недостатньо для 
забезпечення їх оптимальною кількістю. 

Метою наших досліджень було вивчити вплив додаткового введення 
до основного раціону бугайців на відгодівлі збалансованого за поживними і 
мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е різних доз 
комплексу основних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) з розрахунку 
на 1 кг маси тіла на окремі показники їх фізіологічного статусу, обміну 
речовин та енергії, продуктивність і якість яловичини. У цьому повідомленні 
наводяться дані про дослідження впливу різних доз комплексу вітамінів 
групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) на активність ключових ферментів гліколізу і 
співвідношення лактат/піруват у бугайців на відгодівлі. 

Дослідження проведено у ПАФ «Білий стік» Сокальського району 
Львівської області у зимово - весняний стійловий період на 
бугайцях української чорно-рябої молочної породи віком 12 місяців. За 
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принципом аналогів було сформовано 5 груп дослідних тварин (контрольну і 
4 дослідні - Д1, Д2, Д3, Д4) по 6 голів у кожній. Експеримент тривав 6 місяців. 

Раціони для дослідних бугайців складені відповідно до рекомендованих 
норм (Калашников А.П. та ін., 2003, Ібатуллін І.І. та ін., 2007) із врахуванням 
хімічного складу кормів даної місцевості, віку тварин, живої маси, 
планованих середньодобових приростів. Для годівлі бугайців 
використовували силосний тип відгодівлі. При цьому в раціон бугайців 
дослідних груп до основного раціону збалансованого за поживними і 
мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е щоденно 
вводили додатково під час ранкової годівлі комплекс вітамінів групи В (В1, 
В2, В5, В6, В10, В12) у різних дозах з розрахунку на 1 кг маси тіла. В основу 
нашого дозування різних вітамінів групи В для бугайців на відгодівлі 
взято відповідний відсоток (10 % - 1 група, 20 % - 2 група, 40 % - 3 група, 60 
% - 4 група) від рекомендованих доз цих вітамінів у добовому раціоні для 
молодняку свиней на відгодівлі з планованим приростом 800 г. 

Цифрові дані, отримані в дослідах, опрацьовано за методикою І.А. 
Ойвіна (1960) із використанням програми Microsoft Exel. Результати середніх 
значень вважали статистично вірогідними при p<0,05*, p<0,01** 
та p<0,001***. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що додавання 
до основного раціону бугайців на відгодівлі збалансованого  за поживними і 
мінеральними речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е 
 комплексу основних водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, 
В12) у відповідних кількостях позитивно впливає на активність ферментів, які 
каталізують реакції окиснення молочної і піровиноградної кислот у 
тварин дослідних груп. Так, активність лактатдегідрогенази у крові 
бугайців контрольної групи становила 3,38±0,16 мкг/г·хв,  тоді як у 
бугайців дослідних груп (Д1, Д2, Д3, Д4)  активність лактатдегідрогенази у 
крові зросла відповідно на  2,2; 3,8; 6,6 та 6,9 % (р>0,05). 

Активність піруватдегідрогенази у крові бугайців контрольної групи 
становила 5,26±0,21 мкг/г·хв, а у бугайців дослідних груп (Д1, Д2, Д3, 
Д4) активність даного ферменту статистично вірогідно 
підвищилася відповідно на 9,1 (р>0,05); 12,9 (р>0,05), 15,0 
(р<0,05) та 16,2 % (р<0,05) порівняно з контрольною групою тварин. 
Співвідношення лактат/піруват у тварин контрольної групи становило 
5,87±0,24, у бугайців дослідних груп (Д1, Д2, Д3, Д4) відмічено зниження 
цього показника відповідно на 6,0 (р>0,05); 18,3 (р<0,05), 36,2 
(р<0,01) та 39,8 % (р<0,05) порівняно із тваринами контрольної групи, що 
вказує на пригнічення анаеробної і посилення аеробної фази енергетичного 
обміну. 

Отже, проведені дослідження показали, що корекція раціону 
бугайців на відгодівлі  збалансованого  за поживними і мінеральними 
речовинами та жиророзчинними вітамінами А, D, Е  комплексом основних 
водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12) у відповідних 
кількостях позитивно впливає на активність гліколітичних ферментів і 
використання вуглеводів в реакціях енергозбереження через посилення 
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аеробної фази енергоутворення. Найбільші зміни в активності лактат- і 
піруватдегідрогенази встановлено у тварин Д 3 і Д 4 груп, що пов’язано із 
кількістю введених до раціону бугайців на відгодівлі вітамінів групи В (В1, 
В2, В5, В6, В10, В12). 

 
 
 
УДК: 599.735.51:536.084 
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ, МЕТАБОЛІЗМ ТА ІМУНОЛОГІЧНА 
РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФАКТОРІВ ГОДІВЛІ 
Камбур М.Д., Замазій А.А1., Колечко А.В., Лермонтов А.Ю., 

Бутов О.В. 
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна 

1 Полтавська аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 
Вступ. Велика рогата худоба в процесі еволюційного розвитку 

пристосувалась до ефективного використання рослинних кормів з великим 
вмістом клітковини (сіно, трава, солома). Зміна умов виготовлення, введення 
в раціон нових кормів, змінює характеристику рубцевого травлення, 
метаболізм та продуктивність тварин. Співвідношення поживних речовин в 
раціоні корів обов’язково повинно впливати на ріст та розвиток, 
фізіологічний стан та продуктивність тварин. Важливою в плані 
вищезазначених досліджень є визначення забезпеченості тканин молочної 
залози корів попередниками для синтезу складових компонентів молока. 
Вплив зміни умов надходження поживних речовин в організм жуйних тварин 
необхідно визначати в контексті  процесів рубцевого травлення і метаболізму 
в організмі, росту та розвитку плоду та забезпеченість тканин молочної 
залози попередниками для секретоутворення. 

Мета - дослідити продуктивність, метаболізм та імунологічну 
реактивність організму великої рогатої худоби в залежності від 
забезпеченості тварин протеїном, енергією. 

Матеріал і методика досліджень. 
Для проведення досліджень нами сформовано 3 групи аналогів корів-

первісток, по 5 голів в кожній. У останній місяць сухостою тварини 
отримували однаковий рівень поживних речовин (зрівняльний період). У 
дослідний період (за стадіями лактації) корови першої (контрольної) групи 
утримувались на збалансованому раціоні по прийнятим нормам годівлі, 
другої – на раціоні їз зниженним рівнем перетравного протеїну, третьої – на 
раціоні з підвищеним рівнем енергетичної забезпеченості.  

Результати досліджень. 
Результати наших досліджень свідчать, що кінцевий етап використання 

метаболітів рубцевого травлення тканинами молочної залози корів для 
синтезу молока залежить від рівня надходження поживних речовин з 
кормами раціону. 
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Зниження протеїнового забезпечення організму корів за стадіями 
лактації та впродовж всієї лактації знижує використання загальної суми 
летких жирних кислот та окремо оцтової, пропіонової та β- оксимасляної 
кислоти. Поряд з цим, зниження протеїнового забезпечення організму тварин 
супроводжується виділенням  загального білка тканинами молочної залози у 
відтікаючу кров. Це є свідченням того, що в першу чергу організм підтримує 
параметри гомеостазу і лише потім забезпечує тканини молочної залози 
попередниками для синтезу складових компонентів молока.  

За вище зазначених умов (зниження протеїнового забезпечення 
організму корів) суттєво погіршується резистентність, відтворювальна 
здатність тварин. У корів дослідних груп маса тіла новонароджених телят 
виявилась на 7,33-8,56% менше, ніж у телят отриманих від корів контрольної 
групи. Значно довшою була тривалість родового процесу, частіше 
спостерігається порушення третього періоду родів, знижувалась від 2,5±0,20 

до 3,80±0,32 кг маса плаценти корів дослідних груп. 
Поряд з цим, підвищення енергетичного забезпечення корів має 

позитивний вплив на гомеостатичні показники організму, підвищує 
активність рубцевої ферментації, забезпеченість тканин молочної залози 
попередниками для синтезу складових компонентів молока. Встановлено, що 
найбільш позитивним є підвищення рівня  енергетичного забезпечення корів 
на 10-15% більше норми. За інших умов, спостерігається пригнічення 
активності целюлозолітичних мікроорганізмів, знижується перетравлення 
клітковини кормів раціону. Рубцева ферментація характеризується 
зниженням синтезу летких жирних кислот та загальної маси мікроорганізмів , 
що негативно впливає на забезпеченість тканин молочної залози 
попередниками для синтезу компонентів молока. 

Висновки. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що 
зниження протеїнового забезпечення організму тварин негативно впливає на 
рубцеву ферментацію, забезпеченість тканин молочної залози 
попередниками для синтезу складових компонентів молока. Підвищення 
енергетичного забезпечення корів  на 10- 15 % супроводжується  активацією 
синтезу ЛЖК та загальної маси мікроорганізмів рубця та свідчить про  
доцільність дослідження того чи іншого рівня годівлі корів проводити з 
охопленням широкого спектру фізіологічних, біохімічних та імунологічних 
показників із урахуванням складових усього ланцюга метаболізму в організмі 
тварин.   

Бібліографія.  
1. Камбур М.Д., Замазій А.А., Колечко А.В.  Процеси травлення та 

обміну речовин у молодняка тварин та птиці. / М.Д. Камбур, А.А. Замазій,  
А.В. Колечко //  Вісник ПДАА. – Полтава, 2017.- №– С.20. 
Summary. The article contains information concerning influences the level 

of animal health nutrient. Is established that reduction in protein supply negative 
affects the process of rumen digestive and the productivity of the animal. Increase 
energy potential cow on 10% activity rumen fermentation and synthesis microbial 
mass in the rumen. 
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УДК 612.648:602.9:591.1:612.6:636.028  
 
ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 У КУЛЬТУРАЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН 
КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ ЛІНІЇ С57BL/6  ЗА РІЗНИХ 
ПАСАЖІВ  

Кладницька Л. В., Мазуркевич А. Й., Величко С. В. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ 
 

Досліджено вміст імунорегуляторного цитокіна інтерлейкіна-6 (ІЛ-6)  
у культуральному середовищі при культивуванні стовбурових клітин 
кісткового мозку мишей С57BL/6  за різних пасажів. Встановлено високий 
рівень секреції ІЛ-6 стовбуровими клітинами на усіх пасажах 
культивування.   На 4-му пасажі вміст ІЛ-6 у культуральному середовищі 
становив 87,13 ± 4,08, а на  12 пасажі ми зареєстрували достовірне 
збільшення секреції –  158,73± 2,53** нг/мл (Р <0,01).    

Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) привертають велику увагу 
для використання у регенеративній ветеринарії, а також з метою лікування 
різноманітних хвороб тварин. Це обумовлено їх високою здатністю до 
самопідтримання, диференціювання  у зрілі клітини різного гістогенезу, 
таких як похідні кісткової, хрящової, жирової тканини, кардіоміоцити. 
Однак, накопичуються дані, що свідчать на користь і опосередкованої дії 
МСК на організм реципієнта через модулювання функції клітин імунної 
системи. Одним з найбільш вагомих важелів імуномоделюючих властивостей 
МСК є цитокіни, які продукуються клітинами.  Відомо, що саме спектр 
цитокінів у мікрооточенні визначає характер спрямованості імунної 
відповіді, а саме співвідношення між Т-лімфоцитами хелперами та 
супресорами, Т-лімфоцитами хелперами 1-го та 2-го типу, М1 та М2 
макрофагами. За допомогою секреції цитокінів МСК можуть суттєво 
змінювати імунологічний профіль реципієнта.   

Метою даної роботи було визначення вмісту цитокіну ІЛ-6, у 
культуральному середовищі  при культивувані стовбурових клітин 
кісткового мозку мишей С57BL/6 за різних пасажів 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження виконували на кафедрі 
фізіології, патофізіології та імунології тварин Національного університету 
біоресурсів і природокористування України в проблемній лабораторії 
фізіології, патофізіології та імунології тварин. Експерименти проводили 
відповідно до вимог «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 
які використовуються з експериментальною та іншою науковою метою». 

МСК з кісткового мозку стегнових та великогомілкових кісток мишей 
лінії С57BL/6 були отримані, як описано раніше [8]. Культивування клітин 
здійснювали в одноразових пластикових чашках Петрі (Corning, США) за 
стандартною методикою шляхом періодичного їх пасажування після 
формування моношару на 80–90%.   
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Концентрацію інтерлейкіну 6 в культуральному середовищі при 
культивуванні стовбурових клітин за  4-го та 12-го пасажів досліджували 
імуноферментним методом за допомогою наборів «Цитокін Стимул Бест»  
виробництва Bender MedSystems GmbH (Vienna, Austria).   

Отримані результати оброблені методами варіаційної статистики. 
Результати досліджень. Як видно з даних таблиці рівень секреції 

цитокінів стовбуровими клітинами є достатньо високим на усіх пасажах 
культивування., з часом культивування відбувається достовірне зростання 
концентрації імуносупресивного цитокіну ІЛ-6.    

Таблиця 1 
Концентрація  цитокіну інтерлейкін-6 в культуральному 

середовищі при культивуванні мезенхімальних стовбурових клітин за 
різних пасажів, М+m, n=5  

Цитокіни 4-й пасаж 12-й пасаж 
ІЛ-6, нг/мл 87,13 ± 4,08  158,73 ± 2,53** 
Примітки: ** при Р <0,01 
 
Відомо, що ІЛ-6 бере участь у дозріванні В-лімфоцитів, сприяє 

розвитку Т-лімфоцитів хелперів 2-го типу та водночас пригнічує Т-хелпери 
1-го типу. Крім того, він прискорює поляризацію макрофагів в М2 клітини. 
На відміну від М1 макрофагів, функція яких є переважно цитотоксична, М2 
макрофаги приймають участь в репарації тканин, загоюванні ран, а при 
онкологічних захворюваннях прискорюють ріст пухлин та їх васкуляризацію.  

Висновки. 
1. В культурах мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку 

мишей виявлено секрецію цитокіну ІЛ-6   імуносупресивної дії. 
2.  Встановлено високий рівень секреції ІЛ-6 стовбуровими клітинами 

на усіх пасажах культивування.  
3. На 4-му пасажі вміст ІЛ-6 у культуральному середовищі становив 

87,13 ± 4,08, а на 12-му пасажі ми зареєстрували достовірне збільшення 
секреції –  158,73± 2,53** нг/мл (Р <0,01).    

Summary 
Kladnytskaya L.V., Mazurkiewicz A.I., Velychko S.V. 
The content of immunoregulatory cytokine interleukin-6 (IL-6) in the culture 

medium was investigated in the cultivation of stem cells of the bone marrow of 
C57BL / 6 mice for different passages. A high level of IL-6 secretion by stem cells 
has been established on all cultivation passages. In the 4th passage, the IL-6 
content in the culture medium was 87.13 ± 4.08, and in 12 passages we recorded a 
significant increase in secretion - 158.73 ± 2.53 ** ng / ml (P <0.01) . 
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ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е НА ВИКОРИСТАННЯ БУРШТИНОВОЇ 

КИСЛОТИ ЯК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СУБСТРАТУ У МІТОХОНДРІЯХ 
ПЕЧІНКИ КУРЕЙ 

Костюк І. О., Жукова І. О. 
Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

 
Фермент СДГ (сукцинатдегідрогеназа КФ 1.3.5.1) є одним із 

структурних компонентів дихального ланцюга мітохондрій (комплекс II), 
зокрема регулює окислення бурштинової кислоти (сукцинату), приносить 
водень від сукцинату на убіхінон (КоQ). Цей фермент має великий запас 
каталітичної активності, яка може бути реалізована як у фізіологічних, так і 
екстремальних станах організму. СДГ, будучи одночасно ферментом ЦТК і 
дихального ланцюга, виконує регуляторні функції в системі енергетичного 
метаболізму клітини. Бурштинова кислота (сукцинат) окислюється у 
мітохондріях навіть в умовах, при яких використання інших субстратів 
ускладнене. Актуальним є вивчення впливу мембранотропних речовин, 
зокрема вітаміну Е, на використання енергетичних субстратів у печінці. 

Метою досліджень було вивчення впливу різних доз вітаміну Е на 
дихальну активність мітохондрій печінки, зокрема окиснення бурштинової 
кислоти. У дослідах було чотири групи курей, які отримували різні дози 
вітаміну Е у раціоні (0, 10-контроль, 100 і 200 мг/кг корму) впродовж 40 і 60 
днів, а також отриманих від них курчат. Визначали активність СДГ, 
показники дихання і окиснювального  фосфорилювання у мітохондріях 
печінки. 

Методи дослідження: виділення мітохондрій з клітин печінки 
проводили методом диференційного центрифугування, реєстрація 
поглинання кисню мітохондріями полярографічним, а визначення вмісту α-
токоферолу у печінці методом тонкошарової хроматографії. 

Результати досліджень показали, що внаслідок згодовування птиці 
кормів з підвищеним вмістом вітаміну Е, відбулось значне його накопичення 
в печінці курей, яєчному жовтку і у печінці отриманих курчат, що 
супроводжувалось змінами у енергетичних процесах у печінці курей і курчат. 
Так, підвищення активності  СДГ порівняно з контролем відбувалося у всіх 
дослідних групах. У курей 3 і 4 груп (доза вітаміну Е у раціоні 100 і 200 мг/кг 
корма) активність СДГ була нижчою порівняно з показником 1 групи, але 
вище, ніж в контролі. У курей контрольної групи цей показник становив 1,80 
мкМоль/мг×год, а в 3 і 4 групах – 2,33 і 2,10, відповідно. Слід відмітити, що у 
курей цих груп збільшення активності СДГ відбувається при загальному 
зростанні дихальної активності мітохондрій при окисненні сукцинату, та 
зокрема, активізації вільного окиснення. Але найбільша активність СДГ в 
мітохондріях печінки встановлена у курей, які не одержували додатково 
вітамін Е (при зниженні концентрації альфа-токоферолу в печінці в 2,3 рази в 
порівнянні з контролем).  Показник СДГ в цій групі перевищував контроль 
на 50,5 % (р<0,05). За таких умов збільшувалась швидкість дихання в 
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роз'єднаному стані та значно знижувався ДК. Отже, відсутність добавки 
вітаміну Е в раціоні курей призводить до підвищення інтенсивності вільного, 
незв'язаного з фосфорилюванням, окиснення і значного збільшення 
активності СДГ, що може бути обумовлене  структурними і 
функціональними змінами у мембранах мітохондрій. У курей 3 групи, які 
одержували 10-кратну дозу вітаміну Е (100 мг/кг корму) його концентрація в 
печінці підвищилася в 7,6 разів (p<0,05). Швидкість V2 при окисненні 
сукцинату значно збільшилась в 3 і 4 групах. Так, в 3 групі цей показник 
підвищився на 78,9 % (р<0,05),  а у курей 4 групи під впливом 20-кратної 
дози вітаміну Е (200 мг/кг) швидкість окиснення сукцинату підвищилася на 
115,4 %. ДК (дихальний контроль) знижувався при значному накопиченні 
вітаміну Е в печінці. У курей, які не одержували добавку вітаміну Е, також 
було відмічене зниження ДК за Ларді, що відображає зменшення 
сполученості реакцій дихання і фосфорилювання у мітохондріях печінки, та 
не ефективне використання сукцинату як енергетичного субстрату. 
Показники ІФ і АДФ/О значно знижувались у курей, які тривалий час (60 
днів) одержували дозу вітаміну Е – 200 мг/кг. Так, ІФ зменшився від 1,69 (в 
контролі) до 0,98 (нмоль АДФ/с×мг), а показник АДФ/О – від 1,02 до 0,80 од. 
Це відображає  несприятливий вплив вітаміну Е на реакції окиснювального 
фосфорилювання в печінці в результаті значного накопичення в печінці. 
Концентрація вітаміну Е в печінці курчат підвищується в 18,6 разів при 
застосуванні 20-кратної дози вітаміну Е в раціоні курей. При цьому у курчат 
відбувалось зниження ДК, роз’єднання реакцій дихання і синтезу АТФ. 

Висновки: 1) активність СДГ зростає як при підвищенні концентрації 
вітаміну Е в печінці курей, так і при зниженні; 2) вітамін Е, у використаних 
дозах, стимулює процеси вільного нефосфорилюючого окиснення  
сукцинату. Активізація СДГ є проявом як неспецифічної мембранотропної дії 
вітаміну Е, так і результатом впливу безпосередньо на убіхінон (КоQ), що 
потребує подальших досліджень.  
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Summary. The study of the peculiarities of the use of succinate as an 
energetic substrate of the tissue respiration is actual in connection with the use of 
the above acid (succinate) in the ration of animals and in veterinary medicine. The 
investigation of the effect of membranotropic substances, namely vitamin E, on the 
oxidation of succinate by liver metochondria is important for the effective use of 
metabolic correction. The stimulation of free oxidation of succinate in liver 
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mitochondria under the influence of high doses of vitamin E in the ration of hens 
has been shown.  

Keywords: α-tocopherol, hens, liver, mitochondria, oxidative 
phosphorylation, tissues respiration, succinate, vitamin E. 
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СИСТЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБАВОК З 
МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ В ГОДІВЛІ СВИНЕЙ 

Котляр О. С. 
Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Україна 

 
Вступ. Вимоги СОТ до екологізації твариництва включають, зокрема, 

питання про зменшення викидів потенційно токсичних мікроелементів у 
навколишнє середовище зі стоками с. –г. підприємств. Вирішення цього 
питання полягає у заміні сольових форм кормових добавок мікроелементів на 
хелатні, але застосування хелатів виробництва ПП «Кронос-Агро» дозволяє 
знизити кількісті мікроелементів, які додатково вводяться до основних 
раціонів свиней з метою їх балансування, лише удвічі порівняно з сольовою 
формою, тоді як застосування комбінації гумінових кормових добавок з 
сольовими формами мікроелементів (далі комбігумати) дозволяє знизити цю 
кількість порівняно з сольовою формою у 5 разів для Феруму та Купруму та 
у 4 рази для Мангану та Цинку. 

Мета дослідження: розробити систему застосування комбігумату суми 
чотирьох мікроелементів (Феруму, Купруму, Мангану та Цинку) в годівлі 
свиней (підсисні свиноматки та їх поросята-сисуни, відлучені поросята та 
ремонтні свинки). 

Матеріал і методика досліджень: досліди проводилися у ПАТ 
«Племінний завод ім. 20-річчя Жовтня» Сахновщанського р-ну Харківської 
обл., на свинках великої білої породи наступних статево-вікових категорій: 
підсисні свиноматки та їх поросята до 75-доб. віку, ремонтні свинки. Схема 
досліду на підсисних свиномаках та їх поросятах (групи по 5 свиноматок 
та 51-52 поросят при народженні): Група 1 (негативний контроль) – 
Основний раціон (ОР) свиноматок без добавок Fe, Cu, Mn, Zn з 2 по 60 доби 
підсосу, суха підкормка (СП) поросят-сисунів, далі ОР відлучених поросят - 
без добавок Fe, Cu, Mn, Zn з 15 по 75доби життя; Група 2 (контроль) – ОР 
свиноматок та СП та ОР поросят + 100 % компенсації дефіциту в ОР та СП 
Cu, Mn, Zn + 10 мг Fe /кг комбікорму з 15 по 75 доби життя поросят за 
рахунок сольових форм; Група 3 - ОР свиноматок та СП та ОР поросят + 50 
% компенсації дефіциту в ОР та СП Cu, Mn, Zn + 5 мг Fe /кг комбікорму з 15 
по 75 доби життя поросят за рахунок хелатних форм; Група 4 - ОР 
свиноматок та СП та ОР поросят + 25 % компенсації дефіциту в ОР та СП Cu, 
Mn, Zn + 2 мг Fe /кг комбікорму з 15 по 75 доби життя поросят за рахунок 
сольових форм + 0,25 г суми гуматів та фульватів натрію / кг комбікорму або 
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сухої підкормки за рахунок реагенту гумінового модернізованого (далі РГМ) 
«Фрея» + 0,2 г сахарину /кг комбікорму або сухої підкормки. Протягом 20 діб 
після закінчення дачі добавок вивчали «післядію» їх на показники росту. 

Схема досліду на ремонтних свинках – аналогічна, але досліди 
проводилися з 4,5 по 7,5 міс. вік і до добавок Групи 4 не додавали сахарин. 
Протягом 30 діб після закінчення дачі добавок вивчали «післядію» їх на 
показники росту По досягненню свинками 7,5 міс. їх запліднювали і 
досліджували вплив на репродуктивні показники протягом 1-го опоросу. 

Результати досліджень. Дослід на підсисних свиноматках та їх 
поросятах до 75-доб. віку (з «післідією» до 95-доб. віку): Порівняння даних 
Групи 4 (комбігумати) з даними Групи 2 (контроль) дає: збільшення 
середньої кількості поросят / опорос у 21-, 60- та 75/95-доб. віці відповідно 
на 0,6 гол (на 6,8 %, невірогідно); 0,6 гол (на 7,0 %, тенденція, Р<0,10) та 0,8 
гол (на 9,5 %, тенденція, Р<0,10), ; середня збереженість у 21-доб. віці 
збільшилася на 9,4 % (Р<0,05), у 60-доб. віці – на 9,3 % (Р<0,01), у 75/95-доб. 
віці – на 11,2 % (Р<0,01). Середня жива маса (далі СЖМ) поросят у 21-,60-, 
75 та 95-доб. віці вірогідно збільшувалася відповідно на 0,26 кг (на 3,8 %, 
Р<0,05), на 0,47 кг (на 2,7 %, Р<0,05), на 0,50 кг (на 2,2 %, Р<0,05) та на 1,00 
кг (на 3,2 %, Р<0,001). Середньодобові прирости за підсисний період 
збільшилися на 8,0 г (на 2,9 %, Р<0,05), за період відлучення – на 2,0 г або на 
0,6 % (невірогідно), за весь період 6,8 г (на 2,4 %, невірогідно), за період 
«післядії» - на 24,9 г (на 5,6 %, Р<0,001) за цикл – на 10,7 г (на 3,4 %, 
Р<0,001). Середні витрати корму / кг приросту відповідно зменшилися на 
0,74 МДж (на 4,2 %, Р<0,05), на 1,98 МДж (на 4,4 %, невірогідно), на 1,10 
МДж (на 4,6 %, Р<0,001), на 0,57 МДж (на 1,4 %, невірогідно) та на 1,22 Мдж 
(на 4,2 %, Р<0,001). Середня молочність свиноматок зросла на 6,60 кг (на 10,9 
%, тенденція, Р<0,10). СЖМ «гнізда» або поросят / опорос у 60-, 75- та 95-
доб. віці зросла відповідно на 14,93 кг (на 9,9 %, Р<0,05), на 22,72 кг (на 12,3 
%, Р<0,05) та на 34,24 кг (на 13,0 %, Р<0,01). Економічні показники 
порівняно з негативним контролем: умовно чистий прибуток порівняно з 
контролем (далі УЧП) у віці 21, 60, 75 та 95 діб склав відповідно 101,47; 
222,41; 337,24 та 510,19грн/опорос (відповідно 10,41; 22,78; 34,28 та 52,78 
грн./порося); фондовіддача збільшилася відповідно на 61,69; 26,94; 20,13 та 
на 38,06 грн./грн., собівартість вирощування 1 ц ЖМ поросят зменшилася на 
135,98 грн. (на 9,3 %), рентабільність зросла на 14,0 %. 

Дослід на ремонтних свинках 4,5-7,5 міс. віку (з «післядією» до 8,5 
міс. віку): Вплив на показники росту ремонтних свинок: Група 4 вірогідно 
перевищувала Групу 2 (контроль) за СЖМ ремонтних свинок, а саме: вже 
наприкінці першого місяця дослідного періоду мала місце тенденція до 
збільшення на 2,75 кг (на 3,2 %, Р<0,10), наприкінці другого місяця 
дослідного періоду збільшення було вірогідним (на 3,17 кг або на 3,1 %, 
Р<0,05), таке ж саме підвищення відмічено наприкінці третього місяця 
дослідного періоду (на 3,17 кг або на 2,6 %, Р<0,05), нприкінці періоду 
«післядії» - також на 3,17 кг (на 2,4 %, Р<0,05). Середньодобові прирости та 
середні витрати корму /кг приросту відрізнялися на рівні тенденції. В 
економічному плані, Група 4 випереджає контроль: по УЧП на 50,19 грн. / 

76 
 

свинку, по собівартості вирощування 1 ц живої маси – на  57,94 грн. (на 4,5 
%), по рентабельності – на 3,28 %, 

Вплив на репродуктивні показники протягом першого опоросу: 
Порівняння даних Групи 4 (комбігумати) з даними Групи 2 (контроль, 
сольова форма) дало вірогідні збільшення:  

- У свиноматок: середних кількостей плодів / опорос на 0,58 (на 5,4 %, 
Р<0,05); поросят / опорос у 60-доб. віці на 0,92 гол (на 9,9 %, Р<0,05); 
середньої збереженості поросят за період підсосу (на 5,7 %, Р<0,01); середної 
молочності свиноматок на 5,77 кг (на 8,5 %, Р<0,001), СЖМ «гнізда» при 
відлученні на 19,21 кг (на 11,7 %, Р<0,001), тенденція збільшення СЖМ 
«гнізда» при народженні на 0,63 кг (на 5,0 %, Р<0,10);  

- У поросятах-сисунів: збільшення середньої ЖМ новонародженого 
поросяти (на 22 г або на 1,9 %, Р<0,05); збільшення середньої ЖМ поросяти у 
21-доб. віці (на 0,34 кг або на 5,0 %, Р<0,01), при зниженні витрат корму за 
весь період підсосу (на 0,65 МДж або на 3,3 %, Р<0,05). Економічні 
показники також свідчать на користь комбігуматів: УЧП порівняно з 
контролем склав 285,63 грн. /»гніздо» або 27,87 грн. / порося, при зменшенні 
собівартості вирощування 1 ц ЖМ поросят на 170,00 грн. (на 8,9 %) та 
збільшенні рентабельності на 12,65 %. 

Висновки. Пропонується застосовувати в годівлі підсисних 
свиноматок, їх поросят до 75-доб. віку (з післядією до 95-доб. віку) та 
ремонтних свинок 4,5-7,5 віку (з післядією до 8,5 міс. віку) для балансування 
ОР та СП по мікроелементам комбінацію гумінової кормової добавки «Фрея» 
з сольовими формами мікроелементів в кількості 20-25 % від дефіциту 
мікроелементів в ОР або СП замість їх сольових або хелатних форм, для 
поросят та свиноматок з смаковою добавкою. 

Summary. It was proposed to use in the feeding of lactating sows and theirs 
piglets from 15th till 75th days of life the combination of humate food additive with 
salt forms of micro elements in the quantity of 20-25 % of micro element deficit in 
ration or dry feeding plus taste additive (saccharine) in the quantity of 0.02 % of 
mixed feed mass. It was proposed to use the same feed additive without taste 
component in rations of growing gilts from 4.5th till 7.5th month of living. 

Key words: Pig feeding, micro elements, salts, chelates, comby humates. 
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ВПЛИВ ГУМІНОВИХ ДОБАВОК З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА 
МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ МОЛОКА 

Котляр О. С. 
Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Україна 

 
Заміна сольових форм мікроелементних кормових добавок на хелатні 

може знизити кількість мікроелементів, які додаються до основних раціонів 
(ОР) дійних корів, удвічі порівняно з сольовими формами, але високі ціни на 
хелатні добавки мікроелементів та низька концентрація у них мікроелементів 
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вимагають пошуку альтернативи. Одним з перспектив може бути комбінація 
гумінових кормових добавок та сольових форм мікроелементів (далі 
комбігумати мікроелементів), які можуть знизити кількість додатково 
вводимих мікроелементів в ОР більшою мірою, ніж хелатні форми. 

