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У статті узагальнено публікації щодо можливості ефективного застосування рослинних екс-
трактів у птахівництві з метою інтенсифікації процесів травлення, підвищення продуктивності та 
одержання якісної конкурентоспроможної продукції. 

Показано, що різні суміші рослинних екстрактів проявляють позитивний вплив на перетрав-
ність поживних речовин корму птиці. Це обумовлено здатностями фітодобавок: стимулювати про-
дукцію слини, секрецію ензимів шлункового та підшлункового соків; підвищувати активність гідролі-
тичних ензимів; збільшувати об’єм ворсинок і глибину крипт стінки кишечнику. Водночас доведено, що 
покращення травлення у тонкому кишечнику може розглядатися як непрямий побічний ефект фіто-
генів, який стабілізується завдяки мікробіальному еубіозу, що сприяє підвищенню абсорбції поживних 
речовин. Зокрема встановлено, що добавка рослинного екстракту, який містить 5 % карвакролу, 3 % 
циннамальдегіду та 2 % капсикум олеорезину в кількості 100 мг/кг корму, призводить до мобілізації мікро-
цитів у поверхневому епітелії залозистого шлунку та підвищення нейтральних мукополісахаридів.

Дослідження з використанням суміші рослинних екстрактів, що містить капсаїцин, циннам
альдегід та карвакрол, або ефірних олій з орегано, кориці, чебрецю та перцю чилі для заміни анти-
біотиківстимуляторів росту показали майже однаковий рівень конверсії поживних речовин корму 
у продукцію порівняно з антибіотиками.

Вважається, що введення до корму комбінації ефірних олій, які походять з різних рослин, ви-
кликає кращий продуктивний ефект. При цьому синергічний вплив компонентів суміші олій євгенолу та 
циннамальдегіду спостерігали в дослідах in vitro. На відміну від результатів, отриманих за окремого 
додавання цих компонентів, їх суміш здатна повністю інгібувати ріст чотирьох родів бактерій за 
період, довший, ніж 30 днів. Показано протигрибкову й антибактеріальну активність компонентів 
ефірної олії з чорнобривців що містить каротиноїди, оцимен, пінен, сабінен, тимол, цитраль, лина-
лоол, терпінен.

Доведено, що за випоювання настою з листя евкаліпту з розрахунку 1,2 мл/гол на добу продук-
тивність курейнесучок зростає на 1,74 % і становить 89,28 % проти 87,54 % у контролі. При цьому 
несучість птиці за використання фітопрепарату була суттєво вищою (на 6‒9 %) у період перших чо-
тирьох тижнів проведення досліду. Водночас дані літератури свідчать, що введення чистотілу у формі 
настою до раціону перепелів призводить до підвищення маси тіла на 0,9–1,5 % у птиці, якій випоювали 
10 % настій у кількості 0,07 мл/кг маси тіла, порівняно з контролем. Завдяки вмісту в чистотілі алка-
лоїдів, флафоноїдів, сапонінів, каротину, вітаміну C підвищується трансформація поживних речовин 
корму у продукцію перепелів.

Додавання до комбікорму курокнесучок та курчатбройлерів кормових добавок із нетрадицій-
ної рослинної сировини (ехінацеї пурпурової, елеутерококу, полину, буркуну, валеріани, шипшини, калга-
ну, родіоли) сприяє одержанню харчових яєць і м’яса птиці високої якості, про що свідчить збільшення 
вмісту Кальцію, Фосфору, Феруму та Цинку в білку курячого яйця та каротиноїдів і вітаміну A у його 
жовтку. За цих умов у м’язових тканинах курчатбройлерів збільшується вміст Цинку, Марганцю і Фе-
руму, що поліпшує їх біологічні властивості.

Показано позитивний вплив фітопрепарату з сухих пелюсток чорнобривців на якість м’яса кур-
чатбройлерів. Застосування у годівлі курчатбройлерів екстрактів ехінацеї, полину, валеріани, шипшини, 
калгану, родіоли, сприяє підвищенню маси напівпатраної тушки курчатбройлерів на 3,9–14,1 %, курок
несучок — на 5,2–28,8 %.
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The data about the effective using of plant extracts in the poultry to intensify digestion, increasing pro-
ductivity and obtaining high quality products are summarized in this article.

