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С
лід на го ло си ти, що яй це нос на й 
м’яс на пти ця ча с то «пра цює» на 
межі своїх фізіологічних мож ли
во с тей. На при клад, син д ром 

рап то вої смерті у брой лерів є од ним із 
про явів, ко ли ріст тіла брой ле ра ви пе ре
д жає мож ливість йо го внутрішніх ор ганів 
за без пе чи ти та кий роз ви ток, і ча с то 
не значні стре си при зво дять до за ги белі 
найбільш ви со ко роз ви не них осо бин у 
брой лер но му стаді. За кор донні ав то ри 
ствер д жу ють: се ред нь о до бо вий приріст 
по над 60 г за ви ро щу ван ня птиці до 
37–38ден но го віку є цілком до сяж ним, і 
кон версія кор му при цьо му мо же ста но
ви ти 1,60–1,65. У птахівництві яєчно го 

на пря му ви со ка яй це носність птиці, що 
на піку до ся гає 97–98%, теж є нор мою, 
хо ча її три ва лість до сить варіабель на. А 
про бле ма зі шка ра лу пою, яка ви ни кає в 
другій по ло вині про дук тив ності, та кож 
по тре бує особ ли вої ува ги. 

За га лом, ро зуміння то го, що ба га то 
про дук тив них і відтвор них функцій пти
ці за кла дається на ранніх стадіях роз
вит ку (зо к ре ма, в період ембріоге не зу та 
впро довж пер ших днів жит тя кур ча ти), 
по спри я ло по си лен ню ува ги птахівників 
під час ви ро щу ван ня ре монт но го мо лод
ня ку і кур чатброй лерів до годівлі бать
ків сько го ста да ку рей, а та кож кур чат у 
пер ший тиж день їхньо го жит тя. 

Не зва жа ю чи на без сумнівні успіхи 
яєчно го й м’яс но го птахівництва, вчені 
за зна ча ють: що вищі про дук тивні якості 
птиці, то ви ща її чут ливість до різних стре
сів. От же, за хист птиці від різних стресів 
— пер шо чер го ве за вдан ня фахів цівтех
но логів і лікарів ве те ри нар ної медицини.

Стреси та їхня класифікація

Відповідно до су час но го уяв лен ня, як 
стрес роз гля да ють будьякий вплив на 
пти цю, що є відхи лен ням від оп ти маль
них па ра метрів ут ри ман ня й годівлі. 
Стре   си роз поділя ють на три гру пи (табл.). 
До пер шої на ле жать се ре до вищні стре си:
   відхи лен ня від оп ти маль ної тем пе ра
ту ри. Сю ди, на сам пе ред, за ра хо ву ють 
теп ло вий стрес у літні місяці, ко ли зов
ніш ня тем пе ра ту ра ча с то пе ре ви щує 
30°С. Та кож під час по сад ки птиці в 
пташ ни ку ду же ча с то фіксу ють відхи
лен ня від оп ти маль ної тем пе ра ту ри як в 
один, так і в дру гий бік;
   відхи лен ня від оп ти маль но го скла ду 
повітря, зо к ре ма змен шен ня вмісту кис
ню й збільшен ня аміаку. Це ча с то бу ває 
під час по сад ки птиці в зи мо вий період, 
ко ли вен ти ляцію істот но змен шу ють 
для еко номії енер го ре сурсів. Мож ли ва 
під ви ще на за га зо ваність і під час ут ри
ман ня ку рейне су чок;
   по ру шен ня в си с темі освітлен ня;
   різні шу мові чин ни ки;
   по ру шен ня умов зберіган ня інку ба
ційних яєць;
   по ру шен ня в ре жи мах інку бації.
Дру га гру па стресфак торів — кор мові 
стре си:
   на явність міко ток синів у кор мах — 
цю про бле му й досі не розв’яза но. 
За сто су ван ня різних ад сор бентів не 