Мета досліджень: Порівняти ефективність дії комбігуматних форм 
мікроелементів в годівлі дійних корів з ефективністю дії сольвих та хелатних 
форм мікроелементів. 

Матеріал та методика досліджень. Дослід проводили у ПАТ 
«Племінний завод ім. 20-річчя Жовтня» на дійних коровах чорно-рябої 
породи, живою масою 515-518 кг, 2-3 лактації, середним віком 51,1-53,5 міс., 
середня продуктність за попередню лактацію близько 6000 кг молока, 
продуктивність на дослідну лактацію передбачалася на рівні 6500 кг молока. 
Схема досліду: Група 1 (негативний контроль) – ОР коров без 
мікроелементних добавок; Група 2 (контроль) – ОР + 100 % компенсації 
дефіциту мікроелементів (тут і далі - Купруму, Мангану та Цинку) 
сольовими формами; Група 3 (хелати) – ОР + 50 % компенсації дефіциту 
мікроелементів хелатними формами; Група 4 (комбігумати) – ОР + 25 % 
компенсації дефіциту мікроелементів сольовими формами + 15 мг суми 
гуматів та фульватів (далі гуматів, за рахунок РГМ «Фрея») / кг ЖМ. Дослід 
тривав 120 днів, у т.ч. 30 діб попереднього періоду і 90 днів дослідного 
періоду. Раціон весняно – літнього типу, складався з зеленої маси (далі ЗМ) 
кукурудзи (тут і надалі – 49,5 % поживності), ЗМ люцерни ( 4,7 %), сіна 
люцернового (початок бутонізації) ( 20,4 %), комбікорму( 22,3 %), 
соняшникового шроту ( 3,1 %), мінеральних добавок – кухонної солі (100 г / 
гол на добу) та трикальційфосфату (20 г / гол на добу). Раціон був 
дефіцитним по Купруму - 22 мг гол на добу (15,5 %), Мангану - 42 мг (4,4 %) 
та Цинку - 598 мг (63,1 %). Премікс з мікроелементами та гуматами на базі 
основного комбікорму вводили до раціонів корів у кількості 83 г /гол на добу 
(2,2 % мас. від маси комбікорму) один раз на добу при вечірній годівлі, у 
Групі 1 (негативний контроль) коровам згодовували таку ж кількість 
комбікорму без добавок  мікроелементів та/або гуматів. Рівні надоїв 
визначалися один раз на місяць шляхом контрольного доїння.  

Результати досліджень. Середньодобові надої: порівняно з контролем 
(Групою 2) у перший місяць у Групах 3 та 4 немає вірогідних різниць, у 
другой місяць у Групаі 3 вірогідні збільшення відповідно на 1,5 кг (на 7,9 %, 
Р<0,05), у Групі 4 тенденція збільшення на 1,3 кг (на 6,9 %, Р<0,10). На 
третій місяць у групах 3 та 4 зростання вірогідне – відповідно на 0,9 кг (на 
4,9 %, Р<0,05) та на 1,0 кг (на 5,5 %, Р<0,05). За всі три місяця дослідного 
періоду в середньому Групи 3 та 4 мають тенденції випереджати контроль 
відповідно на 0,90 кг (на 4,7 %, Р<0,10) та на 1,07 кг (на 5,6 %, Р<0,10). У 
перерахунку на молоко 3,4 %-ної жирності Група 3 випереджає контроль на 
0,62 кг (на 2,7 %, Р<0,001), Група 4 – на 0,80 кг (на 3,5 %, Р<0,05). Однак у 
перерахунку на молоко з вмістом білку 3,0 % збільшення вірогідно лише для 
Групи 4 на 1,61 кг (на 8,3 %, Р<0,01). За 90 діб дослідного періоду загальне 
збільшення надіїв склало: на молоко натуральної жирності 93 та 108 кг; на 
молоко 3,4 %-ної жирності відповідно 31,5 та 80,1 кг; на молоко з 3,0 % -ним 
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вмістом білка відповідно 21,6 та 144,9 кг. Кількість жиру, синтезованого 
організмом корови, за 90 діб зросла відповідно на 1,89 та на 2,52 кг; кількість 
білка відповідно на 0,63; та на 4,32 кг; комбігумати більше впливають на 
синтез білка, ніж на синтез жиру. 

Хімічний склад молока. Вміст жиру, білку, протеїну, сухої речовини 
(СР) та сухого знежиреного залишку (СЗЖЗ) в молоці Груп 3 та 4 міняється 
невірогідно як порівняно з негативним контролем (Групою 1), так і порівняно 
з контролем (Групою 2), що можна пояснити тим, що молокогінна дія 
сольових форм МЕ, хелатів та комбігуматів перевершує дію цих добавок на 
вміст поживних речовин в молоці. Виключення – лактоза, вміст якої в молоці 
Груп 2, 3 та 4 вірогідно зростає відповідно на 0,11 % (Р<0,10), на 0,22 % 
(Р<0,05) та на 0,21 % (Р<0,05). Зниження точки замерзання: порівняно з 
контролем вірогідних різниць немає. Зниження середньої кількості 
соматичних клітин в куб см. порівняно з негативним контролем для Груп 2 та 
3 відповідно на 63,0 (на 12,5 %), на 91,6 (на 18,2 %) не вірогідне, для Групи 4 
зниження на 267,8 (на 53,2 %) було вірогідним (Р<0,05) Це зниження впливає 
на категорію молока за SCC, яка у Групах 2 та 3 покращується невірогідно 
відповідно на 0,40 та 0,80, у Групі 4 вірогідно на 1,20 бали (Р<0,05). 
Порівняно з контролем (Група 2) зниження кількості соматичних клітин 
вірогідне лише для Групи 4 на 204,8 (на 46,5 %, Р<0,05). Добова секреція 
поживних речовин з молоком. Порівняно з контролем (Групою 2) 
відмітимо вірогідні збільшення кількості синтезу молочного жиру у Групі 3 
на 21 г (на 2,7 %, Р<0,01), у Групі 4 на 18 г (на 2,3 %, Р<0,001) та у Групі 5 на 
28 г (на 3,6 %, Р<0,05). Для синтезу білка вірогідні лише збільшення у Групі 
4 на 18 г (на 3,1 %, Р<0,05) та у Групі 5 (на 48 г або на 8,2 %, Р<0,01), для 
синтезу протеїну всі дані невірогідні. Середній добовий синтез лактози 
зростає вірогідно для всіх трьох груп (Р<0,001) відповідно на 65 г (на 7,1 %), 
на 59 г (на 6,5 %) та на 71 г (на 7,8 %). Середні кількості СР, яка виділяється з 
молоком, вірогідно зростають у Групі 4 (на 71 г або на 2,9 %, Р<0,05) та у 
Групі 5 (на 97 г або на 3,9 %, Р<0,05), тоді як середні кількості СЗЖЗ не 
відрізняються ні в яких групах. Середній синтез енергії для Групи 3 зростає 
на 476 Ккал (на 3,6 %, Р<0,05), для Групи 4 на 465 ккал (на 3,5 %, Р<0,05) та 
для Групи 5 на 736 ккал (на 5,5 %, Р<0,001). Середня кількість СППВ у всіх 
випадках збільшувалася не вірогідно. Коефіціенти конверсії, порівняно з 
контролем (Групою 2), у Групах 3 та 4 коефіціенти конверсії енергії зросли 
відповідно на 1,76 % (Р<0,05) та на 2,42 % (Р<0,01), коефіціенти конверсії 
жиру в Групах 3 та 4 зросли відповідно на 0,55 % (Р<0,05) та на 0,71 % (Р-
<0,05), коефіціент конверсії білку у Групі 3 зріс на 0,63 % (невірогідно), у 
Групі 4 - вірогідно на 2,26 % (Р<0,001), коефіціент конверсії протеїну у всіх 
групах збільшився не вірогідно. Коефіціент конверсії лактози збільшився 
вірогідно у всіх групах (Р<0,001) відповідно на 1,69 та на 1,83 %; коефіціент 
конверсії СППВ у Групах 3 та 4 зріс відповідно на 0,84 % (Р<0,01) та на 1,27 
% (Р<0,001). Економічні показники виробництва молока: собівартість 
виробництва 1 ц молока порівняно з контролем (Групою 2) у Групі 3 
собівартість збільшується на 2,25 грн. (на 0,9 %), тоді як у Групі 4 
знижується на 8,04 грн. (на 3,2 %). Рентабельність виробництва молока у 



79 
 

Групах 2,3 та 4 збільшується порівняно з контролем (Групою 2) в Групі 4 
рентабільність на 4,53 %, тоді як в Групі 3 – зменшується на 1,22 %.. 

Висновки. Дія комбінації гумінової добавки та сольових форм 
мікроелементів у дозах, що компенсують 25 % дефіциту Купруму, Мангану 
та Цинку (комбігумати) в ОР дійних корів дозволяє перевершити дію 
сольових форм, що компенсують 100 % дефіциту, та дію хелатних форм, шо 
компенсують 50 % дефіциту.  

Summary. Action of the combination of humate food additive with salt 
forms of micro elements in the quantity of 25 % of Copper, Manganese and Zinc 
deficit in spring-summer milk cow ration was more effective than the action both 
salt form of these micro elements in the quantity of 100 % of deficit and chelate 
form these micro elements in the quantity of 50 % of deficit. 

Key words: milk cow feeding, micro elements, salts, chelates, comby 
humates. 

 
 
УДК 619:615.1 
ВИЗНАЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТІВ 

„ЕКООРГ”, “ГУМІЛІД” ТА ”ЕКО ІМПУЛЬС” ЕКСПРЕС-МЕТОДОМ 
НА КУЛЬТУРІ ІНФУЗОРІЙ  STYLONICHIA MYTILUS 

Крива О. А., Чумак В. О. 
ДДАЕУ, Дніпро, Україна 

 
Вступ. Усе ширше у наукових дослідженнях поряд з аналітичними 

методиками застосовуються експрес-методи біотестування з використанням 
найпростіших. Це дозволяє за короткий термін часу виконати перевірку та 
оцінити загальну токсичність зразків, як кормів, так і різноманітних 
препаратів, у тому числі для застосування тваринам.  

Метою нашого дослідження було вивчення біологічних ефектів на 
культурі інфузорій Stylonichia mytilus при застосуванні різних концентрацій 
препаратів гумусової природи, а саме „Екоорг”, “Гумілід” та ”Еко Імпульс”. 

Матеріал і методика досліджень. Дослід проводився в умовах 
лабораторії з вивчення БАР при кафедрі фізіології та біохімії 
сільськогосподарських тварин ДДАЕУ. 

Для біотестування використовували добову культуру Stylonichia 
mytilus, яка знаходилась у фазі експоненціального (активного) росту та ряд 
розведень препаратів „Екоорг”, „Гумілід” та „ Еко Імпульс”, а саме 1:1, 1:10, 
1:100, 1:1000, 1:10000 та 1:100000. Досліджувані препарати  одержані 
співробітниками науково-дослідної лабораторії з гумінових речовин 
ім.проф.Л.А.Христєвої при кафедрі фізіології та біохімії 
сільськогосподарських тварин ДДАЕУ.  

Результати досліджень. Препарат „Екоорг” у концентраціях 1:10000, 
1: 1000, 1:100 та 1:10 не викликав загибелі Stylonichia mytilus. Форма тіла та 
характер руху також не мали змін протягом всього періоду досліду. Але у 
розведенні 1:1 через 1 год. від початку досліду у Stylonichia mytilus 
відмічалось припинення або уповільнення руху з подальшим повільним 
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обертанням на місці. Процент виживання найпростіших складав від 10% до 
27%. При цьому всі живі особини зосереджувались у верхньому шарі рідини. 
Через 24 години від початку проведення дослідження характер руху 
Stylonichia mytilus у даній пробі повністю не відновлювався. Рух залишався 
уповільненим з періодичними обертаннями на місці.  

При використанні інших розведень препарату через 24 години 
спостереження починався активний поділ Stylonichia mytilus і їх кількість 
зростала а через 48 години клітини переходили на розмноження статевим 
шляхом. 

«Гумілід» у розведенні 1:1 вже у ході проведення підрахунку клітин у 
лунках мікроакваріуму викликав припинення руху інфузорій та зосередження 
особин по краю лунок у верхньому шарі рідини. Через годину спостережень 
всі стилоніії у даній пробі гинули. 

Через годину спостережень у розведенні 1:10 відсоток виживання 
Stylonichia mytilus складав 69%; у розведенні 1:100 – 82-83%; 1:1000 – 87-
89%, 1:10000 – 88% відповідно. 

При внесенні до культури інфузорій препарату „ Еко Імпульс” у 
розведенні 1:1 всі стилоніії у даній пробі також гинули протягом години. 

Відсоток виживання через годину спостережень у розведенні 1:10 
складав 72%; у розведенні 1:100 – 82%; 1:1000 – 78%, 1:10000 – 88,8% 
відповідно. 

Висновки 
1. Препарати «Екоорг», „Гумілід” та „ Еко Імпульс” проявляють 

біологічну активність щодо інфузорій Stylonichia mytilus у гострому досліді 
після контакту з культурою  у розведенні препарату 1:10  

2. «Екоорг», „Гумілід” та „ Еко Імпульс” зумовлюють токсичну дію на 
культуру інфузорій Stylonichia mytilus  при контакті з досліджуваною 
речовиною у концентрації 1:1 протягом години спостереження. 

3. Препарати не проявляють гострого токсичного впливу на культуру 
інфузорій Stylonichia mytilus протягом 48 годин спостереження при 
застосуванні їх у розведеннях 1:10000, 1:1000, 1:100.  

Summary. In scientific research used rapid methods of biotesting. The 
purpose of our study was to study the biological effects on the culture of 
Styllonichia mytilus when using different concentrations of humus-based 
preparations, namely Ecoorg, Gumilid, and Eco Impulse. The experiment was 
conducted in a laboratory for the study of BAR at the Department of Physiology 
and Biochemistry of Agricultural Animals DSAEU. Ecoorg, Gumilid, and Eco 
Impulse products exhibit biological activity against Stylonichia mytilus infusions 
in an acute study after contact with culture in dilution of the drug 1:10, have a toxic 
effect on the culture of Stylonichia mytilus infusions when in contact with the test 
substance at a concentration of 1:1 during an observation hour. Preparations do not 
show acute toxic effects on the culture of Infuzory Stylonichia mytilus during 48 
hours of observation when applied in dilutions of 1:10000, 1:1000, 1:100. 
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УДК 591.134.1:577.151 
 
ВПЛИВ ФУЛЕРЕНА С60 НА ПРИРОСТИ ЖИВОЇ МАСИ КУРЧАТ 

Криця Я.П.1, Карповський В.І.1, Голуб О.А.2 
1 Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, Україна 
2 Національний університет «Києво-Могилянська академія», 

м. Київ, Україна 
 
Фулеренами називаються замкнуті багатогранні молекули чистого 

вуглецю, що мають п’яти- і шестикутні грані. Відкриття молекули фулеренів 
(бакмінстерфулерени), що нагадують футбольний м’яч (футболен), який 
складається з 60 атомів вуглецю, було своєрідним чарівним “золотим 
ключем” у новий світ нанометрових структур з чистого вуглецю та до деякої 
міри випадковим. Класичними вважаються фулерени, що містять 60 атомів 
вуглецю, являють собою сферичну структуру, на поверхні якої шестичлені 
кільця пов’язані між собою п’ятичленними циклами. 

Проведеними експериментальними дослідженнями встановлено, що 
застосування фулеренів перспективне в сфері генної інженерії. Сферичні 
молекули можуть приєднувати до себе молекули та фрагменти молекул ДНК, 
не змінюючи їх біологічних властивостей. Таким чином, дослідження впливу 
фулерена С60 на організм тварин є актуальним і становить значний науковий 
інтерес. 

Мета дослідження – встановити вплив фулерена С60 на прирости 
живої маси курчат.  

Матеріал і методики досліджень. Проведено дослідження впливу 
препаратів фулерену на приріст живої маси курчат-бройлерів. Дослідження 
проводили на 30 курчатах-бройлерах кросу «Кобб-500» 10-денного віку. 
Сформовано 2 групи по 15 голів у кожній. Для годівлі курчат застосовували 
повнораціонні комбікорми згідно прийнятим зоотехнічним нормам. Перша 
група була контрольною і отримувала основний збалансований раціон, 
курчата другої групи отримували розчин фулерена, який задавали шляхом 
випоювання разом з питною водою в дозі 70, 130, 150, 180, 250 та 250 мг/кг 
відповідно у 14, 19, 23, 30, 38 та 43-денному віці курчат. 

Результати досліджень. Одним з найважливіших показників 
ефективності застосування препаратів є їх вплив на інтенсивність росту та 
розвитку. На початку досліду бройлери мали приблизно однакову масу, 
різниця між дослідними групами була незначною. За весь період досліду 
піддослідні курчата мали здоровий вигляд, добрий апетит, будь-яких 
відхилень в клінічному статусі та поведінці птиці не відзначалось. 
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Динаміка живої маси курчат-бройлерів за умови використання 
розчину фулерена С60, г (M±m), n=30 

Група 
Вік, днів 
10 14 19 23 30 38 43 

Контрольна  
223,6± 
13,73 

324,8± 
42,00 

614± 
41,09 

832± 
40,59 

1143± 
156,3 

1610± 
17,54 

1624,4
± 
160,83 

Дослідна  
254,4± 
5,19 

448,8±
32,13* 

884,4± 
38,73* 

1013,4
± 
38,80* 

1377,8
± 
46,52* 

1893,8
± 
71,08* 

2260,6
± 
181,31
* 

Примітки: *Р<0,05 у відношенні до показників контрольної групи 
 
Додавання до раціону курчат дослідних груп препарату фулерена 

сприяло підвищенню їх м’ясної продуктивності в середньому на 17–47% 
залежно від віку курчат.  

При випоюванні курчатам препарату фулерена відзначалось 
збільшення живої маси порівняно з контрольною групою в 14, 19, 23, 30, 38 
та 43-денному віці відповідно на 38,2; 43,4; 21,7; 20,2; 17,2 та 39,3%. Так, 
необхідно відзначити мінімальний вплив препарату фулерену в окремі вікові 
періоди курчат (23 – 38 днів), що відображається нижчою різницею між 
контрольною та дослідною групами в цьому віці, яка становить 16,4 – 22,5%. 
Різниця між контрольною та дослідною групами в іншому віці курчат (14-19 
та 43 дні) була значно вищою і знаходилась в межах 25,2 – 47,1%.  

Висновки 
1. Випоювання курчатам-бройлерам розчину препарату фулерену не 

здійснює негативного впливу на загальний стан і здоров’я, позитивно 
відображається на інтенсивності їх росту і розвитку. 

2. Додавання до раціону курчат дослідної групи препарату фулерена 
сприяло підвищенню їх м’ясної продуктивності в середньому на 17–47%. 

Бібліографія 
1. Андреев С.М. Фуллерены: биомедицинский аспект / С.М. 

Андреев, Е.Н. Башкатова, Д.Д. Пургина и др. // Иммунология. – 2015. - №1. 
– С.57-61.  

2. Шершакова Н.Н. Отсутствие острой токсичности у водного 
раствора фуллерена С60 / Н.Н. Шершакова, Е.Н. Барабошкина, С.М. 
Андреев и др. // Иммунология. – 2016. – №6. – С.325-329.  

Summary. The use preparations of fullerene of broilers does not negatively 
effect the general state and health, it have positively effects the intensity of growth 
and development of broilers. Adding to the diet of chickens the experimental 
groups of the preparation of fullerene and nanoparticles of vanadium compounds 
promoted have increase meat productivity of broilers by an average of 17-47%.  

Key words: fullerene, broiler-chickens, live weight, growth. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ  ТЕРМІНУ ПРОДУКТИВНОСТІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК 

Лосєва Є.О., Заярко О.І. 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 

м. Дніпро, Україна 
 

Вступ. За рахунок існування інтенсивних технологій птахівництва, які 
спрямовані на максимальне використання генетичного потенціалу птиці, їх 
організм швидко виснажується. Що призводить до зниження фізіологічних 
можливостей та погіршення функціонального стану організму птиці. 
Доведено, що у цей період знижується ферментативна активність сироватки 
крові і ензимів травлення, рівень несучості курей різко зменшується тому 
подальше використання птиці стає економічно невигідним. Саме тому 
виникає необхідність введення до раціону курей нешкідливих біологічно 
активних кормових, які покращують обмін речовин в організмі курей. 

Метою дослідження було встановити вплив гідрогумату на рівень 
яєчної продуктивності та збереженість курей-несучок другої фази 
продуктивності.  

Матеріали та методи. Для досягнення мети нами було проведено 
дослід на курях-несучках починаючи з 52-х тижневого віку (друга фаза 
продуктивності). Дві групи курей складались з 100 несучок, формувались 
вони за принципом груп-аналогів. Курям-несучкам дослідної групи вводили 
до раціону гідрогумат. Дослід включав п’ять періодів: підготовчий, перший 
період введення гідрогумату, період післядії, другий період включення 
добавки та заключний період післядії. Кожен з періодів становив 21 добу. З 
метою перевірки одержаних у попередніх експериментах результатів та 
встановлення економічного ефекту був проведений науково-господарський 
дослід на 36966 курях-несучках. 

Результати досліджень. У експерименті досліджували динаміку 
рівня несучості дослідної птиці починаючи з 52-тижневого віку на тлі 
дворазового застосування гідрогумату в оптимальній кількості з інтервалом 
21 день між введенням добавки. Післядію БАР на продуктивні властивості 
курей-несучок виявили протягом тривалого періоду з 61 по 79 тижні життя. 
На початок експерименту рівень несучості птиці контрольної та дослідних 
груп практично не відрізнявся та коливався у межах величин 73,7–74,0 %. 
Рівень несучості контрольної групи птиці упродовж усього дослідного 
періоду поступово знижувався, тоді як після першого введення біологічно 
активних речовин гумінової природи рівень яєчної продуктивності дослідної 
групи підвищився з високим ступенем вірогідності (Р<0,001) і становив 78,5, 
що на 8,4 % більше відносно до даних контрольної групи. Наприкінці 
періоду післядії добавки, що вводили до раціону курей-несучок дослідної 
групи, яєчна продуктивність почала знижуватися, але все одно була вірогідно 
вища на 4,3 % (Р<0,05) відповідно до даних контрольної групи. Після другого 
введення гідрогумату у віці 61-го тижня рівень несучості у дослідних курей 

84 
 

становив 69,4 %, що на 5,2 (Р<0,05) більше ніж у контролі. У подальшому 
вірогідна різниця рівня продуктивності між курми-несучками контрольної 
групи та тими, яким додавали гідрогумат в оптимальній кількості, поступово 
вірогідно збільшувалась до 76-го тижня життя. На 79-й тиждень – різниця 
почала скорочуватися, але рівень несучості у дослідній групі залишався 
більшим від даних контрольної групи на 8,3 %.  

Упродовж експерименту, який тривав 189 діб, збереженість поголів’я 
курей-несучок становила у контрольній групі 92,7 %, у дослідній групі – 100 
%. Причинами загибелі курей-несучок у контрольній та дослідній групах в 
обох експериментах були травми, перитоніти, запалення яйцеводів та 
яєчників. Цей факт може свідчити про відсутність негативного впливу 
гумінових речовин на організм дослідної птиці. 

При проведенні науково-виробничої перевірки встановлено, що після 
першого введення гідрогумату у дослідної птиці віком 55 тижнів підвищився 
рівень несучості на 5,6 % (Р<0,001) більше контрольної групи птиці у цей 
період експерименту. Після другого введення гідрогумату у кількості 
1,8мл/кг комбікорму між контрольною та дослідною групами курей-несучок 
віком 61 тиждень також виявлена вірогідна різниця за рівнем яєчної 
продуктивності, яка становила 5,2 % (Р<0,001). Хоча яєчна продуктивність в 
обох групах фізіологічно поступово знижувалась, ефект післядії гідрогумату 
був значним. Так, на 64-й тиждень життя курей-несучок, у контрольної групи 
яєчна продуктивність була менша, чим у дослідної на 4,6%. За 84 дні 
експерименту від кожної курки, якій згодовували добавку, отримано на 4,1 
яйця більше у порівняні з курями контрольної групи.  

У дослідній групі за весь період експерименту встановлено менше 
випадків вибраковки птиці на 12,2 %. Рівень збереженості поголів’я, як у 
контрольній, так і у дослідній групах був на високому рівні і становив 
99,78%. Так, за 84 доби досліду у контролі відхід становив 39 курей-несучок, 
а у дослідній групі 31 птиця, або на 20,5 % менше ніж у контрольній групі.  

Збільшення рівня яєчної продуктивності можна пояснити корекцією 
рівня процесів метаболізму, підвищенням активності травних ферментів, а 
також встановленою гепатопротекторною дією гумінових речовин 
(Степченко Л.М., Лосєва Є.О., 2008). 

За період експерименту валове виробництво харчових яєць у 
дослідній групі було більшим, ніж у контрольній групі на 4061,6 яйця на 
1000 курей.  

Висновки: Введення добавок гумінової природи до основного 
господарського раціону курей-несучок другої фази продуктивності 
починаючи з 52-тижневого віку, сприяє підвищенню їх яєчної 
продуктивності та збереженню поголів’я. 

Summary. В статті представлені данні щодо впливу гідрогумату на 
яєчну продуктивність та збереженість курей на тлі фізіологічного зниження 
рівня несучості. А також проведено аналіз економічного ефекту 
використання гідрогумату курям-несучкам другої фази продуктивності. 
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УДК 616-008.1:615.326.373.3-092.9 
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ И АНТИТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 

ГУМИНАТА НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
ОРГАНИЗМА 

Лотош Т.Д., Сотникова Е.П., Абрамова А.Б., Салдан В.И. 
ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.В.П.Филатова 

НАМН Украины», г.Одесса 
Повышение  адаптационных возможностей организма к 

неблагоприятным условия среды  является одной из актуальных проблем 
современной медицины. При этом желательно, чтобы применение 
препаратов неспецифического действия не вызывало побочных эффектов и 
было безвредным . Именно к такой группе препаратов относятся вещества, 
выделенные из объектов растительного, животного и геоорганического 
происхождения. 

К геоорганическим  источникам  таких твеществ относится  торф — 
сложное органогенное отложение, в состав которого входят органические 
соединения  из остатков  животных и растительных тканей и продуктов их 
разложения. Целебные свойства торфа имеют важное практическое значение 
для лечебной медицины. 

Доказано, что  основным действующим началом торфа являются  
гуминовые вещества, составляющие 30-50 %  его массы. На базе лаборатории 
фармакологии института им.В.П.Филатова разработан препарат — таблетки 
гумината, представляющий собой водорастворимую натриевую соль 
гуминовой кислоты. Биорегулирующее и антитоксическое  действие 
гумината  доказано на специальных фармакобиологических тестах и моделях 
болезней . 

Наиболее отчетливо проявляется профилактическая направленность 
действия  гумината в условиях кислородного голодания, при воздействии 
целого ряда токсических веществ (воспроизведение фенилгидразиновой 
анемии, тетрахлорметанового гепатита, серотониновой язвы желудка и др.). 
При этом установлено, что механизм адаптогенного и защитного действия 
гумината  непосредственно связан  со стимулирующим влиянием его на 
иммунологическую реактивность, антитоксическую функцию печени, 
сопровождается нормализацией  сульфгидрильно-дисульфидного 
равновесия, показателей белкового и углеводного обменов. 

Строфантинный тест отражает защитное действие гумината при 
предварительном его введении на  проводимость сердечной мышцы лягушки, 
нарушенную токсической дозой строфантина. Продолжительность работы 
изолированного сердца лягушки  увеличивается на 48,7 % по сравнению с 
контролем. 

Стрихнинный тест  отражает продолжительность жизни белых мышей 
на фоне профилактического  введения  гумината. При 100% гибели  
экспериментальных животных в контрольной группе гуминат сохранял 
жизнь в 30-70 %  случаев (в зависимости от дозы и длительности введения). 
Увеличивалась также продолжительность жизни белых мышей. 
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Следовательно гуминат снижает резкое угнетение тормозных процессов в 
ЦНС, вызванное токсической дозой стрихнина. 

Парабиотическое действие альтерирующего агента - 1%  раствор калия 
хлористого -  на изолированную мышцу лягушки снимается гуминатом  в 2 
раза быстрее, чем раствором Рингера, что свидетельствует о высокой 
физиологической и антитоксической активности препарата. 

В замкнутом пространстве , при снижении атмосферного давления, при  
воспроизведении гистотоксической гипоксии под воздействием 
нитропрусида натрия  гуминат проявил себя как  активатор анаєробного 
дыхания, увеличивающий продолжительность жизни белых мышей, процент 
выживаемости  и  показатели оксигемографии животных  под воздействиея  
различных видов кислородного голодания. 

Тест , определяющий антитоксичнскую функцию печени,  проводился 
на кроликах породы Шиншила,  по показателю длительности гексеналового 
сна. При предварительном введении экспериментальным животным гумината   
продолжительность гексеналового сна уменьшается по сравнению с 
контролем, что свидетельствует о повышении антитоксической функции 
печени. Положительный эффект гумината наблюдается также при 
воспроизведении токсического гепатита четыреххлористым углеродом  по  
биохимическим показателям крови и ткани печени. 

Свидетельством влияния гумината на показатели неспецифической 
резистентности организма является фагоцитарный тест  при длительном 
введении гумината на морских свинках. Фагоцитарная активность 
лейкоцитов увеличивалась в 2-2,5 раза  к 14-му дню введения препарата , а 
после 21 дня введения в течение 2-х недель сохранялась на повышенном 
уровне. 

Влияние гумината на активность лизоцима, бактерицидную и 
фагоцитарную активность  изучалась на кроликах. На 7-ой дннь введения 
активность лизоцима увеличиась на 26 %, на 14-ій — на 41,6 %, на 21-ій — 
на 43,3 %. Бактерицидная  активность сіворотки крови возрастает на 10,3, на 
15,6  и на 31,2 % в те же сроки наблюдения. 

Полученные результаты по влиянию гумината на вышеперечисленные 
показатели открывают одну из сторон механизма защитного и 
стимулирующего действия препарата. 

Исходя из фармакологических свойств  гумината, обладающего 
выраженной способностью активировать защитные системы организма в 
качестве биорегулятора матаболитных процессов, неспецифического 
иммуномодулятора  с высоким антитоксическим и гепатопротекторным 
действием  перспективно применение его  в качестве  натурального 
адаптогена  как самостоятельно, так и в сочетании со специфическими 
лекарствеными средствами. 
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КЛІТИННІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ: ВІД 
ЕКСПЕРИМЕНТІВ ДО КЛІНІКИ 

Мазуркевич А.Й., Малюк М.О., Харкевич Ю.О., Данілов В.Б. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, Україна 
 
Відновлювальна терапія з використанням стовбурових клітин (СК) у 

ветеринарній галузі в усьому світі поступово набирає високих темпів. Якщо, 
за оцінкою експертів,  застосування методів лікування людини з 
використанням стовбурових клітин згодом здатне стати майбутнім всього 
людства, то у ветеринарній медицині успіхи менші. Недостатня 
поінформованість населення з цього питання, висока вартість лікування з 
використанням СК роблять цей метод мало доступний для широкого кола 
потенційних споживачів цього методу,  ⎯ фахівців  ветеринарної медицини і 
власників тварин.   Здешевити цей метод можна, використовуючи не 
аутогенні, як це заведено в багатьох вітчизняних та зарубіжних клініках, а  
алогенні СК, тобто донорські клітини від тварин одного і того ж виду.  