The different mixtures of herbal extracts positively influenced on the digestibility of the birds forage. 
This is due to ability of the herbal additives in the diet to stimulate saliva production, gastric and pancreatic 
juices enzymes secretion; to enhance the hydrolytic enzymes activity; to increase the villis volume and crypts 
depth of the intestinal walls. The improvement of digestion in the small intestine can be connected with indirect 
side effect of herbal extract components. This effect is stabilized by microbial eubiosis that enhances the nu-
trients absorption. The supplement of herbal extract (5 % carvacrol, 3 % cinnamaldehyde and 2 % capsycum 
oleoresin) in the amount of 100 mg/kg of forage mobilizes microcytes in the glandular stomach epithelium 
surface and the increasing neutral mucopolysaccharides.

The study of herbal extracts mixtures (capsaicin, cinnamaldehyde and carvacrol or ethereal oils from 
oregano, cinnamon, thyme and chili) instead of antibiotics as a growth stimulant has showed the same con-
version level of forage nutrients into production. The application of various plants ethereal oils combination 
to diet causes a better the productive effect. Thus, the synergistic effect of oil mixtures cinnamaldehyde and 
eugenol was observed in experiments in vitro. Their mixture can completely inhibit the four bacterias species 
growth longer than 30 days, unlike results with obtained under the individual addition of these components. 
The antifungal and antibacterial activities of marigolds individual oil components (carotenoids, ocimene, pi-
nene, sabinene, thymol, citral, lynalool, terpinene) have been shown.

At watering the eucalyptus leaves infusion 1.2 ml/day the laying hens performance increases by 1,74 % 
(89,28 % compared to 87,54 % in control). However, the poultry egg production was higher (6–9 %) at using 
the phytopreparation during the first four weeks of the experiment. The literature data show that the introduc-
tion of 10 % celandine tincture to quails diet (0.07 ml/kg body weight) leads to rising birds weight in 0,9–1,5 % 
compared to control. The forage nutrients transformation to quails production increases because the celandine 
contains alkaloids flavonoids, saponins, carotene, vitamin C, etc.

The application of feed additives from unconventional vegetable raw materials (Echinacea purpurea, 
eleutherococcus, sage, sweet clover, valerian, wild rose, kalgan, rhodiola) to laying hens and broiler chickens 
forages provides the yield of eggs and meat of high quality in poultry. These data indicated the increasing the 
Calcium, Phosphorus, Ferum and Zinc in eggs and carotenoids and vitamin A in yolk. The content of Zinc, 
Mangan and Ferum in the muscle and bone tissues of broiler chickens increases, those testify about improving 
of their biological properties at such conditions. The positive effect of dried marigold petals phytopreparate 
on broiler chickens meat quality has been shown. Feeding up the poultry in their diet by composition of echi-
nacea, sage, valerian, wild rose, kalgan, rhodiola extracts increases the broiler chickens carcass weight on 
3,9–4,1 % and laying hens — in 5,2–28,8 %.
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В статье обобщены публикации о возможности эффективного применения растительных экс-
трактов в птицеводстве с целью интенсификации процессов пищеварения, повышение продуктивности 
и получения качественной конкурентоспособной продукции.

Показано, что различные смеси растительных экстрактов положительно влияют на перевариют на перевари на перевари-
мость питательных веществ корма птицы. Это обусловлено способностями фитодобавок: стиму-
лировать продукцию слюны, секрецию ферментов желудочного и поджелудочного сока; повышать 
активность гидролитических ферментов, увеличивать объем ворсинок и глубину крипт стенки ки-
шечника. В то же время доказано, что улучшение пищеварения в тонком кишечнике может рассма-
триваться как косвенный побочный эффект фитогенов, который стабилизируется благодаря микро-
биальному эубиозу, что способствует повышению абсорбции питательных веществ. В частности, 
установлено, что добавка растительного экстракта в количестве 100 мг/кг корма, содержащего 5 % 
карвакрола, 3 % циннамальдегида и 2 % капсикум олеорезина, приводит к мобилизации микроцитов 
в поверхностном эпителии железистого желудка и повышению нейтральных мукополисахаридов.