Стреси в птахівництві: 
молекулярні механізми
Завдяки високій автоматизації процесів вирощування  
й утримання птиці, на підприємствах вдається створити  
і підтримувати оптимальні умови мікроклімату, вчасно 
забезпечити курей водою та кормом, витримати оптимальний 
світловий режим. До того ж, біологічний захист птиці дає змогу 
уникнути занесення різних інфекцій, а система вакцинацій 
унеможливлює бактеріальні й вірусні захворювання. 
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мо же повністю за побігти не га тивній дії 
міко ток синів на пти цю;
   на явність у кор мах окис ле них жирів. 
Ус та нов ле но, що більшість жирів, ви ко
ри с то ву ва них у птахівництві, містять 
пе ре ки си ліпідів, які не га тив но впли ва
ють на стан вор си нок ки шеч ни ка та 
по ру шу ють ус мок ту ван ня по жив них і 
біологічно ак тив них ре чо вин;
   дис ба ланс вітамінів, міне ралів і 
аміно кис лот;
   ви сокі до зи різних ве те ри нар них 
пре па ратів, зо к ре ма і кок цидіос та тиків.
Тре тя гру па стресфак торів об’єднує 
внутрішні стре си:
   бак теріаль ний стрес — над лиш ко ва 
кількість бак терій у кормі, яка при зво
дить до пе ре на пру ги імун ної си с те ми, а 
от же, спри чи нює дис ба ланс бак теріаль
но го «співто ва ри ст ва» в ки шеч ни ку, що, 
своєю чер гою, по ру шує цілісність йо го 
вор си нок і при зво дить до пе ре ви т ра ти 
кор му, а та кож відповідає за роз ви ток 
де я ких за хво рю вань;
   вірусні чин ни ки, які спри чи ню ють 
низ ку за хво рю вань у птиці;
   вак ци нації, які за хи ща ють пти цю від 
за хво рю вань, але самі вод но час є най
важ ливіши ми стре са ми;
    іму но су пресія (іму но де пресія);
   різні ме та болічні по ру шен ня в орга
нізмі.

Молекулярні механізми 
розвитку стресів

Розглядаючи мо ле ку лярні ме ханізми 
не га тив ної дії стресфак торів на сіль
сько  го с по дарсь ку пти цю, слід за зна чи
ти, що «вільно ра ди каль на» те орія спри
чи нен ня стресів найбільшо го роз вит ку 
на бу ла ос танніми ро ка ми. 

Вільні ра ди ка ли — це ак ти во вані 
мо ле ку ли кис ню, здатні уш ко д жу ва ти 
всі ти пи біологічних мо ле кул, зо к ре ма 
ліпіди, білки та нук леїнові кис ло ти. 

Так, відо мо, що у фізіологічних умо
вах у кожній клітині щод ня ут во рюється 
близь ко 200 млрд вільних ра ди калів. У 
стресумо вах ут во рен ня вільних ра ди
калів збільшується в ра зи, й ан ти ок си
дант на си с те ма про сто не спро мож на 
впо ра ти ся з по то ком мо ле кулубивць. 
Як наслідок, відбу ва ють ся по ру шен ня на 
рівні мем б ран клітин, які при зво дять до 
згуб них наслідків на рівні ме та болізму 
кліти ни. Це, своєю чер гою, зни жує про
дук тивність птиці та її відтвор ну якість.

Не що дав но вчені з’ясу ва ли, що в 
ор ганізмі лю ди ни і тва рин є ціла низ ка 
генів, які відповіда ють за їхню адап тив
ну здатність до стре су. Такі ге ни на зва ли 
«вітаге на ми». Ак ти вація за зна че них 
генів дає змо гу ор ганізму збільши ти 
син тез різних за хис них мо ле кул (білки 

теп ло во го шо ку, фер мен ти ан ти ок си
дант но го за хи с ту, білкисир туїни то що) 
і тим са мим пе ре бо ро ти стрес без істот
но го зни жен ня про дук тив ності. З’ясу ва
ло ся, що ці ге ни ре гу лю ють ся як чин ни
ка ми зовнішньо го се ре до ви ща, так і різ
ни ми ре чо ви на ми, що над хо дять із кор
мом, вклю ча ю чи карнітин, бе таїн, віта
мін Е, ас корбіно ву кис ло ту, цинк, мар га
нець, лізин і метіонін.

Стрес та імунітет

Розповідаючи про вплив стресів на 
імун ну си с те му, слід за зна чи ти, що імун
на си с те ма — най с кладніша в ор ганізмі, 
а вчені й до те пер спе ре ча ють ся що до 
мо ле ку ляр них ме ханізмів ре гу ляції 
імун ної си с те ми. 