В НУБіП України, де дослідження за державної підтримки проводиться 
з 2006 року, розроблені високоефективні методи лікування тварин 
алогенними мезенхімальними стовбуровими клітинами, вартість яких на 
порядок нижче існуючих. Завдяки успішному виконанню наукових завдань 
вченими  НУБіП України розроблені  середовища для ефективного 
культивування СК різних видів тварин; встановлені технологічні параметри 
процесів отримання стовбурових клітин з найвищою біологічною 
активністю; розроблені методи спрямованого диференціювання СК в 
кардіоміоцити та хондроцити; отримані позитивні результати ефективного 
відновлення експериментально ушкоджених  шкіри, суглобового хряща, 
сухожилків,  нирок,  печінки, підшлункової залози, щитоподібної залози 
тощо; вивчені характеристики окремих специфічних маркерів МСК як 
показників оцінки  біологічної активності та видової приналежності МСК; 
встановлено особливості імунної відповіді з боку організму тварин-
реципієнтів на введені алогенні та ксеногенні мезенхімальні стовбурові 
клітини. 

Результати досліджень захищені 12 патентами, увійшли до 
«Методичних рекомендацій» (2012, 2017 рр.),  ряду підручників, 
представлені у монографії, навчальному посібнику для магістрів, 
опубліковані більш як 80 наукових статтях. Вони  проходять доклінічні та 
клінічні випробування.   

Зокрема, в численних експериментах, проведених в лабораторії  НУБіП 
України, доведено, що алогенні, як і аутогенні СК, після введення їх організм 
тварини-реципієнта,   не викликають проти себе імунної реакції, оскільки 
володіють імуносупресивною дією. Ця важлива відмінність організму 
тварини від організму людини, робить можливим застосовувати у 
ветеринарній медицині для лікування хворих тварин і аутогенні, і алогенні 
СК з однаковим успіхом.  Зокрема, клітини отримують від здорової тварини-
донора і зберігають їх в кріобанку. За потребою необхідну кількість та дозу 
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клітинного матеріалу можна доставляти в будь-яку точку світу, 
дотримуючись певних вимог. Отже, відпадає необхідність відбирати клітини 
у хворої тварини, як це робиться у лікуванні аутогенними СК, очікувати 
певний час, коли  протягом декількох пасажів буде отримана необхідна 
кількість (доза) СК. 

На черзі клінічні випробування, без чого передача результатів цих 
досліджень у клінічну практику неможлива.  

Успішне впровадження клітинних технологій у ветеринарну медицину 
можливе за умови виконання комплексу заходів. У науковій, освітянській та 
практичній сфері галузі ветеринарної медицини необхідно зосередити увагу 
на створення належних умов для вирішення невідкладних завдань, 
пов’язаних із отриманням, зберіганням та застосуванням стовбурових клітин 
у ветеринарній медицині. Подальший розвиток клітинних технологій, 
вдосконалення методів доклінічних та клінічних випробувань результатів 
досліджень СК дозволять в недалекому майбутньому впровадити в практику 
найефективніші та екологічно чисті лікувальні засоби біофармакології, і 
зокрема продукти клітинних технологій, для відновлення втраченої 
структури і, відповідно, функції ушкоджених тканин тваринного організму.   
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Упродовж останніх років вчені багатьох країн світу особливу увагу 

приділяють вивченню і практичному використанню біологічно активних  
регуляторів росту, складовою частиною яких є гумінові речовини. Вони 
характеризуються пониженим значенням молекулярних мас, що полегшує їх 
проникнення безпосередньо в рослини і сприяє активізації клітинних 
біохімічних процесів.  

За останні роки значних успіхів у розробленні і виробництві нових 
регуляторів росту рослин досягли вчені України. Так, вченими асоціації 
«Біоконверсія» розроблено технологію виробництва біостимуляторів росту 
рослин «Вермистим», «Вермимаг» і «Вермийодіс», деструктора «Вермистим-
Д» та організовано їх промислове виробництво в ПП «Біоконверсія». 

Завдяки своїм унікальним властивостям нові природні гумінові 
біостимулятори - добрива «Вермистим», «Вермимаг», «Вермийодіс» 
збільшують енергетику рослинної клітини, стимулюють процеси 
життєдіяльності, посилюють корисну дію інших речовин.  

Дослідженнями,  виконаними  вченими  Інституту рослинництва ім. 
В.Я. Юр'єва НААН, асоціації «Біоконверсія»,  Подільського  державного  
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аграрно-технічного  університету,  Інститут сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН  та  ін. встановлено,  
що  регулятори  росту  виробництва ПП «Біоконверсія» («Вермистим», 
«Вермимаг»,  «Вермийодіс»)  за передпосівного  оброблення  насіння  та 
одно-дворазового обприскування рослин показали високу ефективність. 

Однак, в умовах Лісостепу Західного дослідження з вивчення впливу 
регуляторів росту рослин «Вермимаг» і «Вермийодіс» на урожайність 
насіння соняшнику виконано недостатньо. Тому вивчення впливу цих 
препаратів на ріст й розвиток соняшнику за передпосівного оброблення 
насіння та одно-дворазового обприскування рослин під час вегетації є 
актуальним. 

Дослідження виконано впродовж 2013-2016 років в ПФ «Богдан і К» 
Снятинського району Івано-Франківської області, яке знаходиться в західній 
частині Лісостепу. 

Результатами дослідження встановлено, що в середньому за 2013-2016 
роки у варіантах за передпосівного оброблення насіння і одноразового 
обприскування рослин соняшнику гібриду НР Бріо регуляторами росту 
«Вермимаг» та «Вермийодіс» врожайність була на 9,7-12,6 %,  за дворазового 
обприскування – відповідно на 14,2-16,4 % вищою  порівняно до контролю. 

Найбільшу врожайність за дворазового обприскування «Вермийодісу»   
4 л/га отримано 2016 року – 4,02 т/га, або на 0,65 т/га більшу порівняно до 
контролю, а найменшу – у середньому 3,53-3,40 т/га у менш сприятливі за 
кліматичними умовами 2014-2015роки.   

Застосування біостимуляторів-добрив («Вермистим», «Вермимаг», 
«Вермийодіс»), деструктора «Вермистим-Д» навіть за умов  посушливого 
вегетаційного періоду 2015 та 2016 років уможливило покращити водно-
фізичні властивості ґрунту, активізувати діяльність мікрофлори, впливати на 
міграцію поживних речовин, зменшувати стрес від впливу пестицидів. Об-
прискування рослин біостимуляторами за високих добових температур 
(перевищення допустимих температур на 2-4°С) сприяло підтриманню 
процесу їх фотосинтезу. Тобто можна оптимізувати процеси  росту й 
розвитку рослин за умов, коли температура навколишнього природного сере-
довища сягала понад 33-36°С, що особливо актуально в останні роки, коли 
відчутнішим стає глобальне потепління. 

Упродовж 2012-2016 рр. регулятори росту рослин («Вермистим», 
«Вермимаг», «Вермийодіс», вермикомпостні «чаї») застосовували у 
технологіях вирощування озимих і ярих культур для допосівного оброблення 
насіння, кореневого і позакореневого підживлення посівів в 
агропідприємствах, на дачних і присадибних ділянках в Івано-Франківській, 
Одеській, Кіровоградській, Чернігівській, Миколаївській, Київській та інших 
областях на площі понад 500 тисяч гектарів. Застосування цих препаратів  
забезпечило збільшення врожайності культур на загальну суму понад 1,5 
млрд. грн. (за цінами 2016 року). 

Використання регуляторів росту вписується у систему агротехнічних 
прийомів з догляду за посівами і не потребує додаткових витрат, тому їх 
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застосування сприяє не тільки збільшенню валового виробництва продукції, 
але й зниженню її собівартості, що особливо важливо в ринкових умовах. 
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ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» НА ВАЖЛИВІ 
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БРОЙЛЕРІВ КРОСУ КОББ 500 

Михайленко Є.О. 1, Дьомшина О.О. 2, Степченко Л.М. 1, Грибан В.Г. 
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2Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 

м. Дніпро, Україна, olga-d2009@ukr.net 
 

Важливою ланкою вирощування курчат бройлерного типу є ріст 
біомаси м’язової тканини, що підвищує продуктивність. У зв’язку з цим 
збільшується потреба в поживних речовинах кормів та питній воді, в тому 
числі і в макро- і мікроелементах, що беруть участь в складних біохімічних 
реакціях синтезу нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів, ліпідів. Пошук 
ефективних та безпечних, як для птахів, так і для людини, біостимуляторів є 
важливим етапом дослідження і актуальним питанням для птахівництва. До 
найбільш перспективних  відносяться біологічно активні добавки на основі 
гумінових речовин, яким властива біологічна доступність, що визначається 
хімічною і фізичною формами, розміром часток, присутності хелатних форм. 
Одним з таких препаратів є Гумілід, який широко використовують у 
тваринництві та рослинництві ((Михайленко, 2016).  

Мета роботи визначити вплив Гуміліду на активність основних 
біохімічних маркерів інтенсивності азотного обміну у водорозчинній та 
мітохондріальній фракціях м’язової тканини курчат бройлерного типу кросу 
КОББ 500. 

Матеріал та методика досліджень. Експеримент проводили на 
курчатах бройлерного типу кросу Кобб 500 з 0 до 42-денного віку, яких 
утримували в стандартних умовах ТОВ «Птахокомплекс» Дніпровський» 
Нікопольського району Дніпропетровської області. Утримання птиці 
підлогове. Птахи були розділені на 2 групи (по 23000 тварин у кожній): у 
птичнику № 1 були інтактні курчата (контроль), а у птичнику № 2 – курчата, 
яким у воду при випоюванні додавали Гумілід в оптимальній кількості по 
схемі запропонованій раніше (Михайленко, 2014). На 42 добу розвитку, після 
вибіркового зважування, відбирали по 15 курчат з середньою живою масою 
по групам тварин. Отримання водорозчинної та мітохондріальної фракцій 
м’язів проводили шляхом диференційного центрифугування у градієнті 
сахарози за методом (Wieckowski et al., 2009). Визначення біохімічних 
параметрів проводили згідно загальноприйнятих методик. Статистичний 
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аналіз отриманих результатів проводили методом ANOVA. Вірогідними 
вважали дані при Р < 0,05. 

Результати досліджень. Встановлено, що у птахів, яким у воду 
добавляли Гумілід, у водорозчинній, найбільша частка якої представлена 
цитозольною фракцією, та мітохондріальній фракціях м’язів відбувалось 
підвищення кількості загального протеїна. У гомогенаті м’язів загальна 
кількість протеїну збільшувалась на 10%, у водорозчинній та 
мітохондріальній на  20%, що дає можливість стверджувати про стимуляцію 
синтезу саме водорозчинних протеїнів під впливом Гуміліду та стимуляції 
формування хондріому міоцитів. Також, отримані дані можуть свідчити про 
інтенсифікацію процесів використання амінокислот для біосинтезу протеїна 
та адаптаційних процесів, що підтверджено даними про підвищення 
активності гама-глутамилтранспептидази у мітохондріальній фракції м’язів у 
2 рази, яка саме бере участь у транспорті амінокислот та глутатіону у 
мітохондрії, що розглядається як захисний механізм. Показано підвищення 
активності аланінамінотрансферази у 3 рази у водорозчинній фракції та 
одночасне зниження лактатдегідрогенази. Розрахунок співвідношення 
активності ЛДГ/АлАТ показав зміщення анаеробного шляху перетворення 
глюкози до глюкозо-аланінового циклу, більш ефективного шляху 
відновлення та використання глюкози. 

Висновки. Біологічно активна кормова добавка Гумілід стимулює 
протеїновий синтез, в основному за рахунок водорозчинної  та 
мітохондріальної фракцій, активізує глюкозо-аланіновий цикл, що 
підтверджено даними по підвищенню активності аланінамінотрансферази у 
печінці та м’язовій тканині та одночасному знижені активності 
лактатдегідрогенази у м’язах. Встановлено у мітохондріальній фракції м’язів 
інтенсифікацію γ-глутамілтранспептидази, яка забезпечує транспорт 
амінокислот у клітину та мітохондрії, а також забезпечує адаптацію клітини в 
умовах ксенобіотичного впливу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИЛИДА КАК 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА 

ФОНЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
Назарова О.В., Хвалюк В.А. 

Ветеринарная клиника Колибри, г. Днепр, Украина 
 
Учитывая тот факт, что кормовая добавка Гумилид зарегистрирована 

для сельскохозяйственных животных, возникла необходимость проверить, 
какие эффекты обеспечивает применение Гумилида как неспецифического 
лекарственного препарата на фоне специфического лечения. 

В условиях ветеринарной клиники «Колибри» Гумилид 1% применялся 
для крыс в дозе 0.2 мл на 40 мл воды при выпаивании курсом в течение 3-4 
недель.  При этом наблюдали  иммуномодулирующее влияние Гумилида при 
ХРС. Так известно, что Гумилид может влиять на процессы образования 
иммуноглобулинов различных классов, в большей степени 
иммуноглобулинов класса Ig G (), 

При выявлении признаков гиповитаминозов (А, В, Е) у морских 
.свинок, шиншилл, кроликов, дегу,  а также у  этих же  животных с 
нарушением  качества шерстного покрова, при наблюдении потери массы, 
т.е. у истощенных животных применяли по 0,4 мл 1% раствора Гумилида , 
добавленного в поилку  к  40 мл воды.  Длительность  курса приема 
биологически активной кормовой добавки гуминовой природы в 
эксперименте составляла  3 недели.  После применения Гумилида наблюдали 
улучшение состояния шерстного покрова, слизистых оболочек животных. У 
экспериментальных животных отмечали повышение массы тела, более 
активное поведение, снижение возбудимости их. 

Известно также, что гумилид обладает гепатопротекторным и 
антитоксическим действием. В связи со способностью этой биологически 
активной добавки связывать различные токсические вещества и влиять на 
процессы пищеварения в желудочно-кишечном канале рекомендуется для 
всех видов домашних животных применять ее  по 0,5 мл 1% раствора 
Гумилида на 1кг массы тела – при процессах дегельминтизации и различных 
видах  обработок животных от эктопаразитов. 

Кроме того с высокой эффективностью применялся  10% раствор 
Гумилида в дозе 0,1 мл на 250 г массы тела при различных ранах и язвах в 
ротовой полости в течение 7-10 дней. 

Таким образом, учитывая высокую еффективность применения 
биологически активной кормовой добавки гуминовой природы, которую 
получают из экологически чистого торфа, можно рекомендовать Гумилид 
для использования его в ветеринарной практике как адаптоген и 
иммуномодулятор, а также регулятор процессов обмена веществ у домашних 
животных. 
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ДИНАМІКА ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ БІЛКОВОГО ОБМІНУ В 

МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ В ПРОЦЕСІ ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ 
НАНОАКВАХЕЛАТУ ГЕРМАНІЮ 
Ніщеменко М. П., Ємельяненко А. А. 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, 
Україна 

 
Вступ. Відомо, що білки складають структурну і функціональну основу 

живого організму, вони є важливими компонентами клітин та володіють 
багатьма фізико-хімічними і біологічними властивостями, відіграють 
важливу фізіологічну роль. Тому зміна їх кількісного складу крові є 
важливим і універсальним показником функціонального стану організму. 
Центральне місце в обміні речовин займає печінка, яка знешкоджує токсичні 
продукти, що утворюються в організмі або надходять ззовні, вона також 
раніше за всі органи реагує на дію внутрішніх несприятливих факторів. 
Основна частка білків плазми синтезується в печінці, гепатоцити також 
беруть участь у синтезі 95 % альбумінів, α- та β-глобулінів, а більша частина 
γ-глобулінів утворюються в клітинах імунної системи. 

Метою наших досліджень було вивчити вплив наноаквахелату 
Германію, за інкубаційної обробки яєць, на динаміку змін показників 
білкового обміну у молодняку перепелів в залежності від дози. 

Матеріал і методика досліджень. При проведенні експерименту 
застосовували обробку інкубаційних яєць груп-аналогів наноаквахелатом 
Германію в дозах мкг/кг яєць: Ι – 2,5; ΙΙ – 5,0; ΙΙΙ – 7,5, а в контрольній групі 
яйця обробляли дистильованою водою. 

Результати досліджень. Аналізуючи отримані дані, нами встановлено, 
що під впливом наноаквахелату Германію в різних дозах, у сироватці крові 
перепелів в ранньому постембріональному періоді, виникли певні зміни 
показників білкового обміну. Так, встановлено тенденцію до зростання 
загального білка сироватки крові перепелів однодобового віку в першій 
дослідній групі порівняно з контролем. У 2-й групі він збільшився на 1,5% 
порівняно з контролем, що свідчить про зростання білоксинтезувальної 
функції печінки. При цьому в третій групі спостерігали вірогідне зменшення 
вмісту загального білка в сироватці крові птиці на 4,1% (р<0,05) порівняно з 
контрольною групою. 

У однодобових перепелів в сироватці крові кількість альбумінів не 
мала вірогідних змін у 1-й та 2-й групі, проте відмічали тенденцію до 
збільшення цього показника порівняно з контролем. Фракції α і β –глобулінів 
в сироватці крові перепелів також не зазнали достовірних змін порівняно з 
контрольною групою. Проте, кількість γ-глобулінів у 2-й групі мала 
тенденцію до збільшення, порівняно з контролем, що свідчить про їх 
активний синтез під впливом наноаквахелату Германію, а в 3-й групі 
відмічали лише тенденцію до зменшення їх вмісту. 
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У п’ятидобовому віці рівень загального білка в сироватці крові 
перепелів вірогідно зростав у першій та другій групі на 10,9% та 13,8% 
(р<0,01) порівняно з контрольною групою. Можна висловити припущення, 
що, таке збільшення пов’язане з активним синтезом утворення білків під 
впливом наноаквахелату Ge у критичний період розвитку птиці, при цьому в 
3-й групі відмічали тенденцію до зменшення даного показника.  

Рівень альбумінів в сироватці крові перепелів у першій та третій 
дослідних групах не мав достовірної різниці порівняно з контролем. Проте, в 
2-й групі їх рівень вірогідно перевищував показники контролю на 4,1% 
(р<0,05). Такі зміни можна пов’язати з позитивним впливом наноаквахелату 
Ge у вище згаданій дозі на процеси стимуляції основних функцій альбумінів 
в організмі, а саме зв’язування низькомолекулярних речовин, підтримці 
онкотичного тиску, участь в іонній рівновазі, та як пластичного матеріалу. 

У першій та другій дослідній групі в сироватці крові птиці вірогідно 
знизився рівень α- глобулінів на 5,4% та 5,7% (р<0,05), а β-глобулінів – на 
5,8% та 7,7% порівняно з контролем (р<0,01). Рівень α- β- глобулінів у третій 
групі мав лише тенденцію до зниження порівняно з контролем. 

З усіх глобулінових фракцій сироватки крові у птиці найбільш 
важливими для оцінки інтенсивності імунної відповіді є γ-глобуліни [260]. 
Встановлено, що їх рівень вірогідно збільшувався у першій і другій дослідній 
групі на 2,1% та 3,0% відповідно (р<0,05), порівняно з контрольною групою. 
Збільшення у сироватці крові цієї фракції може слугувати показником 
зростання кількості антитіл, а в третій дослідній групі, ми спостерігали 
тенденцію до зменшення γ-глобулінів. 

Отже, наноаквахелат Германію, який застосовували для обробки 
інкубаційних, проявляє позитивний вплив сприяючи покращенню обміну 
речовин, зокрема білкового, в організмі перепелів лише в дозі 5,0 мкг/кг.  

Summary. The report provides data on the effects of different doses of 
Germanium nanоaquahelatae (2.5, 5.0, 7.5 μg / kg eggs) on the dynamics of 
protein metabolism in serum of young quail. It was established that in the 
treatment of eggs with Germanium nanоaquahelatae in a dose of 5.0 μg / kg in 
serum quail blood, the level of total protein increased, indicating a stimulatory 
effect on the protein synthesis of the liver and the growth of the level of albumins 
and γ-globulins, and a decrease in the level of α-β fractions - globulins compared 
to control. 
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ВИРОБНИЦТВО ГУМІНОВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ ЯК 
ЕЛЕМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

КОНЦЕРНУ «УКРТОРФ» 
Озерчук А.М.1, Гнєушев В.О.1.2 

1 Державний концерн «Укрторф» 
2 Національного університету водного господарства та 

природокористування, ДК «Укрторф» 
 
Як відомо, торф являє собою друге за значимістю джерело гумінових 

речовин у світі.  Однак до сьогодні головним напрямком використання торфу 
в нашій країні є паливний.  Кон’юнктура на ринку побутово-комунальних 
палив України склалася таким чином, що значне подорожчання природного 
газу призвело до різкого підвищення попиту на місцеві палива – переважно, 
дрова і торф через відносно невисоку ціну останніх.  Приміром, енергетична 
цінність двох тон торфобрикету (ціна на місці виробництва 822 грн./т) 
практично еквівалентна 1 тис. кубометрів природного газу за ціною близько 
7000 грн., що робить торфове паливо привабливим для споживача навіть з 
урахуванням витрат на його транспортування і зберігання.  Торфобрикетне 
виробництво ефективно працює також в Білорусі та в Ірландії, де ситуація на 
ринку палив дещо нагадує нашу. 

Однак потрібно зазначити, що в країнах ЄС, які реально втілюють в 
життя концепцію сталого розвитку суспільства, споживання торфу як палива 
суттєво зменшується через невизнання Європейською Комісією торфу 
відновним джерелом енергії.  Державний концерн «Укрторф» – головний 
виробник торфової продукції в Україні – враховує взятий країною напрям на 
євроінтеграцію і працює над розширенням «непаливного» спектру продукції 
на основі торфу.   

Мета нашої доповіді – проаналізувати можливість і доцільність 
освоєння виробництва гумінових препаратів на основі торфу як засобу 
диверсифікації діяльності підприємств ДК «Укрторф». 

Ідея використання торфу в сільському господарстві не нова: у 80-х 
роках ХХ ст. обсяги видобутку торфу сільськогосподарського призначення в 
Україні досягали 20-23 млн. т на рік.  Переважна більшість видобутого торфу 
використовувалася для виготовлення колгоспами і радгоспами торфо-
гноєвих компостів, норми внесення яких обчислювалися десятками тон на 
гектар.  Часи змінилися: держава перестала дотувати придбання торфу 
об’єктами господарювання, і попит на торф сільськогосподарського 
призначення впав, відповідно, майже припинилося і його виробництво.  
Аналогічна картина спостерігалась і в країнах Балтії, але після їх вступу до 
ЄС багато торфопідприємств були придбані західноєвропейськими 
компаніями і стали постачальниками фрезерного торфу для цих компаній, які 
випускають великий асортимент субстратів для вирощування рослин.  Вийти 
на міжнародний ринок субстратів з українським торфом складно не лише 
тому, що цей ринок досить насичений, але й через те, що попитом 
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користується верховий торф, який має кращу поглинальну здатність (що 
дозволяє сповна насчувати його хімічними компонентами відповідно до 
рецептури) та менші злежуваність та схильність до кольматації, що покращує 
аерацію кореневої системи рослин.  Але лише 2,5 % геологічних запасів 
українського торфу відноситься до верхового типу, 96 % – це низинні торфи. 

Але варто зазначити, що важливою перевагою низинних торфів є 
більший вміст гумінових речовин (ГР), які, узагальнено, складаються з 
гумінових кислот (ГК) і їх солей (гуматів). Вміст ГК в торфі варіює від 5 до 
52%, знижуючись при переході від низинного торфу до верхового.  ГР 
можуть використовуватись для регулювання структуроутворення бідних 
гумусом ґрунтів.  Вони покращують водний, повітряний і живильний режими 
родючого ґрунту.  Обприскування рослин гуматами Na в малих дозах дає 
значні прибавки врожаю.  

Отже, підприємства ДК «Укрторф» мають достатній сировинний 
потенціал для налагодження виробництва гумінових препаратів 
різноманітного призначення: для покращення родючості ґрунту, 
пророщування насіння, підживлення і стимулювання росту рослин тощо.  
Заслуговує на увагу використання гумінових препаратів і в птахівництві та 
тваринництві.  Враховуючи світову тенденцію до створення і споживання 
органічних продуктів, гумінові препарати можуть мати успіх як на 
вітчизняному, так і на зарубіжному ринку.   

Звичайно, виходу на ці ринки має передувати значна підготовча робота: 
вибір потенційно ефективних гумінових препаратів, маркетингові 
дослідження щодо їх реалізації, визначення торфових родовищ, що мають 
торф необхідного складу, створення (придбання) технологій і устаткування 
для виробництва препаратів та ін.   

На основі викладеного, можна зробити висновок, що опрацювання 
питання створення нового напрямку в діяльності ДК «Укрторф» – 
виробництва гумінових препаратів – може мати хорошу перспективу як для 
підприємств концерну, диверсифікуючи їх діяльність і підвищуючи 
фінансову стійкість, так і для тих галузей господарства, які покращать 
ефективність своєї роботи завдяки застосуванню гумінових препаратів.  
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ВПЛИВ ГУМІЛІДУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ 
КОРІВ  5-6-РІЧНОГО ВІКУ 
Печений Є. А., Грибан В.Г. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 
м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Інтенсивне відтворення м’ясних корів в значній мірі залежить 

від репродуктивної функції органів статевої системи. При цьому акушерська 
патологія є важливою проблемою, яка незважаючи на велику кількість 
наукових і практичних повідомлень, продовжує залишатись актуальною і 
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потребує кінцевого вирішення. Природне відтворення худоби вимагає 
щорічного одержання одного життєздатного, здорового і повноцінного в 
племінному відношенні теляти. Якщо корова не відповідає цим вимогам, то 
вона спричиняє збитки, тобто є нерентабельним її утримання. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу біологічно активної 
добавки Гумілід на репродуктивну функцію корів української м’ясної породи 
5-6-річного віку. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження щодо вивчення впливу 
Гуміліду на репродуктивну функцію (сервіс-період, індекс запліднення), 
були проведені на коровах української м’ясної породи 5-6-річного віку в 
умовах дослідного підприємства дослідного господарства «Поливанівка» 
Магдалинівського району Дніпропетровської області. Для дослідження були 
сформовані 2 групи корів (по 6 голів в кожній групі). Перша дослідна група 
була контрольною, друга – дослідною, яка разом з основним раціоном 
отримувала розчин Гуміліду (10 мг/кг). Дослідження проводили протягом 21 
доби.  

Результати досліджень. Згідно наших досліджень застосування 
Гуміліду призводить до значного скорочення сервіс-періоду. Так, якщо у 
корів контрольної групи сервіс-період складав 123,3 доби, то у дослідній 
групі - 115,4±1,10 діб, що на 7,9 діб коротше, ніж у контролі. 

Застосовані добавки також мали вплив на підвищення запліднювальної 
здатності корів, на що вказує зменшення індексу запліднення. Якщо у 
контролі індекс запліднення складав 2,25, то у дослідній групі – 1,92. 

Висновки. Отже, можна припустити, що застосування Гуміліду, як 
біологічно активної сполуки, завдає значного впливу на відтворну функцію 
корів 5-6-річного віку. Насамперед це проявляється вищим тонусом 
мускулатури матки у корів дослідної групи та значно швидшим їх 
заплідненням після отелення.  

Summary. The reproductive function of cows begins to die with age. This is 
manifested in the increase in the service period, the insemination index, the 
complication during childbirth. To stimulate the reproduction function, the 
distribution of humic substances in combination with microelements was widely 
distributed. 
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ВПЛИВ РІДКОГО ДОБРИВА «УКРАЇНСЬКІ ГУМАТИ» НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В 

УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
Пузняк О.М., Голубокий В.Ф., Жилкибаєв О. Т. 
Волинська ДСГДС НААН, voldsgds@gmail.com 

 
Встановлено позитивну дію застосування рідкого гумінового добрива 

«Українські гумати» на продуктивність та якісні показники урожаю 
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сільськогосподарських культур, що вирощуються на дерново-підзолистих 
ґрунтах легкого механічного складу зони Західного Полісся України. 

Влияние жидкого удобрения «Украинские гуматы» на продуктивность 
сельскохозяйственных  культур в условиях Западного Полесья Украины 

Пузняк О.М., Голубокий В.Ф., Жилкибаев О.Т. 
Волинская ГСХОС НААН, voldsgds@gmail.com 
 
Установлен положительный эффект применения жидких удобрений  

«Украинские Гумати» по показателям производительности и качества урожая 
культур, которые выращиваются на дерново подзолистых почвах легкого 
механического состава зоны Западного Полесья Украины. 

 
Interaction of the liquid fertilizer "Ukrainian Humates" on the productivity 

of agricultural crops in the Western Polissya of Ukraine 
O. M. Puznjak, V. F. Golubokij, O. T. Zhylkybaev 
Volyn SAES NAAS, voldsgds@gmail.com  
The positive effect of the use of liquid fertilizers "Ukrainian Gumaty" on 

productivity and quality indices of crops grown on turf podzolic soils of the light 
mechanical composition of the Western Polissya zone of Ukraine is established. 

 
На сучасному етапі розвитку галузі рослинництва важливим завданням 

є забезпечення стабільності виробництва високоякісного зерна та іншої 
продукції рослинництва, зниження енергетичних, матеріальних, трудових і 
фінансових витрат на одиницю продукції та підвищення її 
конкурентоздатності. Тому виникає необхідність вирішення таких питань, як 
підвищення ККД біокліматичного та сортового потенціалу на основі 
максимального використання біологічних факторів, що дасть змогу 
підвищувати ефективність засобів хімізації, внесення у мінімально 
необхідних дозах добрив. 

Такий підхід є новим напрямком при вирощуванні 
сільськогосподарських культур і за результативністю відповідає як 
вітчизняному, так і світовому рівню в плані ресурсо- та енергозбереження, а 
також заміни дорогих мінеральних добрив та засобів захисту 
альтернативними для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. 

На відміну від існуючих інтенсивних технологій, які використовуються 
в крупних агроформуваннях і потребують непомірного для нашого часу 
ресурсного забезпечення, ресурсоощадливі технології для малих господарств 
різних форм власності – базуються на мінімально необхідному використанні 
засобів хімізації, оптимізації умов живлення рослин.  

Загальновідомо, що осінній період вегетації дуже важливий для 
культур, таких як озимі: пшениця, тритикале і овочеві культури. На 
початкових етапах розвитку рослин закладається потенціал урожайності, 
стійкість до низьких та високих температур та їх відмінності протягом 
вегетації, загалом стійкість рослин до різних несприятливих та стресових 
умов. 
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Збалансоване мінеральне живлення в необхідному об’ємі восени 
сприяє найкращому розвитку та підготовки рослин до перезимівлі, створює 
запас мікроелементів для забезпечення рослин на початку весняної вегетації. 
На думку багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників, позакореневе 
підживлення рослин є одним із найефективніших та економічно вигідним 
способом внесення добрив. 

Отже, застосування оптимальних доз мінеральних та водорозчинних 
добрив знаходить своє широке застосування, поступово стає вагомим 
чинником в збільшенні виробництва високоякісного зерна у господарствах 
різних форм власності. 