Исследования с использованием смеси растительных экстрактов, содержащих капсаицин, цин-
намальдегид и карвакрол или эфирных масел орегано, корицы, чабреца и перца чили для замены анти-
биотиковстимуляторов роста показали почти одинаковый уровень конверсии питательных веществ 
корма в продукцию по сравнению с антибиотиками.

Введение в корма комбинации эфирных масел различных растений вызывает более высокий про-
дуктивный эффект. При этом синергизм компонентов смеси масел евгенола и циннамальдегида наблю-
дали в опытах in vitro. В отличие от результатов, полученных в опытах при отдельном использовании 
этих компонентов, установлено, что их смесь способна полностью ингибировать рост четырех родов 
бактерий за период длиннее 30 дней. Показано противогрибковое и антибактериальное действие компо-
нентов эфирного масла бархатцев, содержащего каротиноиды, оцимен, пинен, сабинен, тимол, цитраль, 
линалоол, терпинен.

Доказано, что выпойка настоя из листьев эвкалипта из расчета 1,2 мл/гол в сутки способствует 
повышению яичной продуктивности курнесушек на 1,74 %, что составляет 89,28 % против 87,54 % 
в контроле. При этом яйценоскость птицы была существенно выше (на 6–9 %) в период первых четы-
рех недель проведения опыта. Данные других опытов свидетельствуют о том, что выпойка перепе-
лам 10 % настоя чистотела (в дозе 0,07 мл/кг массы тела) также приводит к повышению живой мас-
сы птицы на 0,9–1,5 % по сравнению с контролем. Благодаря содержанию в чистотеле алкалоидов, 
флафоноидов, сапонинов, каротина, витамина C повышается трансформация питательных веществ 
корма в продукцию перепелов.

Добавление в комбикорма курнесушек и цыплятбройлеров кормовых добавок из нетрадицион нетрадиционнетрадицион-
ного растительного сырья (эхинацеи пурпурной, элеутерококка, полыни, донника, валерианы, шипов-
ника, калгана, родиолы) способствует получению пищевых яиц и мяса птицы высокого качества, о чем 
свидетельствует увеличение содержания кальция, фосфора, железа и цинка в белке куриного яйца, 
а также каротиноидов и витамина A в желтке. В этих условиях в мышечной ткани цыплятбройле A в желтке. В этих условиях в мышечной ткани цыплятбройле в желтке. В этих условиях в мышечной ткани цыплятбройле мышечной ткани цыплятбройлемышечной ткани цыплятбройле-
ров увеличивается содержание цинка, марганца и железа, что улучшает их биологические свойства.

Показано положительное влияние фитопрепарата из сухих лепестков бархатцев на качество 
мяса цыплятбройлеров. Применение в кормлении цыплятбройлеров экстрактов эхинацеи, полыни, вале-
рианы, шиповника, калгана, родиолы, способствует повышению массы полупотрошенной тушки цыплят
бройлеров на 3,9–14,1 %, курнесушек — на 5,2–28,8 %.

Ключевые слова: РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ, ФИТОГЕНЫ, ПТИЦА, ПРОЦЕССЫ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Однією з найважливіших фізіологічних 
функцій організму птиці є процес травлення. 
На відміну від ссавців, травна система птиці 
характеризується наявністю вола, залозистого 
і м’язового шлунка, в кілька разів довшими 
за довжину тіла тонкими кишками. З товсто-
го відділу кишечнику птиці розвинуті лише 
дві сліпі кишки, які відіграють важливу роль 
у перетравленні важко перетравних білкових 
кормів та клітковини [1–3].

Характерним для птиці є те, що під-
шлункова залоза не має єдиної протоки, як 
у ссавців, а секреція травних соків підшлун� ссавців, а секреція травних соків підшлун�ссавців, а секреція травних соків підшлун-
ковою залозою і надходження їх у дванадцяти�
палу кишку відбувається безпосередньо де-
кількома протоками, які відкриваються вздовж 
цієї кишки [3, 4].

У птиці, як і в інших видів тварин, про-
міжні та завершальні стадії гідролізу кормових 
субстратів пов’язані в основному зі слизовою 
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оболонкою кишок і їх перебіг відбувається 
за принципом контактного (пристінкового) 
травлення. Однак важливим є взаємозв’язок 
між реакцією тонкої кишки та підшлункової 
залози. Тонка кишка представляє собою ор-
ган мембранного травлення і всмоктування, 
який реалізує кінцеве розщеплення субстра-
тів корму за рахунок ензимів власної слизо-
вої оболонки, а також адсорбованих на поверх-
ні слизової оболонки кишки панкреатичних 
ензимів [5].