У спро ще но му ви гляді імун ну си с те
му мож на зма лю ва ти так: імунітет 
ді лить  ся на при род ний і на бу тий. При
род ний імунітет ба зується на фа го ци
тарній ак тив ності ма к ро фагів і ней т
рофілів (у птиці во ни на зи ва ють ся ге те
рофіла ми). Ці фа го ци тарні кліти ни 
ви роб ля ють вільні ра ди ка ли й ви ко ри с
то ву ють їх як зброю для зни щен ня 
па то генів. Ви хо дя чи з цьо го, слід на го
ло си ти, що над лиш ко ве спо жи ван ня 
ан ти ок си дантів, зо к ре ма й вітаміну Е, 
мо же пригнічу ва ти ут во рен ня вільних 

Середовищні стреси

Відхилення від оптимальної 
температури Бройлери, батьківське стадо, несучки

Порушення вентиляції та 
підвищений вміст аміаку Бройлери, батьківське стадо, несучки

Тривале зберігання яєць 
перед інкубацією Батьківське стадо

Транспортування яєць на 
далекі відстані Батьківське стадо

Порушення температури 
зберігання яєць Батьківське стадо

Відхилення в режимах 
інкубації Батьківське стадо

Кормові стреси

Мікотоксини Батьківське стадо, бройлери, несучки
Окислені жири Батьківське стадо, бройлери, несучки

Дисбаланс вітамінів і мінералів Батьківське стадо, бройлери, несучки
Дисбаланс у незамінних 

амінокислотах Бройлери, батьківське стадо, несучки

Низька якість води Бройлери, батьківське стадо, несучки
Застосування кокцидіостатиків 

та інших ветеринарних 
препаратів

Бройлери, батьківське стадо, несучки

Внутрішні стреси

Незаразні захворювання Батьківське стадо, бройлери, несучки
Вірусні захворювання Батьківське стадо, бройлери, несучки

Вакцинації Батьківське стадо, бройлери, несучки
Дисбактеріоз кишечника та 

ентерити Бройлери, батьківське стадо, несучки

Синдром раптової смерті Бройлери
Асцити Бройлери

Накльовування й виведення 
молодняку

Батьківське стадо

Кла сифікація стресів у птахівництві
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Спо со би за хи с ту від стресів

Технічно най простіший спосіб за хи-
с ту від стресів — убез пе ченість. Але в 
умо  вах про мис ло во го птахів ництва 
уник ну ти стресів прак тич но не мож ли-
во. До то го ж, їхні не га тив ні наслідки 
ста ють де далі ви ра же ніши ми че рез 
ви со ку чут ливість су час  них кросів птиці 
до чин ників зов нішньо го се ре до ви ща. 
Пер шою й ос нов ною умо вою за хи с ту 
від стресів є по вноцінна зба лан со ва на 
годівля птиці. 

Ос танніми ро ка ми до сяг ну то без-
сумнівних успіхів у ба лансі енер гії й 
про теїну як для ку рей бать ківсько го 
ста да, так і для про мис ло вих ку рок-не-
су чок та брой лерів. Пта хівництво 
пе рей ш ло на ви ко ри с тан ня по вноцінних 
вітамінно-міне раль них преміксів, які 
гарантовано за без пе чу ють до бав ки всіх 
потріб них вітамінів і мікро е ле ментів. 
Те пер уже ніхто не підра хо вує, скільки 
од но го або дру го го вітаміну над хо дить у 
корм із кор мо вих інгредієн тів, то му що 

премікс здат ний за без пе чи ти їхні га ран-
товані до бав ки й тим са мим зве с ти до 
мініму му розбіжності, спри чи нені не од-
на ко вою ефек тив ніс тю всмок ту ван ня 
вітамінів і міне ралів із різних кормів.

Нині кон цепція вітамінно-міне раль-
но го хар чу ван ня про ти стресів у птахів-
ництві на бу ла істот но го роз вит ку. Так, 
про тя гом ба га ть ох років птахівни ки 
ви ко ри с то ву ва ли як ан ти ст ре сові до -
бав ки підви щені до зи вітаміну Е, а іноді 
й три вітаміну або ж їхні суміші з ас корбі-
но вою кис ло тою. 