Метою досліджень на Волинській ДСГДС НААН було: вивчити 
ефективність окремих елементів технологій вирощування зернових та 
картоплі з різним рівнем використання стимуляторів росту; забезпечити на 
основі застосування мінеральних добрив отримання високої продуктивності і 
якості зерна при використанні азотних, фосфорних і калійних та 
комплексних рідких добрив («Українські гумати») для позакореневих 
підживлень. 

За результатами досліджень обґрунтовано комплексне застосування 
добрив в технології вирощування культур, з високими якісними показниками 
продукції.  

Ґрунт дослідної ділянки - дерново-підзолистий супіщаний. Вміст в 
орному шарі ґрунту (0 - 20см.): гідролізованого азоту – 7,8-8,6 мг/100 г 
ґрунту (за Корнфільдом), рухомого фосфору – 12,3-14,1 мг/100 г ґрунту (за 
Кірсановим), обмінного калію – 10,2-11,5 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим); рН 
– 5,1-5,5. 

За результатами досліджень в умовах Західного Полісся України 
встановлено, що найбільша довжина колоса тритикале озимого сорту 
Валентин 90 була сформована на фоні N30Р90К90 під передпосівну 
культивацію + N 30  (ам. сел.) відновлення весняної вегетації – 9,3 см, тоді як 
на контрольному варіанті лише 7,1 см. Показник кількості колосків у колосі 
знаходився в межах 22,7 – 26,0 штук. Найбільша кількість зерен в колосі було 
сформовано за внесення N30Р90К90 під передпосівну культивацію + 
«Українські гумати» ВВВ1 + «Українські гумати» вихід в трубку + 
«Українські гумати»  налив зерна – 38,5 штук., при вазі зерна з одного колоса 
– 1,86 г. 

Показник врожайності в умовах 2015-2016 років  у сорту тритикале 
Валентин 90 був сформований на рівні 5,75 т/га за внесення  N30Р90К90 під 
передпосівну культивацію + «Українські гумати»  ВВВ1 + «Українські 
гумати» вихід в трубку. Маса 1000 зерен становила від 43,0 г на контролі (без 
добрив) та 50,0 г за внесення N30Р90К90 під передпосівну культивацію + 
«Гумати»  ВВВ1 + «Гумати» вихід в трубку. Показник натури зерна був у 
межах 674 – 710 г/л. 

Як свідчать наші дослідження, вирощування тритикале озимого в 
Західному регіоні України є економічно вигідним. 

За вирощування тритикале озимого сорту Валентин 90 на дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах в умовах Західного Полісся України 
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найвищий прибуток було отримано за внесення N30Р90К90 під передпосівну 
культивацію + «Українські гумати»  ВВВ1 + «Українські гумати» вихід в 
трубку 4333 грн./га при рівні рентабельності 72 % та вартості валової 
продукції 10350 гривень. Собівартість виробництва однієї тонни зерна була в 
межах 935 – 1402 гривень. Рівень рентабельності був в межах 28 – 72 %. 

Вплив живлення на продуктивність картоплі. Усі добрива біологічного 
походження в умовах 2015-2016 років сприяли формуванню бульб картоплі 
високої якості (табл. 1). Внесення «Українських гуматів»  двічі за вегетацію 
на фоні мінеральних добрив сприяли високій якості бульб в однаковій мірі, 
незначні відхилення були в межах істотної різниці. 

Позакореневе обприскування добривом «Українські гумати»  
забезпечило отримання врожайності  386 ц/га.  Приріст врожаю до 
контрольного варіанту (без добрив) становив: 123 ц/га, 166 ц/га відповідно, 
(55,91-75,45%); (табл. 1, вар. 4, 5). 

Таким чином, можна припустити, що на дерново-підзолистих ґрунтах 
легкого механічного складу зони Західного Полісся комплексне органічне 
добриво «Українські гумати»  сприяло активному розвитку рослин картоплі, 
стійкості до несприятливих погодних умов та розвитку хвороб, одночасно 
формуючи найвищий урожай високої якості у порівнянні з іншими видами 
добрив. 

Таблиця 1. Якість урожаю залежно від видів добрив, що вносяться під 
картоплю, сорт Санте, 2015-2016р. 

№ 
вар. 

Удобрення 

% 
сухої 
речови
ни 

% 
крохмалю 

Нітратний 
азот, мг/кг 

Вітамін 
”C”, 
мг/% 

сер. 
2 N90P60K120 20,63 12,12 57,16 17,38 
3 Гній 40 т/га 19,24 15,19 49,65 17,28 
4 N90P60K120 + 

«Українські гумати» 
19,02 14,19 52,40 18.42 

5 Гній 40 т/га + 
«Українські гумати» 

19,36 14,51 54,65 18.43 

За розрахунками економічної ефективності: прибавка врожаю картоплі, 
т/га – 12,3 та 16,6. Чистий прибуток від реалізації продукції, грн/га –  246 та 
332 

Висновки. Найбільший показник врожайності в умовах 2015-2016 
років  у сорту тритикале озимого  Валентин 90 був сформований на рівні 5,75 
т/га за внесення  N30Р90К90 під передпосівну культивацію + «Українські 
гумати»  (відновлення вегетації) + «Українські гумати» (вихід в трубку).  

За вирощування тритикале озимого сорту Валентин 90 на дерново-
підзолистих супіщаних ґрунтах в умовах Західного Полісся України 
найвищий прибуток було отримано за внесення N30Р90К90 під передпосівну 
культивацію + «Українські гумати»  відновлення вегетації + «Українські 
гумати» вихід в трубку 4333 грн./га при рівні рентабельності 72 % та вартості 
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валової продукції 10350 гривень. Собівартість виробництва однієї тонни 
зерна була в межах 935 – 1402 гривень. Рівень рентабельності був в межах 28 
– 72 %.  

За результатами досліджень 2015-2016 років, встановлено, що на 
дерново-підзолистих ґрунтах легкого механічного складу зони Західного 
Полісся добриво «Українські гумати»  сприяло активному розвитку рослин 
картоплі, стійкості до несприятливих погодних умов та розвитку хвороб, 
одночасно формуючи урожай високої якості, зокрема на фоні гною. 
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ЗАГОТОВЛЕННОГО С КОНСЕРВАНТОМ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 
ОКИСЛЕНИЯ ТОРФА 

Радчиков В.Ф.1, Трокоз В.А.2, Карповский В.И.2, 
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4 Одесский государственный аграрный университет, Украина 
5 Херсонский государственный аграрный университет, г. Херсон, 

Украина 
6 Институт свиноводства и агропромышленного производства, г. 

Полтава, Украина 
 
Введение. В настоящее время предложено и изучено большое 

количество химических препаратов органической и неорганической 
природы, как для консервирования фуражного зерна, так и других кормов в 
целом. Однако большинство из них не нашло практического применения в 
условиях хозяйств по различным причинам, среди которых важнейшими 
являются слабые консервирующие свойства препаратов, высокая стоимость, 
химическая агрессивность и т.п. 

Институтом проблем использования природных ресурсов и экологии 
Национальной академии наук Беларуси предложен новый консервант 
плющеного зерна представляющий собой продукт окислительной деструкции 
торфа, содержащий в качестве добавок карбамид и дубовый экстракт. 
Консервант представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, хорошо 
растворимую в воде. 
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Цель работы. Изучить эффективность использования в кормлении 
молодняка крупного рогатого скота зерна повышенной влажности, 
заготовленного с использованием консерванта на основе гумата торфа 

Материал и методика исследований. Для проведения исследований 
по определению эффективности использования влажного зерна овса, 
консервированного новым препаратом было подобрано две группы 
молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы по 10 голов в 
каждой. Используемое в научно-хозяйственном опыте влажное плющеное 
зерно овса хранилось в сенажной башне. В производственных испытаниях в 
контрольном варианте использовался биологический препарат BioCrimp. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что 
заготовленное плющеное зерно овса содержало 37,1 и 39,2% влаги. Более 
высокая влажность зерна, консервированного препаратом BioCrimp, 
объясняется первоочередностью его заготовки, что в свою очередь повлияло 
на незначительное снижение уровня обменной энергии и кормовых единиц, в 
сравнении с опытным кормом. 

По содержанию основных питательных веществ используемое в 
производственных испытаниях зерно овса с консервантами на основе 
продуктов окисления торфа и BioCrimp после хранения не имело 
существенных различий. Так, в 1 кг сухого вещества овса после хранения с 
консервантами на основе продуктов окисления торфа и BioCrimp 
содержалось: обменной энергии - 11,2-11,2 МДж, сырого протеина - 110-112 
г, переваримого протеина - 78-79 г, сахара - 22-26 г, жира - 41-48 г. 

В структуре рационов по питательности существенных различий не 
установлено. Рацион молодняка подопытных групп состоял на 50,2-50,6% из 
зеленой массы и 49,4-49,8% из концентратов, из которых 12,3% составляло 
плющеное консервированное зерно овса. 

Так, по результатам научно-хозяйственного опыта установлено, что 
бычки опытной группы росли более интенсивно, чем контрольные животные, 
получавшие с рационом плющеный овес, консервированный BioCrimp. За 
период опыта они увеличили свою массу на 56,5 кг, что на 2,3 кг или 4,2% 
больше чем их сверстники из контрольной группы, однако разница была не 
достоверной. Среднесуточный прирост бычков опытной группы повысился с 
763 г до 796 г, или на 4,3%. 

Расчет экономической эффективности выращивания бычков показал, 
что при скармливании им в составе рациона плющеного овса, 
консервированного препаратом на основе продуктов окисления торфа, 
стоимость суточного рациона оказалась практически одинаковой с 
контрольной группой. Однако уровень приростов в опытной группе по 
отношению к контролю способствовал снижению стоимости кормов, 
затраченных на прирост. Так, скармливание бычкам опытной группы 
плющеного овса, консервированного препаратом на основе продуктов 
окисления торфа, способствовало снижению стоимости кормов, затраченных 
на 1 кг прироста, на 45 руб. по отношению к контрольной группе животных. 
Себестоимость 1 ц прироста во II опытной группе снизилась на 7,4 тыс. руб. 
или на 3,8%. 
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Заключение. Включение в рацион бычков плющеного зерна овса, 
консервированного препаратом на основе продуктов окисления торфа, 
способствовало повышению среднесуточных приростов на 4,3% и снижению 
себестоимости прироста на 3,8%. 
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Введение. В полноценном и рациональном питании людей мясо и 

мясопродукты занимают особое место, которое определяется, прежде всего, 
ролью белков, жиров и некоторых экстрактивных веществ животного 
происхождения. Необходимость удовлетворения растущих потребностей 
населения в продуктах питания, в том числе и в мясе высокого качества, 
является не только основным условием существования человека, но и служит 
базой для развития остальных потребностей. Актуальность проблемы 
качества мяса как и других продуктов питания, возрастает по мере 
удовлетворения потребностей общества в нем. 

Цель исследований - изучить влияние добавки гумат натрия на 
мясную продуктивность бычков и качество продуктов убоя. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 4-х 
группах бычков. Различия в кормлении заключались в том, что в состав 
рациона животных II, III B и IV опытных групп включали гумат натрия в 
количестве 0,3; 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы. Для выполнения поставленной 
цели в научно-хозяйственном опыте было отобрано 12 бычков по 3 головы из 
каждой группы, потреблявших разное количество гумата натрия и проведен 
контрольный убой. 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что при 
скармливании животным комбикорма КР-3 с включением кормовой добавки 
гумат натрия в дозе 0,3; 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы (группы II, III и IV, 
средняя масса туш была выше значения контрольных аналогов на 2,0; 7,0 и 
8,0 кг или 0,9; 3,3 и 3,8% соответственно. 

Одним из основных показателей при изучении мясной продуктивности 
является определение убойного выхода, который достаточно точно 
характеризует мясные качества животных. В наших исследованиях он 
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находился в пределах от 51,0-51,5% без значительных межгрупповых 
различий. 

Важным показателем, отражающих степень здоровья животных, 
является состояние их внутренних органов.  

При визуальном осмотре не выявлено каких-либо патологических 
изменений в печени, почках, сердце, легких, селезенке.  

Использование в кормлении животных кормовой добавки гумат натрия 
не оказало отрицательного влияния на их развитие. У бычков всех групп они 
находились в пределах нормы и не имели существенных различий. По-
своему физиологическому развитию внутренние органы отвечали нормам 
для бычков данного возраста. Наиболее высокие значения массы внутренних 
органов оказались у животных III и IV групп, получавших кормовую добавку 
с включением 0,4 и 0,5 мл/кг живой массы гумат натрия. 

Органолептическая оценка позволяет одновременно относительно 
быстро получить сведения о целом комплексе показателей, характеризующих 
цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность и некоторые другие 
показатели, которые не всегда можно определить в лабораторных условиях. 
Большинство этих параметров качества мяса взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. На степень их выраженности влияет целый ряд как 
биологических, так и технологических факторов. 

В результате исследований не установлено достоверных различий 
между опытными и контрольными животными по внешнему виду и аромату 
мясного бульона. 

По вкусу и наваристости мясного бульона самую высокую оценку 
получили бычки из II опытной группы – 4,4-4,7 балла соответственно. 
Наиболее низкий средний балл за качество бульона получили бычки IV 
опытной группы – 4,3-4,4. 

На органолептические показатели качества говядины наибольшее 
влияние оказывают послеубойные факторы и, прежде всего, 
продолжительность и условия хранения и технология переработки. При 
высокой скорости гликолитического процесса и резком снижении рН белки 
мяса подвергаются частичной денатурации, что ведет к снижению его 
нежности. При рН до 6,0 и выше нежность мяса увеличивается, при рН 6,8 – 
становится чрезмерной, в результате чего мясо приобретает желеобразную 
консистенцию. Нежность – наиболее важное свойство мяса, которое в 
значительной степени зависит от содержания в нем соединительной ткани, 
частично – от диаметра мышечных волокон, а также от содержания жира в 
мышечных пучках и  между мускулами (мраморность). 

Оценка показала, что  по сумме признаков наиболее качественное 
варёное мясо было от животных I и II групп, средний балл которого составил 
4,26. 

Заключение. Использование в состав рационов молодняка крупного 
рогатого скота на откорме гумата натрия положительно сказывается на 
мясной продуктивности животных. Так, масса туш повышается на 3,3-3,8%, 
убойный выход – на 0,5%, вкусовые качества мяса находятся на высоком 
уровне. 
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Введение. В последние годы в кормлении крупного рогатого скота 

значительно увеличилось использование биологически активных добавок, 
обеспечивающих улучшение переваримости и использования питательных  
веществ кормов рационов [1]. Одной из таких добавок может служить гумат 
натрия, полученный из смеси торфа и сапропеля [2, 3]. 

Цель исследований. Изучить эффективность использования гумата 
натрия в кормлении молодняка крупного рогатого скота. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены 4-х 
группах телят черно-пестрой породы средней живой массой 79-81 кг по 12 
голов в каждой. Различия заключались в том, что к рациону бычкам 
скармливали гумат натрия в дозах 0,4 (II-опытная), 0,5 мл (III-опытная) и 0,6 
мл (IV-опытная) на 1кг  живой массы. 

Результаты исследований. Изучение поедаемости кормов бычками 
показало, что включение в комбикорма КР-2 кормовой добавки гумат натрия 
оказало положительное влияние на потребление корма. 

Установлено большее потребление бычками опытных групп сена на 
12,5-20% по сравнению с контрольными аналогами. В результате этого 
животные опытных групп потребляли больше кормовых единиц на 1,5; 2,3 и 
3,5%, обменной энергии – на 2,4, 3,9 и 5,1%, переваримого протеина – на 1,2, 
2,1 и 3,7%. Содержание клетчатки составило 17,8-17,9% от сухого вещества 
рациона. Сахаро-протеиновое отношение находилось на уровне – 0,84-0,55:1. 
Отношение кальция е фосфору во всех группах составило 1,53-1,65:1, что 
является оптимальным для этих элементов. 

 В опыте установлено, что после скармливания препарата гумат натрия 
количество гемоглобина во II опытной группе повысилось на 5,8%,  в III - 
6,8, в IV- 7,8% по сравнению с контрольными сверстниками. 
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Установлена тенденция в повышении общего белка в крови телят 
опытных групп (II, III и IV) при введении добавки кормовой на 5,6, 8,1 и 
10,7% в сравнении с её аналогами в контроле. 

С ростом телят крови возросла БАСК на 1,3, 1,9 и 2,5%, лизоцимная 
активность – на 0,1%, 0,2, 0,3%. Следовательно, в течение опыта значительно 
повышалась естественная резистентность у животных, в рационы которых 
дополнительно был введен препарат гумат натрия из торфа и сапропеля. 

Введение добавки кормовой гумат натрия в рацион молодняка 
крупного рогатого скота оказало положительное влияние на метаболизм 
фосфора. Концентрация этого микроэлемента увеличилась во II опытной 
группе на 3,4, в III – на 4,5% и в IV – на 5,5% по сравнению с контрольной 
группой. 

Концентрация кальция в крови подопытных телят в сравнении с 
контрольными показателями увеличилась на 6,8% (II), 7,2% (III) и 7,7% (IV) 
группы. 

Исследованиями установлено, что среднесуточные приросты у телят 
контрольной группы, составили 898 г. Включение в состав рациона 
препарата гумат натрия в количестве 0,4 мл, 0,5 и 0,6 мл на 1 кг живой массы 
способствовало получению среднесуточных приростов на уровне 927,0; 957,0 
и 982 г (II, III, IV группы) или на 3,2 6,6 и 9,4% выше, чем в контрольной 
группе. 

Заключение. Включение в рацион бычков гумата натрия в составе 
комбикорма КР-2  оказывает положительное влияние на поедаемость кормов, 
физиологическое состояние, резистентность животных, что обеспечивает 
повышение среднесуточных приростов живой массы на 3,2-9,4%. 
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Введение. Одним из местных источников минерального и витаминного 

сырья может быть озерный сапропель. Запасы сапропелей в Беларуси, по 
данным института проблем использования природных ресурсов и экологии 
Академии наук Беларуси, составляют 3,73 млрд. м3 [1]. 

По данным ряда исследователей, сапропели, за счет содержащихся них 
гуминовых кислот, обладают стимулирующим действием на обменные 
процессы, продуктивность и состояние здоровья животных [2, 3]. 

Цель исследований - изучить эффективность использования энергии 
рационов в продукцию бычками при скармливании сапропеля. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный опыт 
проведен на бычках черно-пестрой породы живой массой на начало опыта 
354-358 кг. Продолжительность исследований составила 93 дня. 

Различия в кормлении молодняка крупного рогатого скота заключались 
в том, что животные II, III и IV опытных групп потребляли комбикорма с 
включением сапропеля в количестве 4; 6 и 8% по массе вместо части зерна. 
Бычки I группы служили контрольными. 

Результаты исследований. Используемый в опыте сапропель имел 
следующий состав: влага – 25%; сырой протеин – 10,02; сырая клетчатка – 
6,2; сырой жир – 0,91; сырая зола – 41,3; зола, нерастворимая в соляной 
кислоте – 31,8; кальций – 1,2; витамин В1 - 0,42 мг/кг; В2 - 21,64; В6 – 195 
мг/кг. 

В состав основного рациона входили сенаж разнотравный – 12,7-13,6 кг 
свекловичная патока – 0,5 кг и комбикорма-3,5 кг. 

Среднесуточные приросты молодняка крупного рогатого скота  
контрольной группы составили 807 г. Включение в состав комбикорма 4 % 
по массе сапропеля (II группа) повысило среднесуточные приросты до 814 г. 

Увеличение количества сапропеля до 6 и 8 % не сказалось отрица-
тельно на энергии роста бычков. Среднесуточные приросты у них составляли 
823 и 835 г соответственно, или на 2 и 3,5 % выше, чем в контроле (Р>0,05). 
Затраты кормов на синтез продукции были на 5,6-7,7% ниже, чем у 
животных контрольной групп.  

Не отмечено существенной разницы между животными контрольной и 
опытными группами в показателях затрат обменной энергии на поддержание 
жизненных функций организма. У бычков  I, II, III и IV групп они были очень 
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близкими –42,3-43,7 МДж обменной энергии, что составляет 29,0-30,6 % от 
валовой и 45,0-47,1 % от обменной. 

При скармливании бычкам комбикормов с сапропелем четко 
прослеживается тенденция увеличения количества чистой энергии в 
рационах. Если у животных контрольной группы этот показатель составил 
14,6 МДж обменной энергии, то у бычков II, III и IV групп он оказался 
равным 16,5, 15,1 и 15,3 МДж обменной энергии. Коэффициент 
продуктивного использования обменной энергии при скармливании 
сапропелей бычкам опытных групп, увеличился с 0,27 до 0,29-0,33. 

Бычки, которым скармливали комбикорм с сапропелем, больше на 3,4-
12,5 % трансформировали обменной энергии рациона в прирост. 

Заключение. Включение в состав комбикорма 4%, 6 и 8% 
обезвоженного сапропеля взамен зерна злаков повышает на 3,4-12,5% 
трансформацию обменной энергии рациона в приросты живой массы, 
коэффициент продуктивного использования обменной энергии корма с 0,27 
до 0,29-0,33, в результате среднесуточные приросты увеличиваются на 2-3,5 
%, при снижении затрат кормов на получение прироста на 8%. 
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Вступ. Гумінові речовини, що видобуваються із торфу, 

характеризуються високою біологічною активністю, досить легко піддаються 
процесам метаболізації, та є екологічно безпечними, Тобто вони 
відповідають всім необхідним критеріям екологічно-безпечних 
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високоефективних біорегулятивних добавок, які забезпечують реалізацію 
генетичного потенціалу тварин, що в свою чергу призводить до 
інтенсифікації виробництва продукції [1, 3, 4]. 

Позитивний вплив гумінових речовин на більшість свійських тварин 
вивчений та доведений [1, 2, 3, 4, 5]. Попри це в літературі є досить небагато 
відомостей про вплив біологічно-активних добавок гумінової природи на 
мінеральний обмін кролів. 

Мета. Вивчити перспективи застосування біологічно-активних добавок 
гумінової природи, для корекції мінерального обміну у кролів, за для 
збільшення їх продуктивності та резистентності.  

Результати дослідження. Гумінові речовин зумовлюють комплексний 
вплив на обмін речовин у свійських тварин. Їхня активність залежить від того 
з якого торфу вони були добуті. До складу гумінових речовин входить 
вільний кисень, що зумовлює їх активність при гіпоксії організму, а 
наявність системи фенол-хінон-семіхінон зумовлює їх антиоксидантні 
властивості. 

Необхідно відмітити наявність у вітчизняній літературі, досліджень що 
до впливу біологічно-активних добавок гумінової природи на мінеральний 
обмін свійських тварин [1,2,3,4]. Так при застосуванні “Гідрогумату” у 
поєднанні із мікроелементами, відмічається активація анаболічних процесів, 
зниження антагонізму при обміні міді та цинку та покращення забезпеченості 
мікроелементами організму телят та корів [1]. М.В. Скорик відмічає високі 
корелятивні зав’язки між вмістом гемоглобіну і кількістю еритроцитів у 
крові дослідних груп курей-несучок та вмістом заліза в їх печінці [3]. D. 
Miśta при дослідженні HFA (humic-fatty acid preparation) на 2 місячних 
кролях, відмічає у дослідній групі підвищення кількості еритроцитів, 
збільшення насиченості їх гемоглобіном та підвищення гематокриту, також 
спостерігалося достовірне збільшення Fe у сироватки крові [5]. В.Г. Єфімов 
повідомляє про зниження негативного рівня коефіцієнта кореляції кобальту 
та міді у дослідних корів після включення в раціон сполук з кобальтом та 
гуміновими речовинами [1]. Відмічається стимулюючий вплив “Гуміліду” на 
кальцій-фосфорний обмін свиноматок у першу стадію супоросності [4].  

Висновки. У літературі є досить розрізнені дані стосовно можливості 
корекції мінерального обміну у кролів. Дана інформація не дає всебічного 
уявлення про можливості впливу на більшість ланок їхнього мінерального 
обміну. Зокрема вплив гумінових речовин на кальцій-фосфорний обмін та 
обмін заліза висвітлені недостатньо та потребують подальшого вивчення.  
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Однією із важливих галузей скороспілого і плодючого тваринництва є 

кролівництво. Але за останні роки різко скоротилося поголів'я кролів і 
виробництво кролятини. Стримуючими факторами широкого розвитку 
кролівництва с випадки масового захворювання і загибелі кролів, що завдає 
галузі великих збитків. Відсутні науково-методичні центри в регіонах країни 
з надання допомоги фермерам, підприємцям і кролівникам-аматорам у 
впровадженні нових технологій, веденні селекційно-племінної роботи тощо. 
Таким чином, цілий комплекс негативних факторів призвів до різкого 
занепаду галузі. В останні десятиріччя все більш актуальними стають пошук, 
розробка і впровадження екологічно чистих, низько токсичних та 
високоефективних препаратів та кормових добавок, які можна було б 
застосовувати тваринам з кормами. Такими препаратами є продукти 
життєдіяльності рослинних і тваринних організмів – похідні гумінових 
речовин, які застосовуються в тваринництві та птахівництві. Гумінові 
речовини відомі своїми регуляторними та антиоксидантними властивостями, 
тобто вони можуть застосовуватися у якості адаптогенів. Тому метою роботи 
було дослідити фізіологічний статус і продуктивні якості кролематок на тлі 
застосування біологічно активної кормової добавки « Гумілід ». 
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Дослідження проводилося на кролематках порід Білий панон та 
Каліфорнія у кролівничому господарстві " ПП Синяев" c. Кулебівка 
Новомосковського району, Дніпропетровської області. Було сформовано три 
групи тварин ( контрольну і дві дослідні ) по 9 кролематок в кожній групі по 
принципу аналогів. Кролематки контрольної групи отримували повноцінний 
гранульований корм. Тварини першої  та друга дослідні групи отримували 
повноцінний гранульований корм з біологічно активною кормовою добавкою ≪Гумілід≫ (ТУ У 15.7-00493675004:2009) та пробіотиком " Бацел ". Для 
визначення морфологічних та біохімічних досліджень кров у кролематок 
відбирали з крайової вушної вени. У крові визначали кількість еритроцитів, 
лейкоцитів тромбоцитів; вміст гемоглобіну, загальний білок. 

Результати проведених досліджень показали, що в крові у кролематок 
першої дослідної групи загальна кількість еритроцитів збільшилась на 9% (< 
0,05), а другої на 2% (< 0,001). При цьому кількість лейкоцитів першої 
дослідної групи зросла на 16% (< 0,01), другої лише на 3% ( < 0,001),а 
тромбоцитів  у кролематок на 14% (< 0,01), і на 8% ( < 0,001) відносно . Вміст 
гемоглобіну у тварин першої дослідної групи  збільшилась на 3% (< 0,001),а 
другої на 2% ( < 0,05), що може свідчити про збільшення кисневої ємності 
крові. Вміст загального білку у тварин зріз в середньому на 10% (< 0,05) 
незалежно від породи в більшій мірі за рахунок альбуміновой фракції. 

Як результат, після пологів було виявлено збільшення загальної 
кількості народжених кроленят на кролематку в першій дослідній групі на 
5,8% ,а в другій на 6,4 % порівняно з контрольною групою. При цьому, 
кількість життєздатних кроленят в першій та другій дослідних групах також 
була більшою на 9,1% та 11,6% порівняно з контрольною. Висока 
життєздатність кроленят вплинула на збільшення кількості відлучених 
кроленят в першій дослідній на 12,1%, а другій дослідній групі на 14,7% у 
порівнянні з контрольною. Таким чином, можна припустити, що 
застосування адаптогенів гумінової природи позитивно впливає на 
підвищення продуктивності кролематок. 

Отже, введення до раціону кролематок  біологічно активної добавки 
«Гумілід» має здатність позитивно впливати на основні ланки гемопоезу та 
білкового обміну , що виявляється у покращенні фізіологічного статусу 
сукрільних  кролематок та їх продуктивність. 
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Одним з головних напрямків розвитку сучасного аграрного сектору 

України є інтенсифікація виробництва, застосування нових інноваційних 
технологій, які дають змогу збільшувати врожайність та підвищувати 
стійкість сільськогосподарських культур до несприятливих факторів 
довкілля. 

У сучасних умовах невід’ємним елементом інтенсивних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур є застосування біологічно 
активних речовин (регуляторів росту, індукторів імунітету тощо). 

Одним із шляхів вирішення проблеми екологічно безпечного ведення 
сільськогосподарського виробництва в умовах постійно зростаючого 
техногенного навантаження є застосування гумінових добрив природного 
походження, які містяться в ґрунтах, торфах, сапропелях та бурому вугіллі. 
Зараз саме біологічно активним речовинам гумінових добрив, або гуміновим 
речовинам, відводиться першочергова роль у підвищенні ефективності та 
покращенні екологічної ситуації у сільському господарстві. Світова і свого 
часу радянська наука накопичила багато знань про фундаментальне значення 
природних гумінових речовин у функціонуванні системи «вода-ґрунт-
рослина». На відміну від пестицидів і агрохімікатів гумінові речовини є 
природними життєво необхідними компонентами ґрунту, вони не мають 
будь-яких побічних ефектів (алергічних, фітотоксичних, канцерогенних 
властивостей), безпечні для рослини, комах, тварин та людини. 

Виробництво гумінових добрив пройшло досить великий шлях від 
простих гумінових із низьким вмістом активних речовин до сучасних 
високотехнологічних продуктів нового покоління. Завдяки своїм унікальним 
властивостям нові природні гумінові добрива збільшують енергетику 
рослинної клітини, стимулюють процеси життєдіяльності, посилюють та 
покращують корисну дію інших речовин. Це продукти з високим вмістом 
біологічно активних речовин, з гарантовано стабільними властивостями, що 
забезпечують точне дозування і прогнозовано високу ефективність дії. 

Гумінові добрива, або гумінові речовини різного походження 
виступають в ролі екологічно безпечних адаптогенів, посилюють стійкість 
рослин до різних несприятливих факторів (приморозків, посухи, 
фітотоксичної дії гербіцидів), відновлюють структуру, водоутримуючу 
здатність та родючість ґрунту, збільшують врожайність культур, покращують 
якість продукції та її екологічну чистоту, знижують витрати на отримання 
врожаю, підвищуючи рентабельність сільськогосподарського виробництва. 
Вони використовуються для обробки насіння перед посівом, обприскування 
ґрунту до посіву культури та рослин у період вегетації, внесення у ґрунт при 
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краплинному зрошенні. Їх застосовують практично на всіх 
сільськогосподарських культурах та в усіх ґрунтово-кліматичних зонах 
України. 
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ЗМІНА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ КРОЛІВ ПІСЛЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УШКОДЖЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 
Савчук Т. Л, Мазуркевич А. Й., Малюк М. О. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
м Київ, Україна, t_sav4uk@ukr.net 

 
Найбільш поширеними та складними наслідками травм є переломи. 

Загоєння переломів є особливою формою запально-репаративного процесу, 
який характеризується диференціюванням клітин, їх проліферацією, 
ремоделюванням новоутвореної кісткової тканини, формуванням  
органічного позаклітинного матриксу та його мінералізацією.  

Відомо безліч методів контролю процесів регенерації кістки, хоча 
перевагу потрібно надавати неінвазивним методам . Тому біохімічні 
показники крові в комплексній оцінці характеру репаративної регенерації  
можуть слугувати маркерами перебігу цього патологічного процесу. Сучасні 
методи дослідження дозволяють одночасно контролювати до 10 біохімічних 
параметрів метаболізму кісткової тканини, які характеризують ступінь 
синтезу та резорбції кісткової тканини.  