Важливим етапом розщеплення пожив-
них речовин корму є порожнинне травлення, 
яке відбувається під дією ензимів підшлункової 
залози, печінки, кишок, що гідролізують висо-
комолекулярні речовини у порожнині киш-
ки [5, 6].

Проте необхідно відзначити, що у пти-
ці розщеплення поживних речовин відбува-
ється також за рахунок ензимів, пов’язаних 
безпосередньо з апікальною мембраною енте-
роцитів. Поєднання порожнинного і пристін-
кового травлення відбувається в усіх відділах 
травного тракту, а співвідношення цих про-
цесів залежить від виду корму, його консис-
тенції, фізіологічного стану організму птиці 
та активності ензимів у травних секретах [7–9]. 
Існують адаптивні та неадаптивні травні ензи-
ми. Секреція перших змінюється у результа-
ті використання у годівлі кормів різного по-
ходження, а секреція неадаптивних ензимів 
постійна і їх синтез не залежить від якості 
певного субстрату, введеного у раціон [10].

Вважається, що деякі рослинні екс�
тракти можуть стимулювати продукцію слини, 
шлункового та підшлункового соків, збільшу-
ючи секрецію ензимів та покращуючи пере-
травність корму [11].

Вплив рослинних екстрактів на про-
цеси травлення. Встановлено біологічну дію 
низки фітобіотиків із нетрадиційної рослинної 
сировини, їх позитивний вплив на перетрав-
ність, обмін речовин та якість продукції при 
вирощуванні ремонтного молодняку курок, 
виробництві м’яса курчат�бройлерів, кролів, 
риби і харчових яєць [12, 13].

Зокрема доведено, що використання 
екстрактів рослин у годівлі курок�несучок 
сприяє зростанню перетравності сухої речо-

вини комбікорму на 5,7–17,7 %, органічної 
речовини — на 7,2–16,5 %, протеїну — на 
6,6–12,9 %, жиру — на 5,3–33,3 %. За дії елеу-
терококу (1,2 мл/кг маси тіла) підвищується 
перетравність клітковини на 17,1 %, водно-
час за споживання екстрактів полину та бур-
куну вона знижується, відповідно, на 5,2–6,2  
та 9,9–10,3 % [14].

У дослідах на курчатах�бройлерах по-
казано, що випоювання фітопрепарату з евка-
ліпта у формі настою 1:10 з додаванням аскор-
бінової кислоти сприяє підвищенню протеї-
назної активності у тканинах слизової оболон-
ки дванадцятипалої кишки 21� та 35�добової 
птиці, тоді як амілолітична активність підви-
щувалась у курчат 35�добового віку, а ліполі-
тична ― 42�добового. У тканинах підшлун-
кової залози авторами відзначено підвищення 
ліполітичної активності у 35� та 42�добових 
бройлерів дослідної групи, порівняно з аналога-
ми контрольної групи. Випоювання курчатам�
бройлерам фітопрепарату з евкаліпта сприяло 
кращому використанню вільних амінокислот 
для біосинтетичних процесів [15, 16].

Щодо впливу фітобіотиків на морфо-
логію травного тракту, то, очевидно, він є 
двояким: з одного боку — подразнювальний 
вплив на тканини кишечника, а з іншого — 
оптимізація кількісного і якісного складу мікро-
флори кишечника. Крім того, вони підвищують 
секрецію травних ензимів, що призводить до 
покращення функції травного тракту [17–19].

Позитивний вплив фітопрепаратів на 
організм птиці пов’язаний як зі стимуляцією 
травних ензимів, так і зі збільшенням об’є�
му ворсинок і глибини крипт, тобто поверх-
ні всмоктування субстратів корму, внаслідок 
чого покращується конверсія корму [20].

Покращення травлення у тонкому ки-
шечнику може розглядатися як непрямий по-
бічний ефект фітогенів, що стабілізує мікро�
біальний еубіоз у кишечнику, внаслідок чого 
підвищується абсорбція поживних речовин [21].