Не вик ли кає сумніву 
той факт, що вітамін Е — 
най важ ливі ший ком по нент 
ан ти ок си дант но го за хи с ту. 
Про    те ос танні дослід жен    ня 
по спри я ли пев но му роз’яс-
нен ню цієї про бле ми й да ли 
відпо відь на низ ку прин ци-
по вих пи тань що до ефек-
тив ності ан ти ст ре со вих до -
ба вок. Так, з’ясу ва ло ся, що 
вітамін Е в про цесі ре акції з 
вільни ми ра ди ка ла ми окис-
люється, й на далі ре циклі-
зація (від нов лен ня в ак тив-
ну фор му) є вирі шаль ним 
фак то ром йо го ефек тив но-
сті. Та ким чи ном, кон цен т-
рація вітаміну Е в кормі або 

пре міксі відійшла на дру гий план. Тоб то, з 
од но го бо ку, як що ре цик лізація вітамі ну Е 
в ор ганізмі відбу вається ефек тив но, то 
навіть не ви со ка йо го кон цен т рація дає 
добрий за хис ний ефект. З дру го го бо ку, 
як що ре циклі зацію по ру ше но, то ви сокі 
кон цен т рації вітаміну Е не вря ту ють си ту-
ації. У ре циклізації вітаміну Е бе руть 
ак тив ну участь ас  корбіно ва кис ло та, 
се лен, тіамін, ри бо ф лавін і де які інші ком-
по нен ти.

Ос танніми ро ка ми на рин ку з’я ви ло-
ся ба га то «чу додійних» рос лин них ек с т-

Мінерали

Жиро- 
та водо-
роз чинні 
вітаміни

Незамінні 
АМК

Антиоксиданти 
та елементи 
рециклізації 
вітаміну Е

Підкис-
лювачі

Стимулятори 
апетиту, 

регулятори 
мітохондрій 

тощо

Електро-
літи

Осмогени
Оптимальний Оптимальний 

анти стресовий анти стресовий 
препаратпрепарат
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Закінчення. Початок у №9/2012

Малюнок. Склад антистресового препарату
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рактів, які, за вис нов ком фірм-ви роб-
ників, ре ко мен дується ви ко ри с то ву ва ти 
для годівлі птиці, особ ли во в стрес-умо-
вах. Слід ма ти на увазі, що дієвою скла-
довою біль шос ті та ких ек с т рактів є фла-
во ноїди, яких у при роді налічується 
по над 8 ти с. Зо к ре ма, ці ре чо ви ни при-
вер ну ли ве ли ку ува гу в сфері хар чу ван-
ня лю ди ни, оскільки овочі й фрук ти 
ба гаті на фла во ноїди. То му вчені при пу-
с ка ють, що по зи тив ний вплив ово чів і 
фруктів на здо ров’я лю ди ни  пов’яза ний 
са ме з ци ми ре чо ви на ми. Го ло вна ж 
про бле ма фла во ноїдів у то му, що во ни 
ду же по га но всмок ту ють ся в кишечни-
ку, і ли ше не знач ну їхню кількість ви яв-
ля ють у крові. При цьо му їх прак тич но 
не мож ли во ви я ви ти в тка ни нах, де й 
відбу ва ють  ся ті самі зміни, пов’язані зі 
стре сом. От же, фіто те ра пев тич на дія 
фла во ноїдів, так са мо як і більшості 
рос лин них ек с т рак тів, про яв ляється в 
кишечнику. Тож підтри му ва ти здо ров’я 
кишечника ду же важ ли во, а от чу додійну 
дію фло во ноїдів на весь ор ганізм пе  ре-
більше но. Це твер д  жен ня по тре бує 
по даль ших дослід жень.

На рин ку є й різні ан ти ст ре сові пре-
мік си, що об’єдну ють підви щені до зи 
вітамінів, міне ралів та інших ре чо вин. 
Наш аналіз прак ти ки за сто су ван ня 
та ких преміксів свідчить про їхній 
об ме же ний ефект. З од но го бо ку, да на 
си с те ма не ду же гнуч ка. На при клад, 
до ти, до ки ста рий корм міститья в бун-
кері біля пташ ни ка, не мож ли во вве с ти 
но вий корм із но вим преміксом. З дру-
го го бо ку, в умо вах стре су пти ця мен ше 
їсть, тож, відповідно, важ ко роз ра ху ва-
ти, скільки потрібно до да ти да но го пре-
міксу, щоб пти ця одер жа ла ту або іншу 
кількість ре чо вин, уве де них у ньо го.