Проте найбільш доступними і показовими є контроль активності 
лужної фосфатази та вмісту кальцію і фосфору в крові тварин. 

Мета роботи – провести комплексну оцінку змін вмісту кальцію і 
фосфору та активності лужної фосфатази в крові за різних термінів 
репаративної регенерації кістки. 

Матеріали і методи досліджень. Експеримент був проведений на 5 
самках кролів шиншилової породи 4-місячного віку, вагою 3 кг., у 
відповідності до вимог «Європейської  конвенції  щодо  захисту  хребетних  
тварин,  яких використовують в експериментальних та інших наукових 
цілях» (Страсбург, 1986),  Закон  України  «Про  захист  тварин  від  
жорсткого  поводження» (15.12.2009. Відомості ВР, 2010, №9).  

З метою мінімізації рівня загального травматизму, ушкодження 
кісткової тканини моделювали в середній третині діафізу великогомілкових 
кісток, з медіальної поверхні шляхом нанесення дірчастого дефекту. Дефект 
наносили хірургічним свердлом діаметром 2,5 мм під загальним наркозом 
(«Золетіл» з розрахунку 0,05 мг/кг ваги тварини). Всі процедури з 
операційного втручання проводили відповідно до вимог асептики та 
антисептики.  

Кров для аналізів у кролів відбирали з яремної вени перед проведенням 
оперативного втручання та на  3, 7, 14, 21, 28 доби після нанесення травми. 
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Вміст кальцію, фосфору та активність лужної фосфатази визначали за 
допомогою біохімічного аналізатора RT-9600. 

Результати досліджень та їх обговорення: У вихідному стані в 
дослідних тварин рівень кальцію становив – 2,87±0,04, фосфору – 2,46±0,03, 
активність лужної фосфатази – 90±6,52, що відповідає фізіологічним нормам. 

Встановлено, що вміст кальцію на 3 добу був знижений на 14% 
порівняно з вихідним станом, а на 7, 14, 21 та 28 доби підвищився на 8, 26, 1 
та 15%. Вміст фосфору на 3 і 7 доби був підвищений відповідно на 3 і 6%, а 
на 14, 21 та 28 доби знизився на 14, 2 та 18% порівняно з вихідним станом. 
Активність лужної фосфатази протягом всього періоду дослідження була 
підвищена порівняно з вихідним станом на 3 і 7 доби відповідно на 44%, 
17%, 14 добу – 3,6 разів, 21 і 28 доби на 45 і 53% відповідно.   

На нашу думку, підвищення вмісту кальцію і фосфору, а також 
активності лужної фосфатази у сироватці крові відбувається завдяки таким 
процесам:  

- на третю добу відбувається втрата основного елемента кістки кальцію, 
руйнуванням остеобластів в зоні травми та елімінацією ферменту в 
кровоносне русло;  

-  сьома доба характеризується зменшенням ділянки ушкодження, 
початком формування кісткового матриксу та початком процесів 
кальцифікації і остеогенезу;  

- чотирнадцята доба є початком активного формування періостальної та 
ендостальної мозолі та активним остеогенезом в травмованій кістці;  

- на 21 добу відбувається закінчення первинного формування 
новоутвореної кістки та формування проміжної і паросетальної мозолі;  

- на 28 добу спостерігається припинення утворення органічного 
матриксу, а також перебудовою кісткової мозолі і залучення елементів для 
осифікації новоутвореного матриксу. 

Висновки 
Отже, механічна травма призводить до вираженої реакції кісткової 

системи та організму в цілому, яка спрямована на відновлення цілісності 
кісткової тканини.  

Встановлено, що зміни біохімічних показників метаболізму кісткової 
тканини, а саме підвищення вмісту кальцію, фосфору та активність лужної 
фосфатази в сироватці крові є характерними для стадій репаративного 
остеогенезу і можуть бути прогностичними критеріями процесів 
остеорепарації травмованої кісткової тканини. 
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ОЦІНКА ВЛИВУ Nb-ВМІСНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА 
ОСНОВІ САПОНІТУ НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУКУРУДЗИ 

Савчук М. В., Савчук Ю. М., Пономаренко М. С., Стародуб М. Ф. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, Україна 
 

Кукурудза – одна з найпоширеніших культур у світовому 
рослинництві, її вирощують як зернову, кормову і технічну культуру [1]. Для 
отримання високих врожаїв кукурудзи необхідно дотримуватися технології 
вирощування та своєчасного підживлення рослин, саме тому для того щоб 
отримати хороші врожаї кукурудзи потрібно застосовувати комплексні 
ефективні та екологічно безпечні добрива. 

Новостворенні нанокомпозити на основі наночастинок кремнію та 
штучно створенного мінералу сапоніт є перспективними добривами ХХІ 
століття. Сапоніт є меліорантом комплексної дії, який сприяє одержанню 
високих врожаїв і підвищенню в ґрунтах запасів доступних поживних 
речовин, а наночастинки кремнію стимулювати природні захисні реакції 
рослин на різні стреси, тим самим беручи активну участь в метаболізмі 
рослин [2]. Таким чином, метою роботи було дослідити влив новостворених 
нанокомпозитів на фізіологічні показники кукурудзи. 

В роботі досліджували вплив Nb-вмістних нанокомпозитів на основі 
сапоніту, а саме: Saponite (H); Nb-Saponite (Cl) і Nb-Saponite (Et) на 
фізіологічні показники кукурудзи. Нанокомпозити було надано в рамках 
НАТО проекту № NUKR.SFP 984481 науково-дослідним інститутом 
молекулярних технологій м. Мілану, Італії. Дослідження впливу 
нанокомпозитів на основі сапоніту вивчали шляхом передпосівної обробки 
насіння кукурудзи гібриду Харківський 340 МВ розчинами нанокомпозитів в 
інтервалі концентрацій 150-600 мг/л. Площу листкової пластинки та вміст 
хлорофілів вивчали у фазі трьох листків [3], в якості контролю 
використовували дистильовану воду.  

Досліджено, що за використання нанокомпозитів площа листової 
пластинки кукурудзи порівняно з контролем в середньому збільшувалась на 
20,4% Найбільше збільшення площі листкової пластинки кукурудзи було 
відмічено за впливу нанокомпозиту Nb-Saponite (Et) в концентрації 300 мг/л, 
даний показник збільшився на 44,5 %. За впливу нанокомпозитів Saponite (H) 
та Nb-Saponite (Cl) площа в середньому перевищувала контроль на 2% та 
25% відповідно.  

За результатами спектофотометричного аналізу, виявлено, що вміст 
хлорофілу а у рослин кукурудзи в фазі 3-ох листків насіння, яких було 
попередньо оброблене нанокомпозитами всередньому збільшилося на 21,8% 
порівняно з контролем, хлорофілу b на 4,3 % порівняно з контролем.  

Найвищий вміст хлорофілів а та b було відмічено у листках кукурудзи, 
насіння, якої було оброблено розчинами нанокомпозитів Nb- Saponite (Et) та 
Nb Saponite (Cl) в концентрації 300 мг/л і він перевищував контрольний 
варіант на 43% та 26% і 49% та 26% відовідно. Було відмічено збільшення 
суми хлорофілів (a+b) у варіантах рослин, насіння яких було попередньо 
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оброблене нанокомпозитами Nb-Saponite (Cl) та Nb-Saponite (Et) в 
концентрації 300 мг/л, даний показник перевищував контроль на 41,2 % та 
40,6% відповідно. 

Отже за використання нанокомпозитів на основі сапоніту в якості 
мікродобрив для передпосівної обробки насіння кукурудзи було відзначено 
збільшення площі асиміляційної поверхні листка кукурудзи та кількості 
хлорофілів а та б, що говорить про покращення проходження 
фотосинтетичних процесів у рослин кукурудзи. 
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Summary. This paper investigated the effects of Nb-containing 
nanocomposites based on saponite, namely: Saponite (H); Nb-Saponite (Cl) and 
Nb-Saponite (Et) on the physiological parameters of corn. It was investigated that 
the use of nanocomposites based on saponite as microfertilizers for pre-sowing 
processing of maize seeds indicated an increase in the area of the assimilation 
surface of the corn leaf and the quantity of chlorophylls a and b, indicating that the 
photosynthetic processes in corn plants had improved. 
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Серед різноманітних органічних добрив виділяється група речовин 

природного походження, які отримали назву гумінові добрива. Властивості 
цих речовин істотно різняться залежно від джерела та способів їх одержання, 
але їх об'єднує наявність у складі гумінових кислот (ГК) або їх солей. Тому їх 
використовують в якості стимуляторів росту рослин: для передпосівного 
оброблення насіння – при цьому підвищується схожість і врожайність, 
замочування бульб і живців – поліпшується і прискорюється укорінення. 
Отже, застосування гумінових добрив істотно змінює умови ґрунтового 
живлення, активуючи процеси мобілізації поживних речовин у доступній для 
рослин формі. 



117 
 

Метою роботи було дослідження впливу поверхневої активності 
(кислотних груп) гумінових кислот на ростові показники пшениці озимої 
сорту “Миронівська“. 

У роботі використовували п’ять зразків ГК, виділених із торфу (№ 1),  з 
лігніну (№ 2),  гідролізовані ГК із торфу (№ 3), із леонардиту (№4), із бурого 
вугілля. (№5). У водних розчинах ГК визначали вміст кислотних груп 
методом Боема. Також досліджували вплив зразків на ростові показники 
пшениці озимої сорту “Миронівська“: насіння замочували в 0,01%-них 
розчинах ГК впродовж 3 год і пророщували в чашках Петрі впродовж 7 діб.  

Результати аналізів різних гумінових кислот та їх впливу на ріст 
пшениці приведено у таблиці 1. 

Таблиця 1.Вплив кислотності ГК на ростові показники пшениці озимої 
сорту “Миронівська“ 
Зразки Схожість, 

% 
Вміст кислотних груп, ммоль/г 
в 0,01% р-ні 

Маса 
пагона, 
мг 

Маса 
кореня, 
мг Карбок-

сильні 
Гідрок-
сильні 

Загальний 
вміст 

№2 90 4,43 3,31 8,59 86 50 
№5 93 2,75 3,08 6,60 83 49 
№3 89 2,91 3,04 6,86 82 52 
№4 87 3,89 2,79 7,53 81 51 
№1 85 2,23 2,54 6,07 80 55 

 
Як видно з таблиці, простежується залежність ростових показників від 

концентрації кислотних груп ГК. Так, підвищення гідроксильної кислотності 
ГК (найменша – для зразка №1, а найбільша – для №2) приводить до 
зростання маси пагонів пшениці після обробки насіння розчинами 
відповідних препаратів, що може вказувати на пряму залежність маси пагонів 
від кількості фенольних гідроксилів. Для маси кореня спостерігається 
обернена залежність від тієї ж гідроксильної кислотності. Як показують дані,  
зв’язок гідроксильної кислотності ГК зі схожістю насіння чітко 
простежується на прикладі трьох зразків (№ 3,4,1). 

Із наведених результатів можна зробити висновок про вплив кислотних 
груп у складі досліджених гумінових кислот на стимуляцію росту пшениці 
озимої. Отримані дані свідчать про перспективи для їх науково 
обґрунтованого застосування у сучасному сільському господарстві. 

Summary. The carboxyl, hydroxyl and total acidities of humic acids of 
various origins were determined by the Boehm method. The effect of these acidic 
groups of humic acids on the growth parametеrs of winter wheat has been studied. 
It was shown that with increasing concentration of acidic hydroxyl groups, seed 
germination and weight of wheat shoots were increased. 
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КИСЛОТ НА РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ 
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Среди разнообразных органических удобрений выделяется группа 

веществ природного происхождения, которые получили название гуминовые 
удобрения. Свойства этих веществ существенно различаются в зависимости 
от источника и способов их получения, но их объединяет наличие в составе 
гуминовых кислот (ГК) или их солей. Поэтому их используют в качестве 
стимуляторов роста растений: для предпосевной обработки семян – при этом 
повышается всхожесть и урожайность, для замачивания клубней и черенков 
– улучшается и ускоряется укоренение. Таким образом, применение 
гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания, 
активируя процессы мобилизации питательных веществ в доступной для 
растений форме. 

Целью работы было исследование влияния поверхностной активности 
(кислотных групп) различных гуминовых кислот на ростовые показатели 
озимой пшеницы сорта "Мироновская". 

В работе использовали пять образцов ГК, выделенных из торфа (№ 1), 
из лигнина (№ 2), гидролизованные ГК с торфа (№ 3), из леонардита (№4), из 
бурого угля. (№5). В водных растворах ГК определяли содержание 
кислотных групп методом Боэма. Также исследовали влияние этих образцов 
на ростовые показатели озимой пшеницы сорта "Мироновская": Семена 
замачивали в 0,01% -ных растворах ГК (3 часа) и проращивали в чашках 
Петри в течение 7 суток. 

Результаты анализов различных гуминовых кислот и их влияния на 
рост пшеницы приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Влияние кислотности ГК на ростовые показатели озимой 
пшеницы сорта "Мироновская" 
Об-
раз-
цы 

Всхожесть, 
% 

Содержание кислотных групп, 
ммоль/г в 0,01% р-ре 

Масса 
побега, 
мг 

Масса 
корня, 
мг Карбок-

сильные 
Гидрок- 
сильные 

Общее 
содержание 

№2 90 4,43 3,31 8,59 86 50 
№5 93 2,75 3,08 6,60 83 49 
№3 89 2,91 3,04 6,86 82 52 
№4 87 3,89 2,79 7,53 81 51 
№1 85 2,23 2,54 6,07 80 55 

Как видно из таблицы, прослеживается зависимость ростовых 
показателей пшеницы от концентрации кислотных групп ГК. Так, 
повышение гидроксильной кислотности ГК (наименьшая – для образца №1, а 
наибольшая – для №2) приводит к росту массы побегов пшеницы после 
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обработки семян растворами соответствующих препаратов, что может 
указывать на прямую зависимость массы побегов от количества кислотных 
гидроксилов. Для массы корня наблюдается обратная зависимость от 
гидроксильной кислотности. Как показывают данные, связь гидроксильной 
кислотности ГК со всхожестью семян четко прослеживается на примере трех 
образцов (№ 3,4,1).  

Из приведенных результатов можно сделать вывод о влиянии 
кислотных групп в составе исследованных гуминовых кислот на стимуляцию 
роста пшеницы озимой. Полученные данные свидетельствуют о 
перспективах научно обоснованного использования гуминовых удобрений в 
современном сельском хозяйстве. 

Summary. The carboxyl, hydroxyl and total acidities of humic acids of 
various origins were determined by the Boehm method. The effect of these acidic 
groups of humic acids on the growth parametеrs of winter wheat has been studied. 
It was shown that with increasing concentration of acidic hydroxyl groups, seed 
germination and weight of wheat shoots were increased. 
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Вступление. Инактивированные биопрепараты, в частности 
эмульсинвакцины, широко применяются в иммунопрофилактике 
инфекционной патологии животных и человека. Это обусловлено их 
иммунологической эффективностью и биобезопасностью инактивированного 
инфектопатогена, гарантией его неучастия в эпизоо/эпидемиологическом 
процессе, отсутствием отдаленных непрогнозируемых биособытий [Джупина 
С.И., 2001; Супотницкий М.В., 2005; Широбоков В.П., 2011; Otto N.J., 2012].  

Масляные адъюванты (МА) в составе эмульсинвакцин индуцируют 
создание напряженного клеточно-опосредованного иммунитета, в которых 
обратная (инвертная) эмульсия типа В/М, состоит из смеси воды и масла, 
стабилизированной ПАВ, где дисперсионной (прерывистой) фазой является 
водная суспензия корпускулярного инактивированного антигена, а 
неполярной средой – МА [Ушкалов В.О. та ін., 2001, 2005; Юров К.П., 2006].  

Существенным недостатком МА является реактогенность в месте 
введения, вызванная токсичностью и ксеногенностью минеральных масел в 
отношении тканей организма животного, поэтому важнейшей проблемой при 
конструировании эмульсинвакцин является подбор оптимального 
химического состава масляной основы [Freund J., 1956; Bomford R., 1984; 
Сергеев В.А., 1993; Сидорчук А.А., 1994; Самуйленко А.Я., 2000].  
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Цель: изучение физико-химических и биологических свойств масел, как 
основы для МА.  

Материалы и методы. Физико-химические характеристики масел 
определяли по соответствующим ГОСТам: внешний вид и цвет – 20284-74; 
запах – 14618.0-78; плотность – 3900-85; химсостав и содержание воды – 
14618.6-78.  

Реактогенность минеральных масел изучали на белых мышах и морских 
свинках. Критерием оценки биовоздействия служил отек опытных лап в 
сравнении с контрольными. Токсичность определяли на белых мышах при 
внутрибрюшинном введении препарата по соотношению АПМТ 
(абсолютный прирост массы тела) к ОПМТ (относительный … ) у 
контрольных (К) и опытных (СО) животных. Пирогенность определяли на 
кроликах по показателям температуры тела.  

Результаты исследований. Минеральные масла, применяемые для 
изготовления эмульсинвакцин, должны быть высокоочищенными, 
свободными от ароматических углеводородов, состоять из парафиновых и 
нафтеновых углеводородов. В них не должно быть запаха, воды, 
механических примесей, органических соединений и летучих веществ. Масла 
должны иметь высокую термическую и химическую стабильность, 
нейтральное значение рН, низкую вязкость и температуру застывания, 
хорошую совместимость между собой, определенную оптическую плотность 
и показатель преломления.  

Исходя из фармакопейных требований протестировали наиболее часто 
используемые в качестве основы МА масла: Маркол 52, МДУА, БГМ-6М, 
МЦ, ПЭС (2,3) и силоксановое ПФМС-2/5 л.  

Масла представляют собой прозрачные маслянистые без цвета, вкуса, 
запаха и содержания воды жидкости; хорошо совместимые между собой; 
растворимые в эфире и бензоле; не растворимые в воде и спирте.  

Масло Маркол 52 состоит из смеси чистых парафиновых и нафтеновых 
углеводородов; МДУА (масло для универсального адъюванта) – это 
высокоочищенный нефтепродукт, глубоко гидрированной газойлевой 
фракции западносибирской нефти; БГМ-6М (белое гидрированное-6М) 
построено из парафиновых и нафтеновых углеводородов; синтетическое 
углеводородное МЦ содержит изопарафиновые и нафтеновые углеводороды; 
ПЭС 2, ПЭС 3, ПФМС-2/5 л являются полимерами кремния линейного 
строения.  

При оценке реактогенности на белых мышах масла оценили как 
умеренно реактогенные, так как процентное соотношение отека опытных и 
контрольных лап находилось в диапазоне 25-49 % и составило (M±m, n=6): 
Маркол 52 – 34,4±4 %; МДУА – 37,6±6 %; БГМ-6М – 37,4±4 %; МЦ – 36,6±6 
%; ПЭС-2 – 33,4±3 %; ПЭС-3 – 24,9±5 %; ПФМС-2/5 л – 29,6±2 %.  
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При определении токсичности установили, что масла являются 
малотоксичными продуктами для белых мышей, так как соотношения 
ОПМТ/К и ОПМТ/СО превышали 60 %. Кроме того, за время опыта не 
отмечалось случаев гибели животных, их клиническое состояние не 
изменялось.  

При испытании реактогенности масел на морских свинках получили 
аналогичные результаты. Пирогенностью в отношении кроликов масла не 
обладали. Все масла не вызывали клинически зарегистрированных 
злокачественных новообразований.  

Длительность воспалительного процесса в месте инъекции масел 
изучали в течение 3 месяцев, в опыте на морских свинках. В процессе 
наблюдения выяснилось, что масла Маркол 52, ПЭС (2,3) и ПФМС-2/5 л 
вызывали незначительную и скоропроходящую местную реакцию. Очаговая 
отечность бедра была у немногих животных или отсутствовала вовсе. 
Олеогранулемы были небольшой величины и в течение месяца 
рассасывались. Масла МДУА, БГМ-6М и МЦ были более реактогенны, но 
также через 2 месяца местные нарушения в тканях компенсировались, а 
олеогранулемы рассосались.  

Из всех исследованных образцов минеральных масел при комплексной 
оценке их пригодности для создания масляной основы в МА 
эмульсинвакцины, наиболее технологически подходящим оказалось масло 
Маркол 52. При его отсутствии, Маркол 52 вполне можно заменить – МДУА, 
БГМ-6М, ПЭС (2,3) или ПФМС-2/5 л, которые по физико-химическим 
свойствам и биологическому воздействию на ткани организма незначительно 
уступали маслу Маркол 52.  

Выводы. Масло Маркол 52 («Esso» США) является физиологически 
оптимальной и биологически безопасной основой для использования в 
составе МА при создании эмульсинвакцин. 
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ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.В.П.Филатова 
НАМН Украины» 

 
На протяжении многих десятилетий препараты природного 

происхождения остаются наиболее востребуемыми в ветеринарной и 
медицинской практике для профилактики и повышения неспецифической 
резистетности организма. Одним  из источников получения биологически 
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активных веществ является природный геоорганический объект - торф. 
Препарат, разработанный в лаборатории фармакологии института 
им.В.П.Филатова, представляет собой таблетки, содержащие  комплекс  
гуминовых веществ под названием  - гуминат. Известно, что при воздействии 
на организм различных неблагоприятных факторов изменения 
метаболических процессов отражаются на функциональном состоянии 
печени и пищеварительного тракта. 

Цель  работы - изучить профилактическое действие препарата гуминат 
(гумат натрия из торфа) при воспроизведении токсического гепатита и 
серотониновой язвы желудка. 

Эксперимент поставлен на белых крысах линии Вистар. Опытным 
животным предварительно перорально вводили гуминат в дозе 15 мг/кг 
массы на протяжении 2-х недель. Токсический гепатит воспроизводили  по 
общепринятой методике: в течение 2-х дней перорально вводили 50 %  
раствор четыреххлористого углерода в персиковом масле (из расчета 0,5 мл 
на 100 г массы животного). Для моделирования токсической язвы желудка 
голодавшим в течение суток животным вводили  подкожно  серотонин в дозе 
30 мг/кг, а через сутки — 20мг/кг. 

О степени тяжести  токсического гепатита судили  по биохимическим 
показателям крови (АСТ, АЛТ,  каталаза, церулоплазмин, МДА и ДК)   и  
желчевыделительной функции  (при кануляции желчного протока - скорость 
выделения желчи и содержание в ней билирубина). Профилактическое 
действие гумината при воспроизведении  язвы желудка оценивали по 
количеству  язв и степени изъязвления слизистой желудка (индекс Паулса ). 

На фоне воспроизведенного гепатита в контрольной группе  
наблюдалось резкое  увеличение в  сыворотке крови  активности ферментов 
трансаминаз — на 45-200 %; снижалась активность каталазы и 
церулоплазмина. Нарушалась также  антиоксидантная система крови:  
увеличивалось  количество диеновых конъюгатов (ДК) и конечного продукта  
ПОЛ — малонового диальдегида (МДА). Все эти изменения приводили к 
нарушению  желчевыделительной функции печени: уменьшалось количество 
желчи и соответственно возрастала концентрация билирубина. 

В опытной группе при предварительном введении гумината 
биохимическая картина токсического гепатита несколько сглаживалась. 
Активность АЛТ и АСТ  оставалась в пределах физиологической нормы, а 
каталазы и церулоплазмина сохранилась на уровне контроля. Общее 
количество ДК и МДА не отличалось от показателей у интактных животных. 

По количеству выделенной желчи в единицу времени и по содержанию 
в ней билирубина не наблюдалось статистически достоверных различий с 
группой интактных животных. 

Превентивное введение гумината предотвратило развитие 
серотониновых язв у опытной группы крыс, составив 57,6 % выживаемости. 
Степень изъязвления (среднее количество язв на одну крысу). в опытной 
группе составляла  в среднем 1,2, а в контрольной (без введения препарата) 
— 1,7. Наиболее отчетливо положительное действие гумината отразилось на 
показателе — индекс Паулса: в контроле - 1,09, а в опыте - 0,46.  При 
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гистоморфологическом исследовании у всех  контрольных животных  
выявлен  дефект эпителия слизистой оболочки желудка. Для подавляющего 
большинства опытной группы характерно наличие незначительного 
воспаления, как правило, без нарушения целостности эпителия. 

Таким образом, анализ результатов исследования показывает, что 
препарат гуминат при пероральном введении в дозе 15 мг/кг обладает 
гепатопротекторным и противоязвенным эффектами, что, по-видимому,  
связано с его химической природой. Гуминат —  натриевая соль  гуминовой 
кислоты, включающая в себя полифенолы, аминокислоты, углеводы, 
ферменты и  другие метаболиты. Столь богатый комплекс биологически 
активных веществ  при профилактическом введении способствует  
стабилизации мембран как клеток печени, так и эпителия слизистой 
оболочки желудка и может быть рекомендован для защиты организма от 
повреждающего воздействия токсических веществ в ветеринарной и 
медицинской практике. 
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Вступ. Страусівництво займає певний сегмент в тваринництві України 

і в світі та розцінюється, як перспективний та привабливий напрямок 
розвитку.  Однак, за промислового розведення слід враховувати особливості 
біології та розвитку страусів, їх пристосованість для промислового 
розведення. Відомо, що початковий період росту страусенят від 0 до 60 діб 
прийнято називати «критичним» у зв’язку з тим, що він характеризується 
достатньо високою швидкістю росту та розвитку, формуванням всіх 
фізіологічних систем. Важливим аспектом успішного вирощування страусів 
у промислових умовах є знання особливостей формування травної системи в 
критичний період їх росту та активності травних ензимів, що впливає на 
засвоєння та використання поживних речовин. 

Метою дослідження було встановити зміни активності травних ензимів 
хімусу в різних локаціях травного каналу страусенят у «критичний» період 
росту на тлі дії біологічно активної кормової добавки гумінової природи 
«Гумілід». 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах 
ПрАТ «Агро-Союз» (с. Майське Синельниківського р-ну Дніпропетровської 
обл.) на базі виробничого комплексу з вирощування страусів впродовж 2010-
2012 років. Для проведення досліджень було сформовано дві групи страусів 
віком 3 доби. Тварин утримували в секціях брудеру по 136 голів у кожній. 
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Щільність посадки, фронт годівлі та напування відповідали технологічним 
нормативам. Всі страусенята були клінічно здорові, годувались згідно з 
загальновизначених норм сухими повнораціонними комбікормами, 
збалансованими за рекомендаціями фірми «Цехаве Корм ЛТД» для страусів. 
Доступ до корму і води був вільний. Тваринам першої групи (контрольним) 
випоювали воду, тваринам другої групи (дослідним) до води додавали 
«Гумілід» (ТУ У 15.7–00493675–004:2009) в оптимальній кількості (1 мг 
діючої речовини на1 кг маси тіла) щоденно. Відбір біологічного матеріалу 
(хімусу) проводили у віці 3, 30 та 60 діб, після евтаназії страусенят 
передозуванням хлороформного наркозу. Дослідження проводили при 
дотриманні норм і міжнародних принципів щодо гуманного поводження з 
лабораторними тваринами згідно Гельсінської декларації та Конвенції з 
захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та 
інших цілей (м. Страсбург, Франція, 1986). Поводження з тваринами також 
відповідало міжнародним принципам гуманності згідно з Директивою Ради 
ЄС від 24.11.1986 з питання захисту тварин, що використовуються для 
експериментальних та інших наукових цілей (86/609ЕЕС) та Закону України 
«Про захист тварин від жорстокого поводження (зі змінами від 15.12.2009 
р.)» (2009 р.). 

Розтинали черевну порожнину, виймали кишечник та за допомогою 
подвійних лігатур виділяли дванадцятипалу, порожню, клубову, ободову та 
сліпі кишки з їх вмістом. Для дослідження ферментативної активності хімусу 
вміст відбирали з усієї кишки та визначали середню пробу об’ємом 1 мл (в 3 
повторах). Ділянки кишечника промивали ізотонічним розчином хлориду 
натрію, розтинали, просушували фільтрувальним папером та робили зіскоб 
слизової оболонки із ділянки кишки розміром 1 см2 (в 3 повторах). Потім із 
зразків, які відбирали для дослідження методом середніх проб, готували 
екстракти за допомогою ізотонічного розчину 1:9 у гомогенізаторі. 
Отриманий екстракт після центрифугування використовували для 
визначення активності ензимів. Всі операції проводили на холоді (0 ºС). 

Визначення амілазної активності в екстрактах хімусу та слизової 
оболонки кишок проводили за методом Carawey W.T. (1959). Протеолітичну 
активність – методом Ерлангера в модифікації Шатерникова (Горячковский 
О.М., 1998). Ліполітичну активність визначали скринінг-методом за 
Логіновим А. С. (1986) Целюлозолітичну активність – за ГОСТ Р 53046 – 
2008 (2008).  

Результати досліджень. Встановлені закономірні зміни рівня 
активності амілолітичних ензимів в онтогенезі страусенят з 3- до 60-добового 
віку. Активність ензимів екстрактів хімусу дванадцятипалої кишки з 3- до 60-
добового віку варіює в межах 180–300 мг/с*л. У екстракті хімусу порожньої, 
клубової та сліпих кишок активність ензимів в онтогенезі зростає: з 3- до 30-
добового віку відповідно на 41,2 % (Р>0,999), 15,1 % (Р>0,999) та 20,4 % 
(Р>0,999), а з 30- до 60-добового – на 13,9 % (Р>0,999), 53 % (Р>0,999) та 48,5 
% (Р>0,999). Активність амілолітичних ензимів слизової оболонки 
дванадцятипалої та порожньої кишок в період з 3- до 30-добового віку є 
сталою та варіює в межах 70–110 мг/с*л. У екстракті слизової оболонки 
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сліпих кишок амілолітична активність з 3- до 30-добового віку зростає на 
20,42 % (Р>0,999), а з 30- до 60-добового – на 48,5 % (Р>0,999).  

Встановлена активність протеолітичних ензимів екстрактів хімусу 
дванадцятипалої, порожньої, клубової та сліпих кишок – у 2,1 (Р>0,999), 3,75 
(Р>0,999) та 26,5 (Р>0,999) разів відповідно. Загальна протеолітична 
активність ензимів екстракту слизової оболонки дванадцятипалої та 
порожньої кишок збільшується в 2,4 (Р>0,999) та 4,4 рази (Р>0,999) з 3- до 
60-добового віку, а клубової та сліпих кишок реєструється лише в 30-
добовому віці та в період до 60 діб зростає в 4,1 рази (Р>0,999). 

Визначено, що ліполітична активність у страусенят реєструється у 3 
доби з наступним зниженням у 30-добовому віці у хімусі і слизовій оболонці 
дванадцятипалої кишки та хімусі порожньої кишки у 8–10 разів (Р>0,999). У 
екстракті хімусу та слизової оболонки сліпих кишок активність ліполітичних 
ензимів в онтогенезі з 3- до 30-добового віку зростає на 50,7 % (Р>0,999) і 
15,9 % (Р>0,999) відповідно та потім не змінюється до 60 діб. 

Виявлено, що в період від 3 до 30 діб активність целюлозолітичних 
ензимів у страусенят зростає у 2 рази (Р>0,999), з 30- до 60-добового віку – в 
2,4 рази, з 3- до 60-добового віку – в 4,97 рази (Р>0,999). При додаванні 
страусенятам Гуміліду протягом 60 діб активність целюлозолітичних ензимів 
екстрактів хімусу зростає на 42 % (Р>0,999) у 30 діб, а протягом 60 діб – на 
35,7 % (Р>0,999) порівняно з показниками тварин контрольної групи. 