У дослідах на курчатах�бройлерах вста-
новлено, що добавка рослинного екстракту, яка 
містить 5 % карвакролу, 3 % циннамальдегі-
ду та 2 % капсикум олеорезину в кількості 
100 мг/кг корму призводить до мобілізації 
мікроцитів у поверхневому епітелії залозис-
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того шлунку та підвищення нейтральних му-
кополісахаридів [22].

Цілюща сила елеутерококу викорис-
товується у ветеринарії для стимуляції росту 
тварин, покращення якості продукції, а також 
як загальноукріплювальний засіб. Препара-
ти елеутерококу птиці доречно давати впро-
довж 14–20 днів внутрішньо в таких добових 
дозах (з розрахунку на 1 кг маси тіла): інди-
кам — 3 мл; гусям — 2 мл; курям і курча-
там — 0,5 мл [23].

Ароматичні речовини, такі, як капсаї-
цин, активний чинник перцю чилі (Capsicum 
annum), ефективно стимулюють підшлункові 
та кишкові ензими у моногастричних тварин. 
Крім капсаїцину, інші активні компоненти 
рослин, такі, як євгенол та циннамальдегід, 
активні речовини гвоздики та кориці, відпо-
відно, також стимулюють процеси травлен-
ня [24, 25].

Показано, що різні суміші рослинних 
екстрактів проявляють позитивний вплив на 
перетравність раціону тварин. Встановлено, 
що перетравність білків фінішного раціону для 
бройлерів з додаванням антибіотику була 
такою ж як за збагачення сумішшю шавлії, 
чебрецю та розмарину або з медичним пре-
паратом, що містить капсаїцин, циннамаль-
дегід та карвакрол [26, 27].

Вивчення рослинних екстрактів у гра-
верному і фінішному раціонах для бройлерів 
показали, що граверний раціон має кращу 
перетравність сухої речовини, якщо містить 
суміш рослинних екстрактів шавлії, чебрецю 
та розмарину. Перетравність сирого протеїну 
раціону, що містить антибіотик або офіци-
нальний продукт з капсаїцину, циннамаль-
дегіду та карвакролу, дає кращі результати, 
проте вони проявляються лише в кінцевій 
фазі [28]. Схожі результати щодо перетравнос-
ті сирого протеїну були виявлені для гравер-
ного раціону у бройлерів, що містив рослинні 
екстракти з капсаїцину, циннамальдегіду та 
карвакролу [29]. Збільшення перетравності 
амінокислот може бути пов’язано з капсаї-
цином, активним чинником рослинного екс-
тракту, який використовували у досліді.

Про вплив рослинних екстрактів на 
інтенсивність обміну білків свідчать резуль-

тати дослідження активності амінотрансфе-
раз. Введення до раціонів курок�несучок екс-
трактів коріння і суцвіття ехінацеї, елеутеро-
коку, полину та буркуну підвищує активність 
аспартат�амінотрансферази на 55,5–96,2 %, 
лужної фосфатази — в 1,7–2,0 разу. У ремонт-
ного молодняку курок за дії екстрактів елеу-
терококу, полину і буркуну активність АсАТ 
зростає в 1,7–3,3 разу; за споживання екстра-
ктів коріння і суцвіття ехінацеї та полину ак-
тивність АлАТ збільшується в 2,4–3,1 разу, 
за дії екстракту суцвіття ехінацеї активність 
лужної фосфатази — в 2,7 разу [30–32].

Вплив рослинних екстрактів на про-
дуктивність та якість продукції. У контекс�
ті фітотерапії для птиці заслуговують на ува-
гу відомі з давніх часів лікарські трави. Вони 
знаходять широке застосування у птахівниц�
тві як вітамінна добавка та з лікувально�
профілактичною метою. Лікарські рослини 
заготовляють у період найвищого вмісту в них 
біологічно активних речовин, вони рекомен-
довані для застосування у вигляді настоїв, 
відварів чи порошків, які в необхідній дозі 
змішують з невеликою кількістю корму і да-
ють під час ранкової годівлі. За 2–3�разового 
призначення лікарських трав готують воло-
гі мішанки, які роздають на початку годів-
лі [33, 34].