Но вий крок у бо ротьбі 
зі стре са ми

Зва жа ю чи на те, що спо жи ван ня 
во ди в умо вах стре су, за зви чай, не змен-
шується, а іноді навіть збіль шуєть ся, 
ло гіч но бу ло б уво ди ти ан ти ст ре сові 
до бав ки з во дою. Наразі  більшість 
но во го об лад нан ня для ут ри ман ня 
птиці має до за тро ни (ме ди ка то ри), які 
вже ак тив но ви ко ри с то ву ють для ви по-
ю ван ня вак цин, пробіотиків та де я ких 
інших пре па ратів.

Наш аналіз ви по ю ва них пре па ратів 
свідчить про те, що ве те ри нар ні фахівці 
ча с то ви по ю ють ас корбі но ву та ли мон-
ну кис ло ту, різні су мі ші вітамінів, аміно-
кис лот і міне ра лів. Вар то за зна чи ти, що 
ви по ю ван ня птиці ас корбіно вої або 
ли мон ної кис ло т має ли ше не знач ний 
ефект на по пе ре д жен ня не га тив но го 
впли ву стресів. 

На підставі де таль но го вив чен ня 
спи с  ку ви ко ри с то ву ва них пре па ра тів 
мож на ска за ти, що більшість із них ма ло 
різнить ся. При цьо му є пре па ра ти, які 
над хо дять у ви гляді ріди ни, що істот но 
по лег шує їхнє ви па ю ван ня, на при клад 
«Чик тонік», що яв ляє со бою суміш 
во до- і жи ро роз чин них вітамінів і амі-
но  кис лот. Слід за зна чи ти, що вве ден ня 
всьо го ком плек су аміно кис лот не дає 
якої-не будь пе ре ва ги пе ред до бав кою 
про сто лізи ну й метіоніну. З ог ля ду на 
низь ку ста біль ність вітамінів у роз чині, 
після зберіган ня й транс пор ту ван ня 
та ких пре па ратів, за зви чай, їхня ефек-
тив ність істот но ниж ча за очіку ва ну. 
Ін шим пре па ра том із цієї гру пи є «Біо су-
первіт», у який, крім вітамінів і аміно-
кис лот, до да но ще й міне ра ли. Од нак 
на явність у пре па раті суль фа ту міді, 

«В умо вах......

КО МЕН ТАР ЕКСПЕРТА

Ган на Де рев’ян ко, 
ви ко нав чий ди рек тор 
Євро пейсь кої Бізнес 
Асо ціації

В умо  вах про мис ло во го птахів ництва уник ну ти стресів прак тич но не мож ли во
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який є най силь ні шим окис лю ва чем, 
мо же при зве с ти до окис лю ван ня як 
вітамінів, так і аміно кис лот.

 Дру гу гру пу пре па ратів ви роб ля-
ють у су хо му ви гляді й пе ред ви ко ри с-
тан ням роз чи ня ють, а потім ви по ю ють 
із во дою. До них на ле жать: «Га наміновіт» 
(вітамі ни + аміно кис ло ти), «Мувісел» 
(вітамі ни + се лен), «Нутріл-Se» (вітамі-
ни + амі но кис ло ти + се лен), «Рексвітал» 
(вітамі ни + аміно кис ло ти), «Ловіт» 
(вітаміни + аміно кис ло ти +Se), «Cупер-
віта мі нол» (вітаміни + метіонін), 
«Інтро віт» (віта мі ни + гліцин), «Аміно-
сол» (вітаміни + аміно кис ло ти + NaCl + 
MgCl2), «Три сол» (вітаміни + аміно кис-
ло ти + міне ра ли). За  га лом дані пре па ра-
ти роз роб ля ли для ко рекції вітамінно го, 
міне раль но го й аміно кис лот но го ста ту су 
тва рин за різ них по ру шень хар чу ван ня, 
зо к ре ма й не по вноцінни ми премікса ми. 
Зва жа ю чи на роз ви ток преміксо вої інду-
стрії й оп ти мізацію годівлі птиці, ос тан-

німи ро ка ми по тре ба в за зна че них пре-
па ра тах істот но зни зи ла ся. 

Ви ко ри с тан ня зга да них пре па ратів в 
умо вах стре су по тенційно мо же спра ви-
ти по зи тив ний ефект, але він бу де об ме-
же ний ли ше ком пен сацією не стачі 
пе реліче них ви ще еле ментів, спри чи не-
ної стре сом. Тоб то тоді, ко ли в умо вах 
стре су по тре ба у віта мінах, міне ра лах 
або аміно кис ло тах не за до во ль няється 
че рез по га не поїдан ня кор му.