Висновок. Додавання біологічно активної кормової добавки «Гумілід» 
до раціону страусів позитивно впливає на активність травних ферментів, що 
є головною умовою перетравлення компонентів корму особливо при 
перевенні на раціони з високим вмістом важкозасвоюваних компонентів, в 
т.ч. клітковини. Високий рівень активності травних ензимів у страусенят 
можна вважати адаптивним фізіологічним механізмом, функціонування 
якого спрямоване на повніше розщеплення складових корму, які інтенсивно 
використовуються організмом, що розвивається. 

 
 
 
УДК.636:612.017:636.5 
 
ПРИРОДНЯ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ МОЛОДНЯКУ 
КУРЕЙ У КРИТИЧНІ ПЕРІОДИ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ 

Стояновський В. Г., Колотницький В. А., Мацюк О.І. 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького, м. Львів, Україна 

 
Вступ. У житті курчат розрізняють критичні (стресорні) періоди росту і 

розвитку, які обумовлюють формування природної та імунологічної 
реактивності організму (5).  

Впродовж перших 5 діб життя курчата після вилуплення живляться 
білковими речовинами: яйця, дрібно мелена крупа гречки, пшоно (в 
домашніх умовах) (4). До дводобового віку курчатко продовжує живитися 
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залишковим жовтком, який втягується в порожнину живота курчати. 
Починаючи з дводобового віку на птахофабриках курчатам згодовують 
предстартерний раціон (5). На передстартовому раціоні курчата знаходяться 
до 10-добового віку. Після їх переводять на стартовий раціон до 15-20 
добового віку, а пізніше - на основний раціон. 

Мета. Враховуючи вищесказане, метою нашої роботи було дослідити 
стан природної резистентності організму ремонтного молодняку птиці у різні 
вікові періоди росту і розвитку. 

Матеріал і методи. Для проведення досліджень сформовано 6 груп 
молодняку птиці кросу ISA-BROWN різного віку (10-, 30-, 45-, 60-, 90- і 120 
добові) по 5 голів у кожній, дорослі кури (365 діб) служили контролем. 
Птиця одержувала стандартний повнораціонний комбікорм, згідно 
рекомендованих норм та утримувалась у клітках. Матеріалом для 
дослідження була кров. Кров для досліджень відбирали до ранкової годівлі 
(міжтравний період) від усіх вікових груп молодняку птиці. 

Результати та обговорення. Отримані результати гематологічних 
показників молодняку птиці, залежно від віку, наведені у таблиці. 

Таблиця. 
Фагоцитарна, лізоцимна та комплементарна активність сироватки 

крові молодняку птиці,  (М±m, n=5)  
Показники Вік птиці, діб 

10 30 45 60 90 120 365 
Лізоцимна 
активність, % 

16,2± 
1,07 

17,2± 
1,13 

18,6± 
1,86 

23,25± 
1,49** 

0,8± 
1,24 

20,0± 
1,45 

17,4± 
0,93 

Фагоцитарна 
активність, % 

21,8± 
2,42 

24,2± 
1,42 

31,75± 
1,65* 

32,4± 
1,36** 

36,6± 
1,17*** 

37,4± 
1,50**** 

26,2± 
1,59 

Фагоцитарний 
індекс, од. 

10,96± 
0,74 

11,49± 
0,67 

9,89± 
0,24** 

9,76± 
0,53* 

11,11± 
0,40 

10,68± 
0,52 

11,22± 
0,34 

Фагоцитарне 
число, од. 

2,34± 
0,20* 

2,76± 
0,14 

3,10± 
0,24 

3,20±
0,04 

 

4,07± 
0,14**** 

4,01± 
0,25**** 

2,93± 
0,15 

Комплементарна 
активність, од. 

0,03± 
0,004 

0,03±0,
002 

0,04± 
0,005 

0,06± 
0,001*** 

0,05± 
0,006 

0,04± 
0,002 

0,03± 
0,009 

Примітка: * - р< 0,05;    ** - р< 0,025;  *** - р< 0,01;    **** - р< 0,001 
 
З наведених у таблиці даних видно, що у 10 добових курчат показник 

лізоцимної активності сироватки крові був у границях величини активності 
дорослої птиці (16,2% проти 17,4%). Найвищою лізоцимна активність 
сироватки крові відмічалась у курчат 60-добового віку. У цей віковий період 
вона становила 23,25%, що було на 34% (р< 0,025) більше, ніж у контрольної 
птиці. У 90- і 120 добових курчат активність лізоциму у фагоцитуючих 
клітинах знижувалась, проте порівняно з дорослою птицею вона була вищою 
відповідно на 20% і 15%. 

Фагоцитарна активність лейкоцитів була достатньо високою у 10- і 30 
добових курчат, що відповідало величині активності контрольної птиці. 
Починаючи з 45 добового віку, фагоцитарна активність лейкоцитів різко 
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зростала порівняно з 10-добовими курчатами, досягаючи найвищого рівня у 
120 добовому віці. Порівнюючи з контрольною (дорослою) птицею 
фагоцитарна активність сироватки крові у віці 45 діб була вірогідно вищою 
на 21%; у 60     діб – на 24%; у 90 діб – на 40%, а у 120 діб – на 43%. Висока 
фагоцитарна активність лейкоцитів у курчат 90- і 120 добового віку 
підтверджується показником фагоцитарного числа, який у даний віковий 
період був вищим, ніж у контрольної птиці відповідно на 39% і 37%. 

Активність комплементу сироватки крові у молодняку птиці  в різні 
вікові періоди знаходилась в границях величини активності дорослої птиці. У 
60- і 90 добових курчат комплементарна активність сироватки крові була 
найвищою, її показник зростав відповідно до 0,06 і 0,05 од. проти 0,03 од. у 
контролі.  

Висновки 
1. Встановлено, що у 10 і 30 добових курчат лізоцимна, 

фагоцитарна і комплементарна активність сироватки крові відповідає 
активності сироватки крові дорослої птиці. 

2. Найвищими показники природної резистентності організму птиці 
спостерігались у вікові періоди з 60- до 120 доби життя. 

Summary. Lysozymic and complementary activity of blood serum of 
chickens become maximum on the 60-day of chickens life, and phagocytic activity 
only on the 90-120-th day. 

 
 
 
УДК 577.115:577.175.5:615.322:616-092.9 
 

ВПЛИВ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА 
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ГЕРБЕЛ ЗА АДРЕНАЛІН-

ІНДУКОВАНИМ УШКОДЖЕННЯМ МІОКАРДА 
Ткаченко В.А.1, Дяченко Л.М.2 

1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м.Дніпро, 
Україна 

2 Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 
м. Дніпро, Україна 

 
Вступ. Стресогенні фактори передують різному перебігу кардіальних 

подій та за статистикою призводять до розвитку тяжких серцево-судинних 
патологій. Вважають, що шкідлива дія адреналіну на стан серцевого м’язу 
пов’язана з активацією процесів перекисного окисненння ліпідів (ПОЛ), 
підвищенням концентрації активних форм кисню (АФК), формуванням 
кінцевих продуктів глікації (AGEs) та пригніченням захисних сил організму. 
У сільському господарстві для підвищення резистентності тварин до дії 
пошкождуючих факторів зовнішнього середовища активно 
використовуються препарати з торфу, такі як гумілід (біологічно активна 
добавка), які мають адаптогенні та антиоксидантні властивості, зменшують 
наслідки впливу АФК і вільних радикалів на кардіоміоцити. Незважаючи на 
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велику кількість досліджень, пов’язаних з визначенням лікувально-
профілактичних ефектів гуміліду та його похідних, дані стосовно впливу 
означених препаратів на показники оксидативно-карбонільного стресу в 
умовах адреналінового ушкодження досі відсутні. 

Метою роботи було визначити вплив речовин гумінової природи на 
показники оксидативно-карбонільного стресу та активність протеолітичних 
ензимів у гербел за умов експериментального адреналінового ушкодження 
міокарда (АУМ). 

Матеріали та методи. Дослідження проводили на гербелах, у два 
етапи, тварини були розділені на 4 групи (n=10). 1група - інтактні гербели. У 
інших групах тварин превентивно застосовували препарати на основі 
гумінових речовин per os: у 2-й гр. - гумілід (1%, ТУ У 15.7-00493675-004, 
2009); у 3-й – гумілід + віт.С; у 4-й - застосували препарат «Удар». Через 24 
дні моделювали ішемічний стан за введенням адреналіну (0,18%) у дозі 1,5 
мг/кг впродовж 7 днів. Наявність ішемічного ушкодження підтверджували за 
даними електрокардіографії. Для аналізу використовували плазму, гемолізат 
еритроцитів. У дослідних зразках визначали кількість ТБК-продуктів, 
активність ензимів антиоксидантного захисту, активність трипсиноподібних 
ензимів (ТПЕ), рівень альфа-1 інгібітору протеїназ (ІП1) за методами 
спектрофотометричного аналізу з використанням специфічного субстрату. 
Визначали рівень флуоресціюючих кінцевих продуктів глікації (fAGEs) та 
рівень глюкози. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою 
Excel та программного продукту Statistica. 

Результати. Ведення адреналіну впродовж семи днів призводило до 
тимчасового погіршення фізичного стану тварин (тахікардія, млявість, 
порушення рухливості). На ЕКГ спостерігались характерні зміни, що 
підтверджували ушкодження міокарда. Було зафіксовано підвищення рівня 
ТБК-продуктів та AGEs. Превентивне застосування препаратів гумінової 
ланки по різному впливає на зазначені показники при АУМ. У всіх груп 
активність ТПЕ та альфа-1-інгібітору протеїназ у плазмі практично не 
змінювалась, а рівень ТБК-продуктів та AGEs залишався високим. 

Висновки. За умов АУМ змінюється фізіологічний стан, інтенсивність 
процесів вільно-радикального окиснення, активність ферментів 
антиоксидантної системи та показники оксидативно-карбонільного стресу. 
Модифіковані гумінові речовини проявляють протекторні властивості і 
можуть бути задіяні в групі препаратів що справляються з наслідками стресу.  

Summary. Adrenalin-induced stress leads to damage of the myocardium of 
experimental animals, to deterioration of their physiological state, to activation of 
free radical oxidation and non-enzymatic glycation of proteins. Modified humic 
substances exhibit tread properties and can be used in a group of drugs with anti-
stressory action. 

 
 
 
 
 



129 
 

УДК 636.09:612.8:636.4 
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НА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ У СВИНЕЙ 

Трокоз В. О., 1Студенок А. А., 2Данчук О. В. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ, Україна 
 

Вплив збудливості автономної нервової системи (АНС) займає важливу 
нішу у регуляції процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), тому 
ґрунтовне дослідження цієї проблеми може відігравати значну роль для 
розробки нових технологій утримання та годівлі тварин, ветеринарно-
санітарних заходів.  

Метою досліджень було з’ясувати величину активності СОД у тварин з 
різним типом вегетативної регуляції та встановити вплив збудливості 
автономної нервової системи на активність даного ензиму і їх взаємозв’язки. 

Дослідження проведені у ТОВ СП «Нібулон», філія «Мрія» с. Сокіл 
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. на свинях великої білої 
породи, віком 5–6 місяців, масою 70–90 кг. Було відібрано 15 тварин, яких 
поділили на 3 групи на типом збудливості автономної нервової системи 
(АНС) – нормо-, симпатико- та  ваготоніки, по 5 голів у кожній. Тип 
збудливості АНС визначали за результатами проведення око-серцевого 
рефлексу Гольца  (А. Й. Мазуркевич та ін., 2015). Під час формування груп у 
всіх тварин визначали активність супероксиддисмутази (СОД) у сироватці 
крові за кількістю нітроформазину, що утворюється в реакції між 
феназинметасульфатом та NADH ( В. В. Влізло та ін., 2012).  

Тест Гольца показав, що прискорення чи уповільнення роботи серця 
після натискання на очні яблука відбувається із значною залежно від типу 
вегетативної регуляції. У тварин-нормотоніків частота серцевих скорочень 
(ЧСС) після натискання на очні яблука майже не змінилася (різниця 
становила лише -1,2 ±1,85 скорочень за 1 хв.), що свідчить про 
збалансованість збудливості симпатичного і парасимпатичного відділів АНС. 
У симпатикотоніків ЧСС вірогідно підвищилася на 16,6±1,44 скорочень за 1 
хв., а у ваготоніків, навпаки, знизилася на 16,8±1,07 скорочень за 1 хв. 
Різниця ЧСС до і після проведення тригеміновагального тесту у нормотоніків 
вірогідно нижча, ніж у представників двох інших груп в 13,8–14 разів 
(р<0,001). У симпатико- та ваготоніків відхилення ЧСС після проведення 
тесту були приблизно однаковими, але з різною направленістю, що свідчить 
про високовірогідну різницю даного показника у особин даних двох груп 
тварин.  

Найвищою активністю СОД володіли симпатикотоніки, а найнижчою – 
ваго тоніки. Нормотоніки при цьому займали проміжне положення. Вірогідна 
різниця активності ензиму зареєстрована лише між симпатико- та 
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ваготоніками на рівні 24,8 % (р<0,001). Крім того, помічена тенденція до 
вищої активності цього ензиму у нормотоніків порівняно з ваготоніками на 
11,2 % та нижчого показника у перших стосовно симпатикотоніків на 10,8 %. 

Кореляційний аналіз одержаних результатів досліджень дав можливість 
встановити досить тісний взаємозв’язок показникиів тесту Гольца із 
активністю ферментів ПОЛ. Слід зазначити, що активність СОД  мала 
зворотну взаємозалежність із ЧСС до натискання на очні яблука, і становила 
r=-0,61 (p< 0,001), а після натискання – r=0,76 (p< 0,001), що може свідчити 
про значний вплив АНС на досліджуваний ензим антиоксидантної системи. 
Стосовно різниці ЧСС до і після впливу на очні яблука, спостерігали подібну 
картину. 

Вплив збудливості АНС на активність СОД найсуттєвішим виявився у 
симпатикотоніків (основний показник сили впливу за результатами 
однофакторного дисперсійного аналізу η2

х=0,48; p<0,01) та ваготоніків 
(η2

х=0,49; p<0,01). У тварин з урівноваженими процесами у АНС, тобто у 
нормотоніків, вірогідного впливу  їх на активність СОД не спостерігали. 

Таким чином, у результаті досліджень було встановлено, що тільки 
тварини з домінування симпатичного чи парасимпатичного відділів АНС 
впливало на активність СОД. Збалансована збудливість АНС вірогідно не 
впливала на цей показник ПОЛ. Очевидно, що на ці процеси в таких тварин 
впливають переважно інші регуляторні механізми. Найвищою ж  активністю 
СОД характеризувалися свині-симпатикотоніки. 

Summary. The report the effect of autonomic nervous system excitability 
on the activity of superoxide dismutase in pigs describes. The type of excitability 
of the autonomic nervous system is an important niche in the regulation of the 
processes of lipid peroxidation, so a thorough study of this problem can play a 
significant role in the development of new technologies for keeping and feeding 
animals, veterinary and sanitary measures. As a result of studies, it was found that 
only animals dominated by the sympathetic or parasympathetic parts of the 
autonomic nervous system affected the activity of superoxide dismutase. The 
balanced excitability of the autonomic nervous system probably did not affect this 
index of lipids peroxidation. It is obvious that these processes affect these animals 
mainly by other regulatory mechanisms. The highest activity of superoxide 
dismutase was characterized by pigs-sympathicotonics. 
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Біологічно активні речовини як кормові добавки або лікувально-

профілактичні препарати дають позитивні результати у тваринництві. 
Важливим їх природним джерелом є, зокрема, дубовий шовкопряд, який 
культивується в багатьох країнах. Нами запропоновано ряд способів 
одержання комплексів таких речовин із лялечок шовкопряда. Найбільш 
вивченим із них є гідрофільний екстракт, який володіє яскраво вираженими 
стимулювальними властивостями. Мета дослідження – з’ясувати вплив 
гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда (ГЕ) на клінічні, 
гематологічні та продуктивні показники свиней. 

Матеріал і методика. Для експерименту було відібрано дві групи 
свинок 6-місячного віку, по 10 голів у кожній. Тваринам I контрольної групи 
робили по одній підшкірній ін’єкції фізіологічного розчину в дозі 0,1 мл на 1 
кг маси тіла, а II дослідної групи за такою ж схемою вводили нативний ГЕ. В 
усіх свиней до обробки згаданими речовинами, через одну, дві, п’ять годин і 
одну та 10 діб після ін’єкцій реєстрували ректальну температуру, частоту 
серцевих скорочень і дихання. До обробки і через одну та 10 діб після неї 
визначали кількість еритроцитів і лейкоцитів, вміст гемоглобіну, загального 
білка, його фракцій, а також обчислювали кольоровий показник крові, 
середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (СВГ) та білковий 
коефіцієнт. 

Результати досліджень. Коливання клінічних показників протягом 
експерименту мали фізіологічний характер і не підтверджують впливу на них 
ГЕ. Помітніші зміни спостерігали при вивченні крові свиней. Через добу 
після обробки кількість лейкоцитів була незначно вищою, ніж до 
застосування ГЕ і вірогідно збільшилася на 5,54 % порівняно з контролем 
(р<0,05). Кількість еритроцитів і кольоровий показник залишалися 
незмінними в обох групах протягом усього дослідження. Відзначали 
поступове збільшення вмісту гемоглобіну в крові дослідних тварин на тлі 
стабільної концентрації у контролі. Встановлена різниця на 9,4 % (р<0,05) 
між свинями дослідної та контрольної груп за вмістом гемоглобіну в крові 
через 10 діб після обробки ГЕ, що вказує на його загальностимулювальну 
дію. Це підтвердило й обчислення СВГ, який поступово збільшувався 
протягом дослідження і досяг 18,25 пг через 10 діб після обробки (різниця з 
фоновим вірогідна при р<0,05). 

Під впливом речовин ГЕ у свиней підвищується вміст загального білка 
сироватки крові. Найвищий його рівень відмічено у дослідних тварин через 
10 діб досліду – 80,94 г/л, що на 7,5 % більше, ніж у контрольних тварин та 
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на 9,7 % – від фонового рівня (p<0,05). Вміст загального білка через добу 
після одержання ГЕ майже не змінився. На тлі сталого рівня у контролі 
відмічено тенденцію до зниження відносного вмісту альбумінів у дослідних 
тварин на 5,8–10,6 %, яке було вірогідним (р<0,05) на 10-ту добу досліду при 
значному впливі ГЕ (η2

х=0,21; р<0,05). Абсолютний же вміст альбумінів не 
змінювався. В обох групах він незначно знизився через добу після обробки 
тварин з подальшим підвищенням до 10-ї доби досліду. Вміст глобулінів у 
сироватці крові дослідних свиней підвищувався на 5,2–9,3 % у відносних та 
6,8–17,9 % у абсолютних одиницях (η2

х=0,21; р<0,05). У контрольних тварин 
вміст α-, β- та γ-глобулінів був сталим, а свині дослідної групи відповідали на 
введення ГЕ підвищенням вмісту всіх глобулінових фракцій білка сироватки 
крові. Вірогідними виявилися зміни відносного і абсолютного вмісту γ-
глобулінів. Спостерігали вірогідне збільшення вмісту γ-глобулінів на 29,6 % 
через 10 діб від початку досліду. Через одну та 10 діб досліду показник сили 
впливу (η2

х) дорівнював відповідно 0,14 і 0,36 (р<0,01) в абсолютних та 0,23 
(p<0,05) і 0,40 (p<0,01) – у відносних величинах. Зміни вмісту інших 
глобулінових фракцій сироватки крові дослідних свиней реакцією на 
введення ГЕ не були. При цьому у дослідних тварин дещо зменшувався 
(тенденція) білковий коефіцієнт за впливу ГЕ на нього η2

х=0,20 (р<0,05). 
Отже, підвищення рівня загального білка, яке під впливом ГЕ 

спостерігали в межах фізіологічної норми, пов'язане з вірогідним 
збільшенням його глобулінової фракції і, зокрема, γ-глобулінів, при 
незначному зниженні вмісту альбумінів. Це дозволяє говорити про 
посилення імунних реакцій тварин, що позитивно вплинуло на їх загальний 
стан та продуктивність. Середньодобові прирости маси тіла тварин, яким 
ін’єктували ГЕ, були більшими на 27 % (p<0,05) ніж у контролі. 
Установлено, що це підвищення зумовлене одержанням тваринами екстракту 
з лялечок шовкопряда (η2

х=0,20; p<0,05). Такі ж показники одержані при 
обчисленні та статистичній обробці абсолютних приростів живої маси свиней 
за 10 діб дослідження, які у піддослідних тварин виявилися вірогідно 
вищими, ніж у контролі (p<0,05). 

Висновок. Фізіологічний вплив гідрофільного екстракту з лялечок 
дубового шовкопряда при підшкірному уведенні продуктивним тваринам 
полягає у стимуляції гемопоезу та синтезу білка, що сприяє підвищенню 
приростів маси тіла у свиней. Механізм дії ГЕ на організм тварин полягає у 
його позитивному впливі на функції клітини, збудливість тканин, процеси 
обміну речовин, імунні процеси та репродуктивну функцію, що пояснюється 
цінним біохімічним складом та антитоксичними властивостями екстракту. 
Стимуляція вказаних фізіологічних процесів під впливом екстракту 
приводить до підвищення продуктивності. 

Summary. The physiological effect of a hydrophilic extract of Antheraea 
pernyi pupae when subcutaneously administered to productive animals is to 
stimulate hemopoiesis and protein synthesis, which contributes to increasing body 
weight gain in pigs. The mechanism of hydrophilic extract action on the animal’s 
organism is its positive effect on cell functions, tissue excitability, metabolic and 
immune processes and reproductive function, which is explained by valuable 
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biochemical composition and antitoxic properties of the extract. Stimulation of 
these physiological processes under the influence of the extract to increased 
productivity leads. 
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СПЕРМОПРОДУКЦІЇ У КНУРЦІВ 
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Вступ. У забезпеченні високої якості спермопродукції кнурів важливу 

роль відіграють складові компоненти корму, особливо біологічно активні 
речовини. Саме вони забезпечують нормальний розвиток і функціональну 
активність сперматозоїдів, знижуючи згубний вплив теплового та 
окислювального шоку. Нестача в раціоні легкозасвоюваних форм лізину, 
вітамінів А і Е, мікроелементів цинку та селену згубно позначається на 
процесах формування сперміїв, рухливості та  їх запліднюючій здатності.  

Метою досліджень було створити комплексний препарат 
антиоксидантної дії та дослідити його вплив на кількісні і якісні 
показники сперми, про- і антиоксидантний гомеостаз у кнурців під час 
становлення їх статевої функції. 

Матеріал і методика досліджень. Експерименти проведено в умовах 
лабораторії фізіології та Державного підприємства «Експериментальна база 
«Надія» Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН. У 
дослідах було використано 10 кнурців великої білої породи 8-12 місячного 
віку, яких утримували в індивідуальних станках. Дослідження проводили 
відповідно до загальноприйнятої методики груп-періодів. Якість 
спермопродукції оцінювали за такими показниками: об’єм еякуляту, 
рухливість і концентрація сперміїв, їх загальна кількість, у тому числі живих, 
рН сперми, а також виживаємість сперматозоїдів. В основному періоді 
досліду  раціон кнурців групи (контрольної) залишався без змін, а тваринам 
дослідної групи – додатково згодовували кормову добавку (КД) «Ліцисевіт», 
до складу якої входили: лізин, солі цинку і селену та вітаміни А, Е, С. Рівень 
біологічно активних компонентів, що входять до складу КД «Ліцисевіт», у 
кормах дослідної групи був вищим відповідно на 20 % порівняно з І групою 
(контролем). Водночас проводили оцінку якості спермопродукції, а також 
показників перебігу процесів вільнорадикального перекисного окислення 
(ВРПО) спермі та її плазмі. Інтенсивність пере бігу ВРПО в спермі та її 
плазмі оцінювали за вмістом  первинних продуктів цього процесу  - дієнових 
кон’югатів (ДК)  та вторинних - малонового диальдегіду (МДА). Рівень 
системи антиоксидантного захисту оцінювали з активністю антиоксидантних 
ферментів: супероксиддисмутази (СОД), каталази (КТ), вмістом 
неферментних антиоксидантів: вітамінів А і Е, аскорбінової кислоти (АК), 
відновленого глутатіону (ГТ).  
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Результати дослідження. Протягом експериментального періоду за 
досліджуваними показниками спермопродукції у кнурців в основному 
простежується їхнє підвищення в ІІ групі тварин, зокрема об’єм еякуляту 
збільшився в 1,3 раза (р<0,05). Використання досліджуваної добавки сприяло 
зростанню загальної кількості сперматозоїдів. Терморезистентність сперміїв 
кнурців протягом основного й заключного періодів збільшувалася, особливо 
в ІІ групі, де по закінченні основного періоду цей показник був вищим на 54 
% порівняно з контрольною групою.  

У спермі кнурців спостерігалось найбільш інтенсивне зростання 
кількості вітаміну А у дослідній групі, перевищуючи контрольну на 13 %.  

У плазмі сперми було виявлено лише сліди вітаміну Е. Після введення 
КД у спермі кнурців дослідної групи рівень вітаміну Е був вищим у 1,9 раза 
порівняно з контрольною. Концентрації АК у плазмі крові протягом екс- 
перименту зростала в ІІ групі. Однак, у спермі і її плазмі найнижчою 
кількістю цієї речовини характеризувалась дослідна група. Упродовж 
експериментального періоду концентрація АК у спермі кнурів знижувалась, 
найбільш швидко це відбувалось у тварин дослідної групи  – 3 рази (р<0,05).  

У плазмі сперми спостерігалось підвищення активності СОД, при 
цьому у ровесників дослід ної групи рівень був вищим проти контрольної на 
23,3 %. У спермі виявлено загальне зниження рівня СОД, з найбільш 
виразними змінами в дослідній групі (в 1,8 раза).  

Упродовж  основного періоду у спермі встановлено підвищення 
активності КТ у І групі на 44,9 %, а в ІІ групі лише на 5,4 %. У плазмі сперми 
спостерігалась близька динаміка цього ферменту з переважанням активності  
в контрольній групі проти дослідних на 13,8%. 

Протягом періоду згодовування КД у спермі та її плазмі кнурців 
дослідної групи рівень первинних продуктів пероксидації був нижчим за 
встановлений у контрольній, що свідчить про вищий рівень антиоксидатного 
захисту в цій тканині. Впродовж основного періоду у плазмі сперми кнурці 
дослідної групи після введення препарату рівень МДА був нижчим. Однак, 
після згодовування препарату в спермі кнурців ІІ групи встановлено дещо 
вищу концентрацію МДА. Проте, інкубування зразків сперми та її плазми в 
залізо-аскорбатному буфері показало значно вищий рівень антиоксидантного 
захисту в тварин дослідних груп відносно контрольної. 

Висновки. Експериментально встановлено, що на фоні вікових змін в 
організмі молодих кнурів використання антиоксидантної кормової добавки 
позитивно вплинуло на збільшення вмісту білка, вітамінів А і Е в спермі і її 
плазмі та прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, а також в цілому 
стимулювало спермопродукцію у них, покращуючи функціональну 
активність сперматозоїдів у період становлення статевої функції. 

Summary. There were conducted the investigation of sperm production 
in hogs of the Large White breed under the influence of fodder supplement 
“Litsysevit”. There were established the intercommunication between separate 
indices of sperm quality and processes of free radical of oxidation using fodder 
supplement of antioxidant effect. 
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На сьогодні, актуальним є дослідження функціонування підшлункової 
залози змішаної секреції сільськогосподарських тварин, яка виконує в 
організмі тварини важливі функції, приймає участь у підтримки гомеостазу 
та обміні речовин. При цьому гормони підшлункової залози відіграють 
ключову роль у білковому, вуглеводному та ліпідному обміні. Однак 
взаємозв’язок  процесів функціонування підшлункової залози, як залози 
внутрішньої та зовнішньої секреції недостатньо вивчено. Відсутні також 
дослідження щодо функціонування підшлункової залози за впливом 
біологічно активних кормових добавок у різних сільськогосподарських 
тварин, в тому числі  кролів. Серед широкого спектру біологічно активних 
речовин перевага надається добавкам природного походження. До таких 
речовин відносяться препарати та кормові добавки гумінової природи, які 
отримані з екологічно чистого українського торфу та не мають токсичної дії 
[4, 5]. 

Дослідження спрямоване на вивчення впливу функціонування 
підшлункової залози змішаної секреції за впливу біологічно активних 
кормових добавок гумінової природи.  

Механізм впливу гумінових речовин на систему травлення більш 
розглянуто та детально  вивчено у птиці бройлерного типу кросів Арбос 
Айкрес, Росс, Кобб-500, курей - несучок. Також проведено чимало дослідів 
на страусах та інших видах тварин, які підтверджують позитивний вплив 
кормових добавок гумінової природи на організм тварин [2, 4, 5].  

Гумінові речовини, маючи здатність утворювати хелатні сполуки, при 
потраплянні разом з кормом або водою до шлунково-кишкового каналу 
тварин впливають на процеси всмоктування компонентів корму, продуктів 
гідролізу вуглеводів, протеїнів і ліпідів. Крім того, володіють 
мембранотропною дією, гумінові речовини частково проникають до живої 
клітини, приймаючи участь в процесі трансмембранного перенесення за 
принципом внутрішньоклітинного перетравлення, запропонованого де 
Дювом [2, 5]. 

Існують дані [1, 2, 3] , що введення гумінових препаратів до раціону 
птахів забезпечує більш високу адаптацію секреторно-ферментативної 
системи тонкого кишечнику до кормових факторів. При цьому в хімусі 
дванадцятипалої кишки зростає активність ферментів, що розщеплюють як 
крохмалисті, так і білкові субстрати.  

В печінці, за впливу гумінових речовин, змінюється рівень циклічного 
аденозинмонофосфату, що вказує про вплив препаратів на процеси 
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фосфорилювання внутрішньоклітинних білків. Циклічний  
аденозинмонофосфат, який виконує функції другорядного месенджеру, в 
даному випадку забезпечує взаємозв’язок і взаємодію між сполукою-
регулятором і ферментними системами клітини [3, 4].  

Існує припущення, що саме  аденозинмонофосфат впливає на те, що у 
тканинах печінки майже вдвічі збільшується активність лізосомного 
ферменту-катепсину В, який відіграє важливу роль не тільки у 
внутрішньоклітинному розщепленні, а й в процесах синтезу багатьох білків, 
в т.ч. ферментів і гормонів. Лізосомні ферменти приймають участь у 
забезпеченні адаптації, займаючи своє місце в ієрірхії перебудови 
метаболізму клітин. Цей факт пов’язаний із впливом  аденозинмонофосфату 
як на мембрани лізосом, так і на синтез цих ферментів de novo [1, 2]. 

У кролівництві особливості функціонування підшлункової залози за 
впливу біологічно активних речовин недостатньо вивчене та представлено у 
літературних джерелах, а вплив гумінових речовин на їх травну систему 
взагалі не досліджувалось. 