Наприклад, брусниця: листя брусниці, 
заготовлене ранньою весною з�під снігу до 
цвітіння, використовують як сечогінний засіб, 
а також для дезінфекції сечовивідних шляхів. 
Як заспокійливе у вигляді настою застосову-
ють корінь і кореневище валеріани лікарської. 
Волошка синя поліпшує травлення, має лег-
кий сечогінний і жовчогінний ефект, приско-
рює загоювання ран [35].

Поліпшує травлення і трилисник во-
дяний. Настій з цієї рослини збуджує апетит 
і проявляє антигельмінтні властивості. При 
проносах у птиці, а також як жовчогінний 
засіб, у народній ветеринарній практиці за-
стосовують настій звіробою. Як засіб, що по-
кращує травлення і має антимікробні власти-
вості, рекомендується коріандр посівний та 
кмин звичайний. Джерелом вітамінів групи В, 
а також С, Е, К, каротиноїдів, корисних орга-
нічних кислот і мікроелементів є конюшина 
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лучна, кропива дводомна (у листі міститься 
вітаміну С більше, ніж у чорній смородині), 
мати�й�мачуха, шипшина, кульбаба лікарська, 
подорожник [36, 37]. Цибулю ріпчасту та хвою 
сосни лісової використовують як джерело 
вітамінів С і К, групи В, мінеральних солей, 
фітонцидів.

Окремі рослинні екстракти при дода-
ванні до корму тестувались як стимулятори 
продуктивності. Використання рослинних екс-
трактів для заміни антибіотиків як стимулято-
рів продуктивності досліджувалось на бройле-
рах [38, 39]. Продуктивність курчат суттєво не 
відрізнялась від контролю (без додавання сти-
муляторів продуктивності) при порівнянні дії 
антибіотиків та рослинних екстрактів.

Деякі дослідники вважають, що вве-
дення комбінації ефірних олій, які походять 
з різних рослин, при додаванні до корму ви-
кликає кращий продуктивний ефект [40]. Си-
нергічний вплив компонентів олій спостерігали 
в дослідах in vitro суміші євгенолу та цинна-
мальдегіду. На відміну від результатів, отри-
маних при окремому додаванні цих компонен-
тів, їх суміш здатна повністю інгібувати ріст 
4 бактерій за період, довший, ніж 30 днів [41].

Досліди на бройлерах підтвердили ре-
зультати дослідів in vitro. Так, встановлено, 
що введення суміші рослинних екстрактів на 
70 % знижує кількість курчат, інфікованих 
Clostridium perfrigens, та підвищує їх продук-
тивність порівняно з контрольними бройле-
рами, яким додавали бацитрацин Цинку [42].

У науковій літературі опубліковані ре-
зультати, що свідчать про значне підвищення 
конверсії корму, приростів маси тіла та збіль-
шення маси тушки при згодовуванні бройлерам 
корму з додаванням суміші орегано, лавру, шав-
лії, кропу, мирту та цитрусів порівняно з пти-
цею, що споживала контрольний раціон або 
раціон з антибіотиком авіламіцином [43]. До-
слідження з використанням суміші рослин-
них екстрактів, яка містить капсаїцин, цин-
намальдегід та карвакрол, або ефірних олій 
з орегано, кориці, чебрецю та перцю чилі для 
заміни антибіотиків�стимуляторів росту пока�
зали майже однаковий рівень конверсії по-
живних речовин корму в продукцію порів-
няно з антибіотиками [44–46].

Фітобіотики викликають підвищений 
інтерес в останні роки як натуральна росто�
стимулювальна добавка у вирощуванні брой-
лерів [47]. Однак мало відомо про механізм 
їхньої дії та про інші аспекти застосування. 
Фітогенні ефекти у птиці зумовлені підвищен-
ням смакових якостей корму (сенсорні аспекти), 
стимуляцією росту (підвищення приростів та 
конверсії корму, зниження смертності), підси-
ленням функції травного тракту та перетрав-
ності поживних речовин (посилений ріст), 
нормалізацією мікрофлори травного тракту 
(зменшення випадків хвороб шлунково�киш-
кового тракту, зниження смертності), підси-
ленням імунітету (поліпшення стану здоров’я), 
забезпеченням безпеки та якості тушок та їх 
м’яса (зниження кількості мікробів) [48, 49].