До тре тьої гру пи пре па ратів на ле-
жить «Фід-Фуд Мед жик Ан ти ст рес Мікс» 
— це пре па рат но во го по коління, роз роб-
ле ний на ос нові ба га торічних досліджень 
мо ле ку ляр них ме ханізмів стре су й спо-
собів їх ньо го по до лан ня. Зо к ре ма, в ос -
но ву пре па ра ту по кла де но ре чо ви ни, 
здат ні ре гу лю ва ти віта ге ни й здійс ню ва ти 
ефек тив ну ре циклізацію вітаміну Е. Пре-
па рат має ге па то про тек тор ні й ос мо ген ні 
вла с ти во с ті. До його скла ду вхо дять 28 
ком по нентів, зо к ре ма: вітаміни, міне ра-
ли, аміно кис ло ти, ге па то про тек то ри, ос -
мо  ге ни, еле к т роліти, ор ганічні кис ло ти 

(мал. 1). Та ким чи ном, оп ти маль но-зба-
лан со ва ний склад пе реліче них ви ще еле-
ментів дає змо гу підви щи ти адап таційну 
здатність птиці в умо вах стре су. Тоб то 
го ло вне за вдан ня пре па ра ту — да ти мож-
ливість ор га нізму мак си маль но при сто-
су ва ти ся до мінли вих умов зовнішньо го 
се ре до ви ща й пе ре бо ро ти різні стре си з 
мінімаль ни ми втра та ми. 

Оскільки в ос нові більшості стре сів на 
клітин но му рівні ле жить окис ний стрес і 
уш ко д жен ня білків, ліпі дів та ДНК, да на 
комбінація дає мож  ливість істот но змен-
шити цей стрес, а от же, за побігти не га-
тив ним по ру шен ням в ор га нізмі. Цей 
пре па рат — як своєрідний ін стру мент у 
ру ках тех но ло га й ве те ри нар но го ліка ря, 
які виз на ча ють ефек тивні стро ки, до зи й 
три валість йо го ви ко ри с тан ня. 
Наші дослід жен ня підтвер ди ли ефек-
тивність пре па ра ту в перші дні піс ля по -
сад ки кур чат, ко ли він сприяє ефек тив но-
му роз вит ку трав ної си с те ми й імуніте ту. 
Пе ред і після вак ци нації пре па рат 
зменшує стре си і в та кий спо сіб під ви щує 
ефек тивність вак ци націй. 
У разі міко ток си козів пре па рат змен-
шує окис ний стрес і під три мує функцію 
пе чінки, де відбу вається де ток си кація 
мі ко  ток синів. За ви со кої кон тамінації кор-
му міко ток си на ми ре ко мен дується поєд-
ну ва ти ви по ю ван ня цьо го пре па ра ту з 
ви ко ри с тан ням ефек тив них ад сор бен тів. 
В умо вах іму но су пресії пре па рат спри-
яє підви щен ню іму но ком пе тент ності 
птиці після пе ре ве ден ня її з ре монт но го 
мо лод ня ку в батьківське ста до, в разі 
проріджу ван ня брой лерів чи теп ло во го 
стре су, під час ви хо ду на пік яй це нос ності 
й для підви щен ня якості шкара лу пи в 
дру го му періоді яй це нос ності. 

Пре па рат прой шов ши ро ку ви роб-
ни чу пе ревірку, йо го вже ус пішно ви ко-
ри с то ву ють у групі ком паній «Ланд гут 
Ук раїна» і на де я ких інших пта хопід-
приємствах Ук раїни, ближ нь о го й да ле-
ко го за рубіжжя. Пре па рат ефек тив ний 
та кож для ви ро щу ван ня ка че нят, гу се-
нят, інди чат, а та кож у сви нарстві.

Пер шою й ос нов ною умо вою за хи с ту від стресів 
є по вноцінна зба лан со ва на годівля птиці

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ
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Вис но вок
Досліджен ня ос танніх років да ли мож-

ливість роз ши ф ру ва ти мо ле ку лярні ме  ха-
нізми стресів і виз на чи ти ге ни, від повідальні 
за адап тацію ор ганізму до стре со вих си ту-
ацій. При цьо му бу ло роз роб ле но но вий ан -
ти  ст ре со вий пре па рат, який ви по ю ють пти-
ці ра зом із во дою. Пре па рат сприяє ак  ти-
вації зга да них ви ще генів і до по ма гає істот-
но зни зи ти не га тив ну дію різних стресів. 