Тому, визначення та регуляторний вплив функціонування 
підшлункової залози, як залози внутрішньої та зовнішньої секреції на 
підтримку гомеостазу кролів є досить перспективним напрямом досліджень. 
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Подано дані про вміст мінеральних елементів, загальних ліпідів і 

співвідношення окремих їх класів  в тканинах медоносних бджіл в умовах 
підгодівлі сиропом і добавкою «Гумілід». Встановлено відмінності вмісту Fe, 
Zn, Ni, Pb і Cd і фракційного розподілу ліпідів в тканинах медоносних бджіл 
дослідних груп порівняно з контрольною. Отримані результати свідчать про 
позитивні зміни вмісту окремих фракцій ліпідів в організмі бджіл, що 
підсилює в ньому процеси метаболічного накопичення  енергетичних і 
пластичних компонентів трофічного ланцюга, а також про оптимізацію 
обміну мінеральних елементів зі зниженням рівня важких металів. Ці дані 
вказують на доцільність використання добавки «Гумілід» з метою корекції 
ліпідного і мінерального живлення медоносних бджіл. 

 
Data is presented on total proteins content and correlation of their separate 

classes and trace elements in the melliferous bees’ tissues at feeding them syrup 
with «Gymilid»   addition. Probable differences between fraction division of lipids 
and Fe, Zn, Ni Pb and Cd content in melliferous bees’ tissues of the experimental 
groups in comparison to control was established. Obtained results witness about 
positive changes in the content of separate lipid fraction including processes of 
metabolic accumulation of energetic and plastic components of the food chain and 
also mineral elements metabolism in bees’ organism. This proves the necessity of 
using «Gymilid»  additions for correction of melliferous bees mineral nutrition.  

 
Вступ. Гумінові речовини, що застосовуються в сільському 

господарстві, є не тільки ефективними регуляторами росту, але і екологічно 
чистими, безпечними, мають природне походження і широкий спектр 
біологічної дії на рослинні і тваринні організми. Антистресову та 
адаптогенну дію препаратів гумінової природи в несприятливих умовах 
середовища було доведено роботами основоположника української наукової 
школи по застосуванню гумінових речовин в сільському господарстві 
професора Л.А. Христєва.  

Метою нашої роботи було дослідити вплив біологічно активної 
добавки «Гумілід» на  мінеральний і ліпідний склад тканин організму 
медоносних бджіл в літній період. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проведено в 
агроекологічних умовах Прикарпаття на приватній пасіці в с. Кореличі. 
Досліджено вплив біологічно активної кормової добавки «Гумілід» (ТУ У 
15.7-00493675-004: 2009), розробленої та наданої співробітниками науково - 
дослідної лабораторії з гумінових речовин ім. професора Л. А. Христєвої 
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Дніпропетровського державного аграрно-технічного університету. 
Сформовано три групи бджолиних сімей, по три вулики в кожній. I 
контрольна - з підгодівлею 1000 мл чистого цукрового сиропу / тиждень, II 
група додатково до 1000 мл цукрового сиропу / тиждень включено 0,5 мл 
кормової добавки «Гумілід», а III група - 1 мл кормової добавки «Гумілід» на 
1000 мл цукрового сиропу / тиждень. Кормову добавку «Гумілід» 
згодовували бджолам II і III груп протягом 14 діб. 

Для дослідження тканин відбирали по 90-100 бджіл з трьох визначених 
вуликів (30-35 бджіл з кожного), які використовували для приготування 
гомогенатов з тканин цілого організму. У зразках тканин організму бджіл 
визначали вміст загальних ліпідів, їх фракцій, а також мінеральних 
елементів. Екстрагування загальних ліпідів в зразках тканин медоносних 
бджіл проводили за методом Фолча [5], а їх кількість встановлювали 
гравіметричним методом. Концентрацію окремих мікроелементів (Fe, Сu, Ni, 
Cr, Zn, Pb і Cd) визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі СФ-
115 ПК. Отримані дані обробляли статистично з визначенням середніх 
величин, їх відхилень і ступеня достовірності із застосуванням коефіцієнта 
Стьюдента. 

Результати досліджень. Використання біологічно активних речовин 
гумінової природи здатне іммобілізувати сполуки як неорганічної, так і 
органічної природи, проявляти властивості хелатних лігандів і вступати у 
процеси комплексоутворювання, у т.ч. з важкими металами, що має певне 
значення у зниженні цих елементів в організмі та продукції тварин, у т.ч. 
бджіл. Аналіз вмісту мінеральних елементів у тканинах цілого організму 
вказує на більш низький їхній рівень у зразках бджіл ІІ (0,5 мл) і ІІІ (1 мл) 
дослідних груп, ніж контрольної. Зокрема, спостерігали  вірогідні різниці 
нижчої концентрації Fe і Zn у тканинах бджіл ІІ (р<0,05) та ІІІ (р<0,01) 
дослідних груп порівняно до контрольної групи. У тканинах організму обох 
груп вміст Co і Ni був нижчим і в III групі рівень цих елементів знижувався у 
1,4 та 2,0 раза відповідно (р<0,05), що пов'язано з більше вираженою 
метаболічною дією 1 мл «Гуміліду» на обмін мікроелементів. Низький рівень 
Ni (р <0,05), Pb (р <0,001) і Cd у тканинах бджіл дослідних груп обумовлений 
взаємодією гумінових речовин добавки з цими елементами в організмі зі 
сприянням їхнього виведення у вигляді комплексних сполук 

Дослідженнями встановлені міжгрупові різниці фракційного розподілу 
ліпідів та їхнього відносного вмісту в тканинах цілого організму бджіл за 
умов згодовування кормової добавки «Гумілід». Вірогідні різниці 
встановлені між показниками відносного вмісту етерифікованого 
холестеролу в ліпідах тканин бджіл II і III дослідних груп, які були вищі в 
1,19 і 1,22 раза (р <0,01; р<0,001) порівняно до контрольної групи. 
Встановлені відмінності фракційного розподілу ліпідів тканин бджіл цілого 
організму можуть обумовлюватися безпосереднім впливом застосованої 
добавки на обмін окремих фракцій ліпідів. Надходження добавки «Гумілід» в 
організм сприяє зниженню в тканинах бджіл дослідних груп рівня вільного 
холестеролу, що може зумовлюватися посиленням його використання в 
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реакціях метаболізму, оскільки вірогідно зростає відносний уміст його 
етерифікованої форми. 

Отже, згодовування з цукровим сиропом 0,5 і 1 мл кормової добавки 
«Гумілід» зумовлювало незначні міжгрупові відмінності ліпідного складу 
тканин цілого організму та окремих мінеральних елементів, особливо для ІІІ 
дослідної групи, яка отримувала 1 мл препарату. 
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Знання фізико-хімічних та біологічних властивостей фітомеліорованих 

гірських порід надає можливість визначитись з основними параметрами 
родючості літоземів. Ці параметри пов’язані із проходженням основних 
процесів ґрунтоутворення у фітомеліорованих гірських породах. Це 
стосується співвідношення окислення і відновлення у процесі вивітрювання 
розкривних гірських порід. До задач наших досліджень входило вивчення 
кількісних і якісних змін фізико-хімічних властивостей фітомеліорованих 
гірських порід (зміни рухомості гумусу, поживних речовин) та визначення 
перспектив підвищення їх ресурсного потенціалу за рахунок використання 
препаратів гумінової природи. Фітомеліоровані гірські породи були вивчені 
за рівнем окисно-відновлювальної буферної ємкості легкоокислюваних 
речовин. Встановлено, що фітомеліорація гірських порід призводить до росту 
їх окисно-відновлювальної буферної ємкості, кількості легкоокислюваних 
органічних речовин. Отже, завдяки формуванню легкорухомих органічних 
речовин, можливо забезпечити рослини елементами живлення при умові 
використання на гірських породах фітомеліоративних сівозмін. Аналіз 
молекулярної ваги гумінових кислот на прикладі фітомеліорованої сіро-
зеленої глини виявив формування легкорухомої фракції МВ 5000-15000. Для 
дослідження формування органічної речовини у профілі рекультивованих 
земель, що знаходились більш ніж 25 років під природним довговегетуючим 
піонерним фітоценозом, були відібрані пошарово (0-5, 5-10, 10-20, 20-40 см) 
зразки гірських порід. Результати визначення «активного» та «пасивного» 
гумусу засвідчили, що вміст «активного» гумусу у шарі 0-5 см 
довгофітомеліорованих гірських порід знаходиться на рівні 25% від загальної 
кількості. Проте у нижчих шарах його рівень зменшується до кількості 
слідів. Отже, значення «активного» гумусу може бути залучене у перелік 
параметрів формування родючості фітомеліорованих гірських порід. 
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Ефективність застосування препаратів гумату та біогумату була перевірена 
при вирощуванні польових та овочевих культур у модельних вегетаційних та 
мікропольових дослідах на рекультивованих землях. 

Summary/ Several approaches application for plant meliorated rocks organic 
substance composition evaluation gave an opportunity to reveal the formation of 
the humic fractions. Several field experiments with humic substances application 
were conducted in condition of reclaimed minelands. 
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Вченими багатьох країн світу, зокрема Л.А. Христевою [1], 

встановлено, що розчинні гумінові кислоти є дуже ефективними фізіологічно 
активними речовинами. Одна з причин позитивної дії розчинних гумінових 
добрив при внесенні їх у ґрунт – створення більш сприятливих умов для 
збереження ґрунтового гумусу, що бере участь в утворенні поглинаючого 
комплексу. Гумінові препарати підвищують імунітет рослин, відіграють роль 
антидепресанту, особливо при несприятливих умовах зовнішнього 
середовища. Гумінові речовини позитивно впливають на ріст коренів у 
різних ґрунтах, підвищують їх активність по використанню елементів 
живлення і вологи. В умовах сьогодення рідкий біогумус широко 
застосовується в багатьох країнах світу (США, Німеччина, Франція, Китай, 
Японія, Угорщина, Болгарія, Чехія, Словаччина тощо) [2].  

Метою наших досліджень було визначення впливу натурального 
стимулятору росту рослин біогумату (при розведенні 1:50 та 1:100) на ріст та 
розвиток томатів сорту Бобкат на насипному шарі чорнозему потужністю 40 
см на технічній суміші гірських порід. Біогумат – екстракт з біогумусу 
(продукту біопереробки подрібненого соняшникового лушпиння 
вермикультурою Eisenia foetida). Обприскування проводилося у період 
вегетації на протязі 2015-2017 рр. 

Результати проведених досліджень показали, що обприскування рослин 
томатів біогуматами істотно впливало на ріст врожайності порівняно з 
контролем. Використання біогуматів (розведення 1:100) забезпечувало 
отримання найвищої урожайності томатів – 7,1 кг/м2 при урожайності в 
контролі 6,28 кг/м2. Біогумат впливає також на якісні показники томатів: в 
плодах підвищувався вміст сухої речовини у середньому на 0,2 %, вітаміну С 
– на 2,1 мг/100 г речовини, загальний вміст цукрів зростав в 1,4 рази. 
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Таким чином, застосування екологічно безпечного стимулятору росту 
рослин біогумату сприяє підвищенню родючості ґрунту, врожайності томатів 
та одержанню високоякісної сільськогосподарської продукції. 
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Вступ. Рекультивація представляє собою комплексну науково-

практичну задачу по відновленню функціональності біогеценотичного 
покриву, порушеного внаслідок техногенного впливу і формування нової 
ієрархічної організації. Вивчення агроекологічного взаємозв'язку «грунт-
рослина» дуже важливий для вирішенні проблеми деградації грунтів та 
повернення їх у сільськогосподарське використання.[1] Відкритий спосіб 
добування корисних копалин зменшує великі площі сільськогосподарських 
угідь, які і так деградують за рахунок інтенсивного ведення сільського 
господарства, тому відновлення порушенного родючого шару- актуальна 
проблема сьогодення. Грунт – важливий компонент біосфери і його 
відновлення після розробки відкритим способом магранцеворудних родовищ 
у Нікопольському марганцеворудному басейні- необхідна умова реестрації 
техногенного ландшафту. 

Метою даної роботи є встановлення вмісту біологічно активних 
речовин гумінової природи у профілях педозему і техноземів на 
лесоподібному суглинку, червоно-бурих і сіро-зелених глинах та визначення 
екологічної ролі гумусу у стійкому розвитку складених біогеоценотичних 
систем. 

Матеріали і методи досліджень. Відбір зразків проводився на 
досліджуваних ділянках науково-дослідного стаціонару з рекультивації 
земель Дніпровського державного аграрно-економічного університету згідно 
ДСТУ 4286:2004. Вміст гумусу визначали оксидо-метричним методом. 
Проби відбирали по шарах:1-10; 10-20; … 90-100 см у триразовій 
повторюваності. Статична обробка одержаних результатів проведена за 
допомогаю програми Statistica 7,0.  
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Результати досліджень. Аналіз результатів досліджень свідчить про 
те, що вміст валового гумусу у педоземі коливається від 0, 52% до 0,91%. 
Максимальна концентрація спостерігається у верхньому шарі грунту 0-20 см. 
Педоземи представлені насипним шаром чорнозему південного на 
лесоподібному суглинку. Ці штучні грунти є найбільш «постійними» за 
вмістом органічної речовини. У техноземі на лесоподібному суглинку цей 
показник коливается від 0,1 до 0.83%. Максимальне значення зафіксоване у 
шарі 0-20 см. Зі збільшенням глибини грунту цей показник поступово 
зменшується і сягає мінімуму (0,1 %) у шарі 80-90см. За вмістом гумусу 
дерново-літогенні грунти на сіро-зелених глинах мають 10% у шарі 0-10см. 
Для дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах максимальний 
вміст гумусу за профілем визначився у шарі 0-20 см. Відомо, що від кількості 
гумусу залежить і вміст загального азоту, кількість якого з глибиною мала 
тенденцію до зниження. Гумус є не тільки джерелом загального азоту, а 
також фосфору і калію.[2] Найбільший вміст гумусу фіксується у шарах 0-20 
см для кожного з досліджуваних профілів. Підвищення вмісту гумусу 
відбувається за рахунок розкладання мікроорганізмами маси коренів і 
невеликої частки рослинних органічних залишків.[3] 

Висновки. Із проаналізованих нами екотопів найбільш прийнятними  
фізико-хімічними властивостями для стійкого розвитку складних 
біогеоценотичних систем має насипний родючий шар чорнозему, за своїми 
агрохімічними показниками цей варіант рекультивованих земель наближений 
до показників зонального чорнозему південному. 

Розповсюдження органічної речовини за профілем дослідженних 
техноземів, ймовірно, пов'язано з промивним режимом грунтів та 
особливостями породи, яка є основною техноземів. 

За вмістом органічної речовини рекультоземи відносяться до 
малогумусних та потребують подальшого відновлення. 

Бібліографія 
1.Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та 

екологічна небезпека /[В.М.Гришко, Д.В.Сищиков, О.М.Піскова та ін.] ; 
Нац.акад. наук України, Криворіз. ботан. сад, Укр. т-во грунтознавців та 
агрохіміків, Укр. т-во фізіологів рослин. – Донецьк : Донбасс, 2012. – 306 с. 

2. Экология почв. Учение об экологических функциях почв /  
Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.- М6 Изд-во МГУ, 2012.-413с. 
3.Чорна В.І, Вагнер І.В. Участь кремнієвих сполук та гумінових кислот 

у формуванні властивостей грунту. Природне агровиробництво в Україні: 
проблеми становлення, перспективи.- Дніпро- 2015. с 151-154. 

 Summary. The content of organic matter was dater mined in the profiles 
pedozemu and tehnozemah on lesopodnomu loam, red-broun and gray-green 
clays.The rating of anthropogenis soils recein by organic matter content. 
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УДК 619:615.1 
 
МІСЦЕВЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ІЗ ГУМІНОВИМИ 

РЕЧОВИНАМИ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ ШКІРИ У ТВАРИН 
Чумак В.О., Рубанська А.В., Кравчук К.В. 

ДДАЕУ, м. Дніпро, Україна 
 
Вступ. Для покращання загоєння при пошкодженнях покривних тканин 

у тварин застосовують переважно препарати м’яких лікарських форм, що 
легко наносяться та достатньо міцно тримаються на шкірі. Існуючий 
асортимент розширюється новинками, які зручніші, прийнятні за ціною, а 
також безпечні в умовах можливого злизування тваринами.  

Метою роботи було вивчити можливість та визначити  клінічну 
ефективність застосування лікарських форм, створених на основі «Гумілід» 
(ТУ У 15.7-00493675-004:2009) в умовах Лабораторії з вивчення БАР при 
кафедрі фізіології та біохімії с.-г. тварин ДДАЕУ для зовнішнього 
застосування тваринам в умовах ветеринарної клініки або приватного 
сектору. 

Матеріал і методика досліджень. У роботі використано зразки 
дослідної партії засобу «Гуміфарм» ТУ У 21.2-00493675-007:2016, склад 
якого розроблено проф.Степченко Л.М. та доц.Чумак В.О. і виготовлена ПП 
«Фарматон» м.Рівне. Це мазь із природних компонентів та проявляє 
антисептичну, протизапальну та регенеруючу дії, завдяки чому заспокоює 
вражену та подразнену шкіру, відновлює епідерміс, запобігає розвитку 
патогенної мікрофлори, посилює бар'єрні функції шкіри. Ефект обмежується 
місцем аплікації.  

В умовах приватної ветеринарної клініки порівнювали ефективність 
лікування післяопераційних ран у кішок, а в умовах приватного сектору - 
дерматиту та ран після механічних пошкоджень у корів та кіз.  

Ефективність запропонованих схем лікування оцінювали за даними 
щоденних зовнішніх обстежень тварин піддослідних груп, зокрема 
оцінювали такі показники: кратність проведення процедур, тривалість 
лікування, швидкість загоєння, наявність та характер ускладнень, види 
грануляцій, що утворюються, тип загоєння. Клінічні ознаки перебігу 
ранового процесу оцінювали за показниками зупинка поширення гіперемії 
шкіри, зупинка набряку, поява  грануляцій, заповнення грануляціями всієї 
рани, початок крайової епітелізації, повна епітелізація ран. 

Результати досліджень. У тварин дослідних груп на 2-3 день з 
моменту початку лікування післяопераційних ран спостерігається зниження 
припухлості навколо шва, а на 6-7 день відбувалося загоєння рани за 
первинним натягом. Ефект від препаратів при пошкодженнях шкіри у 
молодняка тварин проявляється на стадії появи грануляцій, а у дійних корів 
та кіз на стадії зникнення набряку та гіперемії шкіри та утримується до 
повного заживлення. 

Висновки 
1. Апробована схема покращення заживлення ран та відновлення 
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пошкоджень шкіри у тварин різних видів. 
2. Гельова форма «Гуміфарм», що містить гумінові кислоти, прополіс 

та токоферол знижує термін загоєння післятравматичних ран у тварин. 
Пропонується використання з метою прискорення заживлення рани 
«Гуміфарм» за випробованою схемою – обробки ділянок шкіри проводити 
двічі на добу з інтервалом 12 годин протягом тижня. 

Summary. In the laboratory to study the BAR at the Department of 
Physiology and Biochemistry agricultural Animal DDAEU properties found 
"Humifarm" for personal use for external use for reduced the healing of surgical 
wounds in cats in terms of vetclinic and to improve wound healing in cows and 
goats private sector. Form  of "Humifarm" containing humic acid, tocopherol, 
propolis and reduces healing time post-traumatic wounds in animals. The optimum 
layout of the drug - treatment twice a day with an interval of 12 hours for 7-10 
days. 

 
 
УДК 577.19:577.182.54:615.015.1 

 
ВПЛИВ ГУМІЛІДУ ТА ДОКСИЦИКЛІНУ НА АКТИВНІСТЬ 

ЖЕЛАТИНАЗ 
Шаульська О.Е., Ткаченко В.А., Шевцова А.І. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, 
Україна 

 
Вступ. Матриксні металопротеїнази – сімейство позаклітинних цинк-

залежних ендопептідаз, здатних руйнувати всі типи білків позаклітинного 
матриксу. Вони відіграють важливу роль в ремоделюванні тканин, 
ангіогенезі, проліферації, міграції та диференціації клітин, апоптозі, 
стримуванні зростання пухлин. Серед трьох десятків відомих нині 
матриксних металопротеїназ найбільшу увагу при вивченні стресу різного 
генезу приділяють ММП2 та ММП9, або желатиназам А та В. Пошук 
препаратів, в основі лікувальної дії яких лежить регулювальний вплив на 
активність матрикс-деградуючих ферментів, уважають перспективним 
напрямом фармакокорекції при лікуванні наслідків стресу. Серед препаратів, 
що володіють антиоксидантними, протизапальними та цитопротекторними 
властивостями велику увагу привертає антибіотик тетрациклінового ряду – 
доксициклін. З літературних джерел відомо, що він проявляє інгібіторні 
властивості по відношенню до желатиназ. У сільському господарстві для 
підвищення резистентності тварин до дії пошкоджуючих факторів 
зовнішнього середовища активно використовуються препарати з торфу, такі 
як гумілід (біологічно активна добавка), які широко використовуються, як 
антиоксидантні та цитопротекторні препарати, рослинного походження. 
Незважаючи на велику кількість досліджень, пов’язаних з визначенням 
лікувально-профілактичних ефектів гуміліду та його похідних, даних 
стосовно впливу означених препаратів на активність матрикс-деградуючих 
ферментів практично немає. 
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Метою роботи було визначити вплив речовин гумінової природи у 
порівнянні з дією доксицикліну на показники матрикс-деградуючих 
ферментів у щурів за умов експериментального адреналінового ушкодження 
міокарду (АУМ). 

Матеріали та методи. АУМ моделювали у щурів лінії Вістар за 
схемою, запропонованою Л. Д. Хідіровою (2010), згідно з якою адреналін 
(0,2 мг/100 г маси) уводили підшкірно упродовж 10 діб. Усі щури були 
розділені на чотири групи по 6 тварин у кожній: 1 – інтактні щури; 2 – щури з 
адреналіновим ушкодженням міокарда; 3 – щури з АУМ, яким давали 
доксициклін у дозі 3,5 мг/кг; 4 – застосовували гумілід (1%, ТУ У 15.7-
00493675-004, 2009) per os, після моделювання АУМ. Наявність ішемічного 
ушкодження підтверджували за даними електрокардіографії. Для аналізу 
використовували плазму та екстракт розчинних білків серцевого м’язу 
експериментальних тварин. У дослідних зразках визначали активність 
желатиназ А і В методом ензим-зимографії в нашій модифікації. Статистичну 
обробку результатів проводили за допомогою Excel та програмного продукту 
Statistica. 

Результати. Введення адреналіну впродовж десяти діб призводило до 
тимчасового погіршення фізичного стану тварин (тахікардія, млявість, 
порушення рухливості). На ЕКГ спостерігались характерні зміни, що 
підтверджували ушкодження міокарда. За результатами визначення 
активності желатиназ А та В встановлено, що за умов АУМ у плазмі крові 
щурів підвищується відносна активність желатинази В та спостерігається 
тенденція до збільшення латентних форм желатиназ В/А. При застосуванні 
доксицикліну та гуміліду спостерігається підвищення проформ желатинази А 
у 50% дослідних тварин майже у 2 рази та підвищення зрілої форми 
желаинази А у 50% – приблизно у 1,5 рази. У фракції розчинних білків 
серцевого м’яза желатиназа А у всіх групах була на рівні контрольних 
значень. В умовах проведення даного експерименту желатиназа В не 
визначалась, що пов’язано із чутливістю даного метода.  

Висновки. АУМ супроводжується підвищенням активності желатиназ 
у плазмі крові, хоча рівень цих матрикс-деградуючих ензимів у серцевому 
м’язі не змінюється. Застосування гуміліду та доксицикліну призводить до 
активації зазначених ферментів лише у 50% експериментальних тварин, що 
може свідчити про експресію великої кількості специфічних інгібіторів 
желатиназ ТІМП-1-ТІМП-4. В подальшому планується проведення 
досліджень за визначенням змін експресії желатиназ А і В та експресії 
специфічних і неспецифічних інгібіторів, що дозволить визначити їх 
співвідношення та зробити більш однозначні висновки стосовно дії 
доксицикліну та гуміліду. 

Summary. Adrenaline provoces the myocardial damage and is accompanied 
by increased activity of gelatinases in plasma, although the level of these matrix-
degrade enzymes in the cardiac muscle does not change. The use of humilide and 
doxycycline lead to the activation of these enzymes only in 50% of experimental 
animals, which may indicate the increase of the expression of their specific 
inhibitors TIMP1-4. 
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УДК 577.115:577.175.5:615.322:616-092.9 
 

ПОРІВНЯННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ТА 
КАРДІОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТІВ 

ГУМІНОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА БІОФЛАВОНОЇДУ КОРВІТИНУ 
Шевцова А.І. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України, м.Дніпро, 
Україна 

 
Вступ. Серцево-судинні захворювання, у першу чергу ішемічна 

хвороба серця (ІХС),  займають лідируючі позиції серед патологічних станів 
людини, які  призводять до інвалідизації населення, погіршення якості життя 
і часто закінчуються смертю. Незважаючи на значні досягнення в галузі 
профілактики та лікування ІХС та ії ускладнень, частота цього захворювання 
залишається  високої,  тому пошук препаратів з кардіопротекторними 
властивостями  був і є актуальною задачею сьогодення. Поряд  з 
препаратами, що входять до комплексу базисної терапії  ІХС, все більше 
уваги приділяється речовинам з антиоксидантними властивостями, серед 
яких біофлавоноїд  кверцетин, позитивний ефект якого доведено не тільки 
при лікуванні ІХС, але  й інших  патологічних станів.  Якщо механізми 
кардіопротекторної дії кверцетину досить добре вивчені , то  вплив групи 
препаратів гумінової природи на стан серцево-судинної системи не 
визначений. Аналіз літературних даних та інтернет-сайтів  свідчить, що 
гумінові речовини використовуються переважно у сільському господарстві, 
хоча існують поодинокі  свідоцтва, що вони мають широкий спектр захисної 
дії на організм ссавців і людини, і при цьому не проявляють тератогенних, 
алергенних, канцерогенних та інших побічних шкідливих ефектів.  

Метою роботи  було  порівняти ефекти дії  речовин гумінової природи 
та кверцетину на фізіологічний стан,  показники оксидантно-антиоксидантної 
системи та окремих ланок метаболізму у щурів з експериментальною 
кардіоміопатією та  адреналін-індукованим ушкодженням міокарда. 

 Матеріали та методи. Для дослідження використовували 2 моделі 
ушкодження серця, що відрізняються за етіологічними механізмами: 1- 
кардіопатія, що виникає внаслідок дії антрациклінового антибіотику 
доксорубіцину, та 2- ішемічне ураження міокарда внаслідок дії високих доз 
адреналіну. Моделювання проводили за запатентованими та описаними в 
літературі схемами [1,2]. У кожному з варіантів дослідження тварини були 
розділені на 4 групи по 6-10 щурів: 1група - інтактні тварини; 2 – щури з 
індукованим ушкодженням міокарду; 3-  щури, якім після закінчення 
введення доксорубіцину або адреналіну  вводили корвітин (водорозчинна 
форма кверцетину) за схемою, що запропонована виробником; 4 – щури, що 
приймали 0,01 %, гумілід (ТУ У 15.7-00493675-004 2009, розроблений 
Л.М.Степченко та ін.) з питною водою протягом всього експерименту. Після 
закінчення експерименту тварин виводили з експерименту з використанням 
тіопенталу натрію. Для аналізу використовували плазму, гемолізат 
еритроцитів та гомогенат тканини серця. У дослідних зразках визначали 
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активність кардіоспецифічних ферментів, кількість ТБК- активних продуктів 
та  активність ензимів антиоксидантного захисту,  а також рівень загального 
білку, альбумінів, сечовини та тригліцеридів. Статистичну обробку 
результатів проводили за допомогою Excel та программного продукту 
Statistica. 

Результати досліджень. За введення як доксорубіцину, так  і 
короткотермінового впливу високих доз адреналіну спостерігалось 
погіршення фізичного стану, поведінкових реакцій  тварин та порушення 
електричної активності серцевого м’яза. За дією доксорубіцину  вірогідно 
зменшувалась кількість загального білка та альбумінів, але підвищувався 
рівень холестерину та тригліцеридів. Активність кардіоспецифічних 
ферментів також підвищувалась, особливо високим був рівень ЛДГ. Під дією 
адреналіну  в еритроцитах та серцевому м’язі вірогідно підвищувався рівень   
ТБК- активних продуктів та  активність більшості ензимів антиоксидантної 
системи. За впливу корвітину та гуміліду активність СОД та 
глутатіонпероксидазної-глутатіонредуктазної ланки вірогідно зменшувалась 
порівняно з другою групою,  але залишалась підвищеною  відносно норми.  

Висновки. Порівняння антиоксидантних ефектів обох досліджуваних 
препаратів свідчить   про схожість їх дії, але метаболічні  та 
кардіопротекторні властивості  відрізняються. Корвітин має більш виражену 
кардіопротекторну дію, а гумілід  активує метаболізм, особливо ліпідний 
обмін. 

Summary. Comparison of the antioxidant effects of the two 
investigated drugs indicates the similarity of their effects, while their  
metabolic and cardioprotective properties are different. Corvitin has a more 
pronounced cardioprotective effect, and humilide activates metabolism, 
especially lipid metabolism. 
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ГОРМОНАЛЬНИЙ СТАТУС СВИНОМАТОК У 
РЕПРОДУКТИВНОМУ ЦИКЛІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ 
БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» 

 
Швецова О.М., пошукач, ТОВ «ТД «Бізарт», м. Дніпро, Україна 
Степченко Л.М., Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет, м. Дніпро, Україна 
 

Вступ. Вивчення гормонального статусу свиноматок в 
репродуктивному циклі має важливе значення для благоприємного перебігу 
вагітності та визначення продуктивності тварин. Це пов'язано з тим, що від 
фізіологічного стану поросних свиноматок, особливо в перший місяць, який є 
критичним у відношенні формування і збереження ембріонів, залежить 
подальше отримання здорового молодняку та підвищення продуктивності 
маточного поголів'я [3]. Функціональна активність щитоподібної залози та 
яєчників на різних стадіях періоду вагітності та лактації свиноматок є дуже 
важливим фактором у регуляції обмінних та ендокринних процесів, 
природної резистентності в організмі тварин [1]. Тиреоїдні гормони 
здійснюють вплив на енергетичні процеси в організмі, рівень 
продуктивності, відтворну здатність, життєздатність та інтенсивність росту 
молодняку, стійкість тварин до захворювань. Стероїдні гормони яєчників 
здійснюють контроль за регуляцією функцій статевої системи, перебіг 
вагітності, визначають фізіологію репродуктивного циклу. Біологічно 
активні речовини гумінової природи, як відомо, володіють регулюючою дією 
і здатні сприяти корекції обмінних процесів, імунного захисту організму, 
природної резистентності і адаптації у тварин, що обумовлює покращення 
фізіологічного стану та продуктивних якостей в період вагітності та лактації 
свиноматок [2, 3]. 

Мета. Дослідження вмісту тиреоїдних гормонів (ТТГ, Т4) та стероїдних 
гормонів (прогестерон, β-естрадіол) у плазмі крові свиноматок в 
репродуктивному циклі за умов застосування біологічно активної кормової 
добавки «Гумілід». 