Встановлено, що збагачення раціонів 
ремонтного молодняку курок екстрактами су�
цвіття ехінацеї в дозах 0,33 і 0,44 мл/кг маси 
тіла на добу сприяє збільшенню в 1,8‒4,4 разу 
відкладення внутрішнього жиру. Екстракти 
коріння і суцвіття ехінацеї та полину в до-
зах, відповідно, 0,66 ;0,44; 0,65 мл/кг маси 
тіла сприяють зниженню вмісту холестеро-
лу у жовтках курячих яєць на 13,1–26,3 %, 
тоді як екстракти елеутерококу (0,4; 1,2 мл), 
полину (0,36 мл), буркуну (4,4; 6,6; 8,8 мл) 
викликають підвищення його на 15,7–44,7 % 
[12, 50–52].

Включення у кормосуміш екстракту 
елеутерококу позитивно впливає на несучість 
курей�несучок кросу «Родоніт». Максимальне 
збільшення несучості (на 21,06 %) спостері-
галось після 30�добового споживання птицею 
препарату в дозі 0,2 мл, мінімальне (3,96 %) — 
при 10�добовому споживанні елеутерококу. 
Використання добавки елеутерококу сприяло 
збільшенню маси яйця на 0,2–1,8 % до кінця 
продуктивного періоду. Загальна яєчна маса 
з розрахунку на 100 курей за споживання елеу-
терококу зросла на 7,7–29,3 %. Споживання 
екстракту елеутерококу сприяло кращому рос-
ту і розвитку курей, маса тіла яких збільшува-
лась на 1,21–2,26 %, пір’яного покриву — на 
1,31–3,95 %, крил — 0,2–6,9 % [53].

Досліджували вплив різних доз фіто�
препарату з листя евкаліпта на несучість ку�а на несучість ку� на несучість ку�на несучість ку� несучість ку� ку-
рей кросу «Shaver 579». Виявилось, що за 
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випоювання настою з листя евкаліпту з роз-
рахунку 0,4 мл та 0,8 мл на голову на добу 
несучість (за період досліду) знижувалась, 
відповідно, на 1,55 % та 1,11 % порівняно 
з птицею контрольної групи, яка фітопрепа-
рат не споживала. За випоювання настою 
у кількості 1,2 мл/гол на добу продуктив-
ність несучок зростала на 1,74 % і станови-
ла 89,28 % проти 87,54 % у контролі. При 
цьому несучість птиці за використання фіто-
препарату була суттєво вищою (на 6‒9 %) 
у період перших чотирьох тижнів проведен-
ня досліду [54].

У дослідах на курчатах�бройлерах було 
встановлено, що за щоденного випоювання на-
стою з листя евкаліпта 1:10 у кількості 0,8 мл/кг 
маси тіла на добу бройлерам упродовж періо-
ду їх вирощування прирости маси тіла за пері-
од досліду були вищими на 16,47 % порівняно 
з контролем. У курчат, яким фітопрепарат ви-
поювали періодично по 7 днів з подальшими 
7�денними перервами, маси тіла становила 
2770 г і була вищою на 285 г (12,54 %) порів-
няно з птицею контрольної групи. Щоденне 
випоювання курчатам�бройлерам такої ж дози 
настою з листя евкаліпту з додаванням аскор-
бінової кислоти (5 мг/л фітопрепарату) спри-
яло збільшенню приростів маси тіла птиці на 
18,13 % порівняно з контролем [55].

Водночас інші дослідження ефектив-
ності введення фітодобавок до корму у різ-
них видів птиці показали, що в середньому 
фітобіотики у вигляді рослинних екстрактів 
знижують споживання корму на 2,1 %, сут-
тєво не змінюють масу тіла (+0,08 %) та се-
редньодобові прирости маси тіла (від +0,3 % 
до +3 %), проте покращують конверсію кор-
му на 3,4 % у бройлерів. Застосування сухих 
трав та спецій підвищує споживання корму 
на 1,3 %, підвищує середньодобові прирос-
ти на 2,6 % та підвищує конверсію корму на 
0,14 %. Схожі результати виявлені для інди-
ків та перепелів [56].

