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емографічна ситуація у
світі, основною рисою
якої є стрімкий при
ріст населення, а також
катастрофічне погіршення стану
навколишнього середовища спо
нукають людство до відповідного
збільшення виробництва продук
тів харчування (м’яса як основного
виду білка) та рослинної сировини
з одночасним поліпшенням їх якос
ті. Досягти цієї мети можна шляхом
створення генетичних форм рослин

та тваринного походження з висо
кою потенційною продуктивністю і
стійких до несприятливих факторів
та розробки інтенсивних малоенер
гоємних, екологічно чистих техно
логій їх вирощування, зберігання
та переробки.
З початку XXI століття світова
наука і практика звернулися до
нових методів стимуляції росту та
розвитку продуктивних тварин і
птиці, пов’язаних із використан
ням природних екологічно чистих

екстрактів трав. Вважається, що
природна збалансованість екс
трактних речовин окремих рослин
не поступається за ефективністю
препаратам, отриманим хімічно
або мікробіологічно, водночас за
безпечує екологічну чистоту про
дуктів харчування і виключає по
трапляння в них канцерогенних
та інших шкідливих речовин, що
негативно впливають на здоров’я
тварин, птиці та людей, які їх спо
живають.
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На сьогодні одна із світових
компаній EW Nutrition розробила
концепцію зі застосування вто
ринних рослинних компонентів
при вирощуванні тварин та птиці.
Під час розробки були враховані
всі пропозиції технологічного ци
клу, проблеми та можливості змі
шувань. Тому на ринках Європи та
України з’явилися унікальні про
дукти Активо® та Активо® Ліквід.
Ці препарати можна застосовува
ти як у корм, так і в воду через до
затори.
Досліджуючи дію вторинних
рослинних сполук, вчені виявили
їхній позитивний вплив на орга
нізм птиці під час використання
при годівлі. Так, ряд сполук мають
стимулюючий, протизапальний,
антибактеріальний, антистресо
вий та антиоксидантний ефекти.
Також до цих компонентів не існує

звикання патологічної мікрофло
ри. Всі ці чинники ідеально підхо
дять для технології вирощування
птиці, коли йдеться про такі цілі,
як оптимізація часу відгодівлі,
зниження смертності, поліпшен
ня конверсії корму, збільшення
середньодобових приростів за
рахунок кращого засвоєння по
живних речовин через здоровий
шлунково-кишковий тракт.
Активо® є натуральною кор
мовою добавкою, що включає в
себе субстанції, які містяться в
ароматичних травах і спеціях, а
саме екстракт перцю чилі, розмарину, кориці, орегано. Сукупність
цих сполук призводить до синер
гічної дії в кишечнику, що поліп
шує перистальтику, всмоктуван
ня корму, пониження конверсії
корму та протидію патогенній
мікрофлорі.

Даний продукт виготовлений
на основі унікальної технології
мікроінкапсуляції, що дає мож
ливість капсулі бути значно плас
тичнішою за дії температур при
гранулюванні та механічних на
вантаженнях, володіє дією роз
криття в потрібних ділянках ки
шечнику.
Усі ці показники було відмічено
на бройлерній птахофабриці під
час використання Активо® в кормі
із розрахунку 100 г/т корму. Таке
застосування Активо® проводи
ли на дослідній групі протягом
42 днів проти контрольної групи.
Дані досліду висвітлено в табл. 1.
Отже, за результатами прове
деного досліду ми можемо ствер
джувати, що збільшилися серед
ньодобові прирости при нижчій
конверсії корму та збільшенні кін
цевої ваги.

Табл. 1. Результати досліду, проведеного на бройлерній птахофабриці (із додаванням препарату
Активо® та без нього)
Контрольна

Активо®

Різниця

Кількість голів до

30,000

30,000

Кількість голів після

28,965

29,172

207

Процент смертності вага/група

3,45%

2,76%

0,69%

Початкова вага/група в кг

1,260

1,200

60

Кінцева  вага/група в кг

70,090

71,900

1,810

Загальне споживання корму/група в кг

124,700

123,000

1,700

57

58

1

1,81

1,74

0,07

Середньодобовий приріст (г/голову)
Середня конверсія корму
(кг корму/кг живої ваги )

2,47

58,5
58,0

2,46

1,82

2,45

1,80

2,44

1,78

2,43

57,5
58

2,465

2,42
2,40

57
56,5

2,39
Контроль

з Активо®

Рис. 1. Середньодобовий приріст, г

Контроль



1,74

1,72

2,42
з Активо®

Рис. 2. Забійна вага, кг
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Рис. 3. Конверсія корму, кг/маси тіла
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Табл. 2. Результати досліду, проведеного на бройлерах (із додаванням препарату Активо® Ліквід та
без нього)
Кількість птиці
Тривалість годівлі (днів)

Група з Активо® Ліквід

15,000

15,000

42

42

Конверсія корму (кг корму/кг приросту живої маси)

1,92

1,87

Кінцева вага (кг/голову)

2,381

2,630

Ще одним продуктом є Активо®
Ліквід – висококонцентрована су
купність вторинних рослинних
компонентів (ефірних олій) у по
єднанні із концентрованою ли
монною кислотою органічного по
ходження. При приготуванні цього
продукту фірма-виробник звертає
увагу на натуральність інгредієн
тів, концентрацію діючих речовин
у продукті, безпечність при спожи
ванні тваринами та птицею.
В Україні даний продукт завою
вав значну частину ринку та зареко
мендував себе як профілактичний
засіб проти кишкових інфекцій, а
також як продукт, що значно зни
жує конверсію корму, поліпшує се
редньодобові прирости, несучість,
якість шкаралупи яйця.
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Контрольна група

Дія Активо® Ліквід спрямована
на:
стимулювання
споживання
корму та кращу роботу кишеч
нику;
стимуляцію виділення шлунко
вого соку і як результат – підви
щення ферментативної власти
вості; оптимізацію засвоєння
поживних речовин через стиму
ляцію перистальтики;
стабілізацію кишкової мікро
флори завдяки позитивному
впливу вторинних рослинних
компонентів і органічної кис
лоти.
Як один із прикладів ефектив
ної дії препарату Активо® Лік
від, наведемо результати досліду,
проведеного на бройлерах (табл. 2).

Препарат задавали дослідній
групі в дозі 100 мл на 1 000 м 3 води
з 4-го по 10-й і з 24-го по 30-й
день вирощування.
Із наведеної табл. 2 ми бачимо,
що застосування Активо® Ліквід
має позитивний вплив на конвер
сію корму за рахунок природних
активних речовин.
Отже, виходячи із вищезазначе
них результатів, застосування вто
ринних рослинних компонентів
вказує на високу ефективність цих
продуктів і позитивно впливає на
збереженість поголів’я, оптиміза
цію отримання середньодобових
приростів та зниження конверсії
корму.
Оптимізуйте свої витрати та
отримайте реальну економію!
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