Матеріал і методика досліджень. Експериментальні дослідження 
проводились на свиноматках гібрид порід Велика біла × Ландрас 
(материнська форма F1) у різні періоди репродуктивного циклу. Було 
створено дві групи (контрольна і дослідна) методом аналогічних груп, в 
кожній групі по 20 свиноматок після першого опоросу. Свиноматкам в період 
вагітності та лактації двотижневими курсами з питною водою випоювали 
біологічно активну кормову добавку «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675-
004:2009) в оптимальному дозуванні. У відібраних зразках крові визначили 
вміст тиреоїдних гормонів (ТТГ, Т4) і стероїдних гормонів (прогестерон, β-
естрадіол) радіоімунологічним методом. 
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Результати досліджень. Встановлено, що вміст тиреоїдних та 
стероїдних гормонів змінюється та корелює з біохімічними показниками, які 
характеризують фізіологічний стан свиноматок в репродуктивному циклі.  

Висновки. Обговорюється роль кожного із зазначених гормонів у 
плазмі крові свиноматок, а також зміни їх вмісту в залежності від 
функціонального стану та продуктивних якостей у різні стадії супоросності 
та лактації за умов застосування біологічно активної кормової добавки 
«Гумілід» до раціону тварин.  
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In the conditions of intensive livestock farming, the role of therapeutic and 
preventive measures is increasing. Currently, it requires the use of such methods 
and means that would be effectively implemented for a large number of animals 
and poultry in a short time [2]. The most effective method is aerosol one. It can 
process a large number of animals; it is simple and accessible in application. 
Besides it doesn’t require much labor and at the same time has high therapeutic, 
preventive and economic efficiency in comparison with conventional methods. 

Numerous studies have shown the positive effect of biologically active 
substances of humic nature on the health and productivity of animals [1]. The 
article gives the research results about the use of aerosols of humate of sodium in 
veterinary practice. On the basis of already known and new own techniques, the 
department of livestock products processing technology at Dnipro State University 
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of Agriculture and Economics developed a new constructive solution of this 
problem for large cattle-breeding farms [3]. 

The aim of the study was to investigate the effectiveness of sodium humate, 
depending on the mode of administration to the body in large group calves. 

Material and methods of research. For the experiment, three groups of 
animals with 30 heads each one were formed. The efficacy of the administration of 
the drug was evaluated in comparison with the animals in the control group. The 
animals of the first group were given to the sodium humate with food (15-20 mg / 
kg of live weight), the second - by aerosol at the same dose (in the form of 0.2% 
aqueous solution of the drug at the rate of 5 ml / m3 at 30 min exposure) once 
every five days for a month. 

The results of the studies. The results of the studies showed that the 
administration of sodium humate in any way stimulated not only the growth, but 
also the activity of the protective functions of the calves' body. However, the drug 
worked best on animals that were given it in the form of aerosols. Growth of live 
weight for a month at them was on 9,3 kg above, than at those to which this 
preparation was given with forages. The content of immunoglobulin’s, lysozyme 
and bactericidal activity of blood serum in them was significantly higher than in 
the control group (by 12.6, 33.7 and 7.5%, respectively) and the first group (by 5.4, 
9.8 and 2.1%, respectively), which indicates a significant advantage of aerosol 
treatment of animals. 

Conclusions. Thus, the aerosol method of administration of sodium humate 
proved to be not only more technological in the conditions of the complex, but also 
effective in relation to biological action on the body than feeding with food. The 
proposed stationary installation can optimize the process of aerosol treatment for 
large-group animals in enclosed spaces. 
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The ecological toxicity on the living organisms may be revealed as affect on 

the cells in respect of their metabolic changes, or full deeds, or some reconstruction 
of carriers genetic information, which are presented by DNA or RNA in 
organisms. That is way, the specific effects may have a different implications for 
cells: (a) the repaired damage without any further consequences; (b) that are 
remained unrepaired and leads to death, as well as (c) that induce an error prone 
repair pathways realizing in mutagenesis or in cancerogenesis. Last two effects are 
as basis for the development of the approaches for the testing of genotoxicity of 
environmental factors, in generally, and with involving modern instrumental 
methods including based on the principles of biosensorics. The control of the 
genotoxicity is very actual problem today when it is observed very big activity in 
the application of a different chemical substances, including nano-particles for 
vegetable stimulations, from one side, and from others one, for treatment, 
applications as the nutritional supplements, preservative agents and in other cases. 
It is very important to know not  toxicity only and genotoxicity too of the using 
agents. The last may be more dangers for living organisms than first one. 

Now it is proposed number variants of biosensors for the control of the 
genotoxicity of the different types of environmental objects. As a rule they include 
the cells with two closely combined blocks of genes which: a) control reparative 
processes during the DNA damage and b) coding some fluorescent protein. It was 
described such SOS systems on the basis of the transformed E. coli, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Rickettsia typhi and S. typhimurium 
TA1535, cells of fish and some mammalians with the inclusion of genes coded 
enzymes (β-galactosidase, alkaline phosphatase and others), chemiluminescent or 
green fluorescent proteins and others serve as tester system. Early we have 
proposed simple SOS-type biosensor based on the fiber optics worked in 
differential regime and allowed the control of such environmental objects which 
are chemical nature. The one of very important problem which arouses at the 
creation of any biosensors is the optimization of the integration of the biological 
selective structures with the transducer surface. Especially it is appeared at the 
application of the different types of cells. As a rule for this purpose the number of 
organic and polymeric materials is recommended for application. The recombinant 
bacteria were incorporated in soft gels such as agar, agarose, polyacrylamide or 
calcium and strontium alginates. 

In this report it will be given a detailed analysis of principal new approach 
for the control of the level genotoxicity of the different types of the biochemical 
substances among environmental objects, included in organisms of plants and 
animals. The main attention will given to biosensor technology. As biosensor 
structure it was taken fibre optical sensor and as sensitive elements it was used the 
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bacterial SOS system. The functionalization of fibre optics was fulfilled through 
including referent cells into the special sol–gel mixture, entrapping in alginate gel, 
or in photopolymerizable membranes, or in the box from the cellophane films. It 
was stated that most available for the obtained the most relevant results are the 
approaches with the application of the sol-gel mixture and cellophane film box. 
Moreover, the last has number advantages, in particular, in respect of simplicity, 
not necessary in additional materials and possibility registration of very fast 
response. Unfortunately, including the referent cells into photopolymerisable 
membranes and alginate gel have demonstrated much less efficiently of the 
generated signal, apparently due to additional impact on the referent cells and 
through the possibility of a the presence of calcium binding structures in the 
medium being analyzed. 

It was demonstrated the dynamics of changes of the photoluminescence 
(PhL) level of biosensor after adding such standard solutions as: the 
dimethylsulfate (DMS), mytomicine MC and ethanol (Et). For the DMS and MC 
the registered PhL signal was appeared trough about 10 min and achieved maximal 
level during 150-180 min. After that time the level of the luminescent signal was 
stay on the some level or become to decrease though some time (no faster then 
180-240 min and its depended on analyzed substance). Of course, due to the 
relatively long time of the achievement of the maximal level of the signal, there is 
possible to do express control through the much less time of exposition, for 
example during 20 min. In case of the application of Et the appearance of the PhL 
signal was revealed through 15 min and its level was decreased after the exposition 
in 50 min. 

A special attention it was given to the registration of the level of the 
genotoxicity of such nano-oxide metals as: AgO, ZnO, CuO, CdO, TiO2, and 
CeO2. They were chosen at the dimensions in the frame of 50-100 nm. It was 
shown that these nano-particles at the concentration of 1,0 µg/ml are characterized 
by a different level of genotoxicity. The increasing of the concentrations of the 
above mentioned nano-particles (up to 10 µg/ml) brought to the change of the 
dynamic of the PhL signal of biosensor. Namely, this signal has appeared and 
decreased more early than at the low doses of nano-oxide metals. The obtained 
results are in good agreement with that which were demonstrated by others authors 
on the basis of the use of some different approaches as well as with the existed 
information about their general toxicity. 

However, the samples of nanocomposites studied did not show genotoxicity, 
especially in those containing niobium oxides. A slight increase in the PhL signal, 
and hence the manifestation of genotoxicity, was recorded in the case of Saponite 
(H) nanocomposite, but this, in our opinion, was associated with a change in the 
pH value of the reference culture medium. The experimental results obtained with 
this innovative device show that nanocomposites based on saponites do not have 
genotoxicity and can be used in a safe state in the form of solids for the needs of 
agriculture. 

As result of the fulfilled investigations it was demonstrated the efficiency of 
the developed new generation of the instrumental analytical device based on the 
principle of the biosensorics and ablest to control the level of genotoicity of some 
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biochemical agents in express regime and, moreover, in field conditions. Such 
abilities gives possibilities for its recommendation to wide application at the 
control of the safe use of various chemical and biological agents for the ensuring 
the normal life of organisms. 
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Organic matter in peat consists of a mixture of plant and animal products in 

various stages of decomposition and substances synthesized during the breakdown 
of these compounds. Soil organic matter or humus consists of two major types of 
compounds:  

i) unhumified substances, 
ii) humified remains of plant and animal tissues, which effects on the 

availability of nutrients for plant growth.  
Almost all nitrogen in surface soil horizons is in organic form (0-90%).  
Nevertheless, the chemical composition of nitrogen in organic soil fraction is 

not completely understood and little is known of the factors affecting the 
distribution of organic nitrogen forms in soils. Crop rotations, fertilization and 
microbiological activity affect the nitrogen levels in soils. 

Humus is composed from 20 to 60% of humic acids (HA). The nitrogen (20-
40%) in HA consists of amino acids or peptides, the main unit of protein and are 
connected to the central core by hydrogen bonds. Amino acids influence the plant 
growth and thus organic matter increases the soil productivity. Amino acids are 
amphoteric due to the presence of both carboxyl and amino groups in their 
molecules. The availability of different forms of nitrogen in soil influences the net 
primary productivity and vegetation succession gradients in soils. 

The physiological activity of peats is observed in peat-bath therapy of 
humans and in promotion of growth in some plants. Balneological peat as 
ecologically clean and natural substance is more human friendly than synthetic 
compounds. Poland has long-term traditions of using the balneological peat. 
Balneological peat has physical effect by temperature and biochemical effect 
through biologically active substances. It is mainly used for rheumatic diseases that 
are also quite common in Poland. The investigations revealed that some extracts 
from peats, including the fractions of bio-chemically active humic, fulvic and 
hymatomelanic acids may successfully use against stress and skin diseases etc. 
They also have relaxing effects and efficient in cosmetic and sauna procedures. 
Some studies have shown that naturally occurring HA prolong the clotting time of 
blood in vitro and in vivo. 
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INFLUENCE OF FEEDING OF HUMATE OF SODIUM ON THE 

PHYSIOLOGICAL CONDITION OF CALVES IN THE ZONE OF 
RADIATION POLLUTION OF THE ENVIRONMENT 

Vysokos M. P., Milostiviy R. V. 
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One of the reasons that inhibits the complete preservation of young animals 

is the pressure that the animals feel when they are in an environmentally unfriendly 
environment. Therefore, the search for measures and opportunities for an effective 
increase of the body's protective forces under such circumstances is a matter of 
paramount importance. Biologically active substances deserve attention in solving 
this issue. Their positive influence on the biological systems of the organism has 
been proved by numerous experimental studies. Interest humic substances causing 
nature – sodium humate, which is produced by hydrolysis of peat alkaline 
solution. After drying it is available in powder form. 

Material and methods of research. The effect of this drug on the body 
calves suckling age studied under conditions of low-intensity radiation 
radiation (PCB them. Shevchenko Narodychi district, Zhytomyr region). The 
density of radioactive contamination areas was 10 − 15 Ci/ km2. For the 
experiment, experimental and control group of newborn calves of black-and-white 
breed of cattle was formed for 8 heads in each. The experimental group of 
animals were fed sodium humate with dairy foods in doses of 15 mg/kg of body 
weight according to existing guidelines. In order to prevent dispersion and growth 
stimulation, the drug was first put out in the mixture with colostrum, and then with 
milk daily three times a day, mixing it beforehand, to completely dissolve. The 
control group did not use sodium humate. Calves of both groups were in similar 
conditions of care and maintenance taken on the farm. Before and after the 
experiment, animals from both groups were sampled for blood sampling in the 
morning before feeding with a syringe from the jugular vein. In blood samples of 
control and experimental groups, generally known methods were determined by 
the hemoglobin content, total protein, the number of red blood cells, leukocytes, 
bactericidal and lysozyme activity of the blood serum. Growth energy was 
determined by the average daily increments of live weight. 

The results of the studies. In the action of humate sodium, animals under 
ionizing radiation reacted with an increase in the content of hemoglobin (25.3 %), 
total protein (25.6 %), the number of erythrocytes (7.5 %), bactericidal and 
lysozyme action of serum on 26, 9 and 7.6 % respectively. Increase in body weight 
after two months feeding this drug increased by 16% 

Conclusions. Humate sodium, with treatment and prevention effectiveness 
in its feeding calves in terms of radiation pollution at a dose of 15 − 20 mg/kg of 
body weight, improves resistance and energy of the body. 
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Novihum - это органо-минеральное азотное удобрение и выпускается в 

виде сухого гранулята. Цель применеия – стабильное обеспечение почвы 
субстратами с высококачественным, азотсодержащим устойчивым гумусом. 
Ускоряется процесс трансформации питательных элементов в доступные для 
растения формы, повышается эффективность удобрений и устойчивость 
растений к стрессовым ситуациям, улучшаются свойства почвы удерживать и 
передавать растению питательные элементы. Novihum получают из бурого 
угля посредством химического процесса оксидативного аммонолиза и 
содержит около 82% гуминовых веществ (гуматы,гуминовые кислоты, 
фульвокислоты) и от 5,5 до 6,0% азота, 33% которого в доступной для 
растения форме. Содержание Nmin до 4,2 г/кг СВ (сухого вещества). За 
пролонгированное действие отвечают гуминовые вещества. Novihum служит 
источником постоянного пополнения устойчивым азотсодержащим гумусом 
почв, обедненных или не содержащих гумус. Novihum препятствует 
вымыванию питательных элементов. Нормы применения: от 0,5 до 2,0 кг/м2. 

16 мая 2013 года в регионе Grossräschener See на рекультивированных 
терриконах на территории с/х предприятия Lindenfeld GbR был высажен 
виноградник по технологии Novihum. Были посажены 2 сорта винограда - 
Cabernet и Solaris. Novihum вносился в объёме 470g/растение (лунка 16 
литров). Контроль - стандартная технология посадки. Мы сопровождали 
эксперимент с момента высадки саженцев при помощи двух оптических 
методов – определение динамики флуоресценции хлорофилла: CFD 
(Chlorophyll-Fluoreszenz-Dynamik) и определение динамики коэффициента 
хлорофилла C*/%  (DPCA - Digital-Photo-Chrom-Analyse). 

Оптические методы измерений доказали пролонгированное действие 
препарата Novihum. Заметное воздейвие на активность процесса фотосинтеза 
наблюдалось в 2014, 2015 и в 2016 годах на протяжении всего 
вегетационного периода. Этот позитивный результат сопровождался более 
активным развитием саженцев, более высокой активностью процесса 
фотосинтеза (PHS),  более высокой витальностью растений (V1, V2) и более 
высокими урожаями при сокранении качества продукции. Данные для сорта 
Cabernet обобщены в сводной таблице 1. 
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Таблица 1.  

Сорт 
Cabernet 

Длинна 
побегов 
27.05.2015 

HS V1 V2 
Средний урожай 

12.10.2015 
ШкалаЭксле 
12.10.2015 

 
cm % % г/растение 

Станд. 
откл. 

°Oe 
Станд. 
откл. 

Контроль 18,2 43,1 55,7 67,3 400 240 111,5 4,5 
Novihum 25,0 47,1 55,9 71,4 1519 200 108,5 7 

 
Источник: Сборник материалов XII международной научно-

практической конференции daRostim2016, Одесский национальный 
Университет имени И.И. Мечникова, Одесса, 2016, ISBN 978-617-689-179-6  

 
 
 

RESULTS FOR THE USE OF 
PHYTOHORMONE-HUMIC ACID COMPOUNDS (PHCS) 

IN PLANT PRODUCTION IN GERMANY IN THE PAST 12 YEARS 
Wolfgang Nowick 

daRostim Private Institute for Applied Biotechnology, Waldheim, Germany, 
info@darostim.de 

 
Agriculture has not reached an environmental limit in Germany over the past 

10 years. The potential of plant and soil aids to increase the productivity of 
agricultural crops with simultaneous decrease of environmental pollution is still 
controversially discussed in this context. Differently in Eastern Europe, where 
mineral fertilizer use and yields are traditionally much lower, and where have 
regularly reported increases in yields of 15-40% for the same fertilizer use since 
1999. 

In the past two decades, in the Ukraine, Russia and Belarus basic scientific 
work has been carried out on two classes of plant and soil aids - phytohormones 
and humic acids, mechanisms of action have been elucidated, and practical 
experience has been collected and published on several million ha. These 
knowledge is the starting point for the current international long-term program 
Tandem12/21 to increase the soil fertility of the soil and to establish a sustainable 
biological nutrient reserve in the soil, using compositions from these two classes - 
so-called PhytoHuminCompounds (PHC). 

In the long-term program Tandem12/21 and the two upstream research 
projects Radostim A * B and future9/12 , German farms with intensive economics 
have been involved since 2004. Over 170 feilds with a total area of approximately 
4000ha were treated with PHC for up to 12 years. 

For the increase of soil fertility and the biologically induced yield, the long-
term development of the three soil parameters, which are closely interrelated: 
humus, air nitrogen binding bacteria and phosphormobilizing bacteria is of 
essential importance. A new empirical parameter - the biological soil index BSI * - 
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was introduced for the first time on the basis of long-term measurement series to 
describe this interrelationship and to assess the efficacy of PHC applications in 
spring (plant application) and in autumn (soil application). The BSI * can be 
further increased by 8 to 32% as a result of soil application in autumn. The 
increase is dependent on the humic acid type used. 

Changes in the CU (Cereal Unit) - standardized production functions were 
evaluated. Our conclusion is that depending on the location and SV (Soil value: 30 
to 70), the yield maxima increased by 4 to 20 CU while reducing the nitrogen 
fertilizer use by 15 to 40 kgN / ha.  

The results are discussed and explained within the framework of the YEN 
model. PHC will activate 1 to 3 kg of plant-available biological nitrogen per 
hectare from 1 million CFU / g of air nitrogen binding bacteria in soil. Their 
concentration increases to equilibrium values of 20-30 million CFU / g for several 
years by repeated PHC use. At the same time, the relative proportion of 
phytopathogenic bacteria in the soil is reduced. PHC applications are thus a 
reliable means of improving the N-balance of German agriculture by 15-40 kg N / 
ha, while reducing the environmental impact and meeting the requirements of the 
new Fertilizer Ordinance. The monetary effect is sustainable: 1 EUR PHC use, 
conservatively calculated, with 2 to 7 EUR profit to be booked. 

See: Proceedings of XIIth International Scientific and Practical Conference 
daRostim2016, I.I.Mechnikov Odessa National University, 2016, ISBN 978-617-
689-179-6 (special reprint) 
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СТАН ЛІМФОЦИТАРНОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ПОРОСНИХ 
СВИНОМАТОК ЗА ДІЇ ПРЕПАРАТУ “ІМУНОЛАК”. 

 
Кокарєв А.В., Масюк Д.М. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, 
Україна 

 
Актуальність проблеми. Сукупність дії антропогенних факторів 

впливає на пристосувально-адаптаційні механізми тварин, змінюючи їх, що 
призводить до зниження неспецифічної резистентності та імунітету. 
Найбільш чутливими до дії несприятливих чинників є високопродуктивні, 
вагітні та новонароджені тварини. Для підвищення опорної здатності 
чутливого організму, актуальності набуло питання щодо використання 
імунотропних препаратів різноманітного походження (В. Бугаєвський, 2010). 
До найбільш перспективних препаратів для корекції стану імунної системи 
організму відносяться імуномодулятори, які здатні відновлювати і 
посилювати імунний захист тварин. Більш ефективними вважається група 
бактеріологічного походження, але більшість цих препаратів володіють 
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імуностимулюючими властивостями, що обмежує спектр їх використання (Н. 
Ахматова, 2005). Тому, пошук нових препаратів, що володіють 
імуномоделюючими властивостями є перспективним напрямком 
ветеринарної науки на теперішній час. Одним з таких засобів є препарат 
ферментативного гідролізу клітинної стінки Lactobacillus Delbrueckii – 
“Імунолак”.  

Мета роботи – дослідити стан лімфоцитарної ланки імунітету 
поросних свиноматок за дії препарату “Імунолак”. 

Матеріал і методи дослідження. Робота виконана на базі НДЦ 
біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського 
ДАЕУ та приватного акціонерного товариства “Агро-Союз” 
Синельниківського району, Дніпропетровської області. 

Дослідження були проведені на свиноматках помісі порід великої білої 
та ландрас. За принципом пар аналогів було сформовано дослідна та 
контрольна групи свиноматок на 60 добу супоросності, з середньо живою 
масою 210 кг. Кожна група в своєму складі нараховувала по 10 голів. 
Тваринам дослідної групи внутрішньом’язово вводили препарат “Імунолак” 
у дозі 0,05 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла. Тваринам контрольної групи 
- 0,9% розчин NaCl. Кров для досліджень відбирали на 15 добу після 
застосування препарату. 

Виділення лімфоцитів для дослідження проводили з використанням 
фікол-верографінового розчину з градієнтом щільності 1,077-1,078. Кількість 
життєздатних лімфоцитів визначали шляхом фарбування їх 0,1% розчинами 
еозину та трипанового синього, при цьому кількість загиблих 
(профарбованих) клітин не перевищувала 5%. Визначення Т-лімфоцитів, у 
тому числі теофілін резистентних (Т-хелперів) і теофілін чутливих (Т-
супресорів), проводили у реакції спонтанного розеткоутворення з 
еритроцитами барана за Jondal із. співавторами (1972), описаною Вороніним 
Є.С. із співавторами. Кількість В- і NK-лімфоцитів визначали у реакції 
спонтанного розеткоутворення з еритроцитами, на поверхні яких адсорбовані 
моноклональні антитіла проти клітинних рецепторів лімфоцитів CD 22 (В-
лімфоцити) та CD 16 (NK-лімфоцити). Рівень 0-лімфоцитів визначали 
шляхом віднімання від загальної кількості лімфоцитів суму Т-, В- і NK-
лімфоцитів. Отримані результати оброблялися статистично із використанням 
критерію вірогідності Стьюдента. 

Результати дослідження. Проведені дослідження показали, що 
застосування поросним свиноматкам препарату “Імунолак” підвищує рівень 
захисних сил організму і неспецифічного імунітету, що відбувається на тлі 
негативної кореляції між збільшенням кількості Т- В- і NK-лімфоцитів та 
зменшенням фракції 0-лімфоцитів. На це вказує вірогідне збільшення у 
свиноматок дослідної групи загальної кількості Т-лімфоцитів з низькою та 
середньою щільністю мембранних рецепторів на 12% та 18% відповідно у 
порівнянні з тваринами контрольної групи.  

При цьому, зміни відбувались на тлі зростання фракції теофілін 
резистентних лімфоцитів (Т-хелперів) переважно з низькою щільністю 
мембранних рецепторів на 21% (р ≤ 0,001). Достовірних змін стосовно 
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теофілін чутливих лімфоцитів (Т-супресорів) не виявлено. Ймовірно, 
збільшення кількості теофілін резистентних Т-лімфоцитів і загальної 
кількості Т-лімфоцитів у цілому, пояснюється здатністю досліджуваного 
препарату впливати на процеси фенотипного дозрівання тимоцитів шляхом 
посилення експресії мембранних рецепторів які підвищують функціональну 
активність Т-лімфоцитів (В. Галактионов, 2005; В. Морозов, 1983).  

В периферичній крові дослідної групи свиноматок відбулись достовірні  
(р ≤ 0,001) зміни у популяції В-лімфоцитів. Загальна їх кількість збільшилась 
на 24% за рахунок зростання фракції клітин з низькою та середньою 
щільністю мембранних рецепторів відповідно на 21% та 39% у порівнянні з 
показниками контрольної групи тварин. Напевно, підвищення кількості В-
лімфоцитів з низькою та середньою щільністю мембранних рецепторів є 
результатом дії досліджуваного препарату на процеси розвитку та 
диференціації лімфоцитів у кістковому мозку. На це ж вказує і достовірне 
зростання фракції природних кілерів (NK-лімфоцитів) на 62% (р ≤ 0,001) у 
порівнянні з тваринами контрольної групи. Відомо, що шлях утворення 
природних кілерів є відгалуженням від раннього етапу Т-клітинної 
диференціації у кістковому мозку і має спільні ріст-стимулюючі фактори (Н. 
Калинина, 2012). Оскільки В-лімфоцити є попередниками клітин, які 
продукують антитіла, то збільшення їх кількості у крові супоросних 
свиноматок є ознакою підвищеної здатності організму до активного синтезу 
захисних антитіл. 

Різких змін зазнала група 0-лімфоцитів. Так, їх кількість, у порівнянні з 
контрольною групою свиноматок, достовірно (р ≤ 0,001) зменшилась у 4 
рази. Оскільки, до числа 0-лімфоцитів відносять юні клітини, недозрілі, 
клітини, що тимчасово позбавлені рецепторів або мають блоковані рецептори 
Т- і В-лімфоцитів, можна припустити, що їх зменшення є наслідком 
посилення диференційних процесів у дослідних тварин (Н. Ахматова, 2005). 

Таким чином, можна припустити, що “Імунолак” опосередковано 
впливає на процеси формування та дозрівання лімфоцитів, у результаті чого 
підвищується рівень захисних сил організму як клітинного так і 
гуморального походження.  

Висновок. Застосування поросним свиноматкам препарату “Імунолак” 
призводить до активації процесів формування та дозрівання лімфоїдних 
клітин шляхом підвищення кількості диференційованих форм лімфоцитів, а 
також стимулює формування клітин з середньою та високою щільністю 
рецепторів на їх плазмолемі. 
 

  

160 
 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК 
 
Абрамова А.Б. 85,121 

Аймаков О.А. 20 

Бабенко М.Г. 139,140 

Бабець Я.В. 21 

Баздирєва Н.О. 22 

Бакай Р.Б. 24 

Баня А.Р. 116,118 

Бауде В.Є. 50 

Бібен І.А. 26 

Бобрицька О.М. 27 

Бокотько Р.Р. 29 

Брошков М.М. 31,101,103,105,107,131 

Бунчак О.М. 34 

Бутов О.В. 68 

Бушкіна Я.С. 41 

Вагнер І.В. 141 

Васюра Н.І. 47 

Величко С.В. 70 

Водоп’янова Л.А. 27 

Галузіна Л.І. 31,35 

Гаращук М.І. 37 

Гармаш С.М. 139,140 

Гейсун А.А. 39,40 

Гирдзиевская Е.Г. 105 

Гнєушев В.О. 95 

Головач П.І. 66 

Гололобова О.О. 41 

Голуб О.А. 81 

Голубокий В.Ф. 97 

Грибан В.Г. 90,96 

Гунчак А. В. 43 

Данілов В.Б. 29,87 

Данчук В.В. 45 

Данчук О.В. 45,129 

Демиденко В.Г. 47 



161 
 

Дмитренко О.В. 47 

Довбань О.О. 50 

Дьомшина О.О. 51,53,90 

Дяченко Л.М. 50,53,55,127 

Ефимов В.Г. 57 

Ємельяненко А.А. 93 

Жилкибаєв О.Т. 97 

Жоріна Л.В. 59 

Жукова І.О. 61,72 

Замазій А.А. 68 

Заярко О.І. 83 

Зінов’єв С.Г. (Зиновьев С.Г.) 63,101,105 

Змія М.М. 66 

Камбур М.Д. 68 

Карпенко Е.В. 116,118 
Карповський В.І.(Карповский В.И.) 45,81,101,103,105,107 

Кір'ян Р.М. 133 

Кладницька Л.В. 70 

Ковальчук І.І. 137 

Колечко А.В. 68 

Колотницький В.А. 125 

Коляда С. Г. 123 

Костюк І.О. 61,72 

Кот А.Н. 103,107 

Котляр О.С. 74,76 

Кравчук К.В. 143 

Крива О.А. 79 

Кривда Ю.І. 47 

Криця Я.П. 81 

Кузьменко Л.М. 133 

Лермонтов А.Ю. 68 

Лонгус Н.І. 22 

Лосєва Є.О. 83 

Лотош Т.Д. 85,121 

Мазуркевич А.Й. 29,70,87,113 

Малюк М.О. 87,113 

Мацюк О.І. 125 

162 
 

Мельник І.П. 88 

Мидяна Г.Г. 116,118 

Михайленко Є.О. 90 

Назарова О.В. 92 

Невідничий О.С. 133 

Ніщеменко М.П. 93 

Новик В. (Nowick W.) 116,118,155 

Озерчук А.М. 95 

Пашова В.Т. 140 

Пентилюк С.И. 101,105 

Печений Є.А. 96 

Пономаренко М.С. 115 

Пузняк О.М. 97 

Радчиков В.Ф. 101,103,105,107,131 

Рахимжанова К.М. 20 

Рибалка М.А. 108 

Рисухіна Ю.О. 110 

Романенко В.М. 47 

Романів Л.І. 137 

Рубанська А.В. 143 

Румбах М.Ю. 112 

Савчук М.В. 115 

Савчук Т.Л. 113 

Савчук Ю.М. 115 

Салдан В.И. 85 

Світлична-Кулак Ю.С. 61 

Семенова А.А. 31 

Семенюк И.В. 116,118 

Сендецький В.М. 88 

Сосницкая А.А. 119 

Сосницкий А.И. 119 

Сотникова Е.П. 85,121 

Стародуб М.Ф. (Starodub N.F.) 115,151 

Степченко Л.М.  

(Stepchenko L.) 

17,21,31,39,40,51,53,55,90,108, 

110,123,135,148,153 

Стефанишин О. М. 43 



163 
 

Стояновский В.Г. 101,105,125 

Студенок А.А. 129 

Ткаченко В.А. 127,144 

Трокоз В.О. (Трокоз В.А.) 31,101,103,105,107,129,131 

Усенко С.О. 131 

Уткіна В.О. 135 

Ушакова Г.О. 21,50 

Федорук Р.С. 137 

Харитонов М.М. 139,140 

Харкевич Ю.О. 87 

Хвалюк В.А. 92 

Цай В.П. 103,107 

Царенко Б.М. 47 

Цибенко В.Г. 133 

Чорна В.І. 141 

Чумак В.О. 79,143 

Шаульська О.Е. 144 

Швецова О.М. 148 

Шевцова А.І. 144,146 

Шостя А.М. 63,133 

Югай К.Д. 27 

Korzh A. 149 

Korzh K. 149 

Milostiviy R.V. 154 

Ninnemann Horst 155 

Savchuk M.V. 158 

Sokolan A. 149 

Sorge Reinhard 155 

Szajdak L. 153 

Voitsitskiy V.M. 151 

Vysokos M.P. 154 

Масюк Д.М. 157 

Кокарєв А.В. 157 

 
 
 
 

  

164 
 

 
 
 

Наукове видання 
 

ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ - 
Achievements and Prospects of Humic Substances Application in Agriculture: 
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-
річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету 
(ДДАЕУ) та 110-річчю від дня народження проф. Л. А. Христєвої (Дніпро, 
19-20 жовтня 2017 р.) 

 
 

Видання надруковано за рішенням Науково-технічної ради Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету 

 
 
 

Комп’ютерний набір, верстка та дизайн обкладинки 
Л. І. Галузіна 

 
 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 
49600, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Підпісано до друку 09.10.2017 р. 
Формат 30х42/4.  Ум. друк.арк. 40,5 
Наклад 150 прим. Папір офсетний. 
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