Досліджували ефективність додаван-
ня соку ехінацеї пурпурової (в різних дозах 
і періодах застосування) до води бройлерів 
кросу «Ross�308». Препарат ехінацеї пурпу�Ross�308». Препарат ехінацеї пурпу��308». Препарат ехінацеї пурпу-
рової додавався до питної води у кількості: 0,25; 
0,50; 1,00 та 2,50 мл/кг маси птиці у вигляді 

спиртового розчину. Препарат додавали впро-
довж 3 днів з інтервалом у 9 днів (препарат 
не застосовувався). Бройлери були толерант-
ними до всіх доз аж до 2,5 мл/кг. При більших 
дозах продуктивність зменшувалась. Не вста-
новлено негативного впливу на біохімічні по-
казники крові та обмін речовин у печінці, од-
нак відзначено значно вищий імунний рівень 
та підвищену компенсацію стресу. З резуль-
татів цього досліду можна зробити висновок, 
що доза соку ехінацеї пурпурової 0,25 мл/кг 
ваги курчат�бройлерів є достатньою, щоб ви-
кликати ростостимулювальний ефект з гаран-
тією безпеки застосування [57].

Встановлено, що в чорнобривцях міс-
тяться каротиноїди, оцимен, пінен, сабінен, 
тимол, цитраль, линалоол, терпінен [58]. Остан-
ні дослідження показують протигрибкову й ан-
тибактеріальну активність компонентів ефірної 
олії з чорнобривців. Відзначено позитивний 
вплив фітопрепарату з сухих пелюсток чорно-
бривців на якість м’яса курчат�бройлерів. 
Так, при використанні фітопрепарату у кіль-
кості 0,65 % від маси комбікорму впродовж 
двох останніх тижнів вирощування птиці 
збільшується маса патраної тушки бройле-
рів, філе і шлунка, поліпшується колір тушок 
і смакові якості м’яса [49, 59, 60]. Застосу-
вання у годівлі курчат�бройлерів екстрактів 
ехінацеї, полину, валеріани, шипшини, кал-
гану, родіоли, чаги сприяє підвищенню ма�
си напівпатраної тушки у курчат�бройле�
рів на 3,9–14,1 %, курок�несучок — на 5,2–
28,8 % [61, 62].

Про вплив екстракту полину на струк-
турно�функціональний стан залоз внутріш-
ньої секреції птиці свідчать дослідження, 
проведені на ремонтному молодняку курей. 
Встановлено, що згодовування птиці фіто-
добавки з полину гіркого у кількості 0,65 та 
0,90 мл/кг маси тіла на добу призводить до 
підвищення рівня фолікулостимулювального 
гормону та естрадіолу. Зважаючи на те, що 
естрадіол забезпечує розвиток, диференцію-
вання та функціональну активність органів 
розмноження самок, стимулює ріст і розви-
ток фолікулів, підвищує чутливість яєчників 
до дії гонадотропінів, можна передбачити вищу 
яєчну продуктивність курок [63].
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Опубліковані результати досліджень 
з вивчення впливу родіоли рожевої та елеу-
терококу на якість яєць курей�несучок кросу 
«Родоніт». Показано, що введення у раціон 
птиці екстракту елеутерококу, який змішува-
ли з кормом і згодовували впродовж 30 днів 
несучкам першої групи з розрахунку 0,2 мл 
на голову на добу, та екстракту родіоли роже-
вої, який згодовували за аналогічною схемою 
птиці другої групи, приводило до підвищен-
ня маси яєць порівняно з птицею контрольної 
групи, які не отримували препарати. Водно-
час встановлено максимальне збільшення рів-
ня азоту в яйцях курей, що одержували з кор-
мом родіолу рожеву впродовж 30 днів. У яй-
цях птахів цієї дослідної групи рівень азоту 
був вищим у білку на 26,6 %, а в жовтку — 
на 12,6 % порівняно з показниками несучок 
контрольної групи. Відзначено підвищення 
вмісту залишкового і білкового азоту, відпо-
відно, на 33,3 та 24,9 % у білках і на 8,4 та 
12,8 % у жовтках яєць курей цієї групи. За 
згодовування елеутерококу відзначалася анало-
гічна тенденція, але різниця порівняно з конт�
ролем була значно меншою [64].

У літературі є дані про використання 
препаратів чистотілу звичайного для підви-
щення м’ясної продуктивності. Встановлено, 
що введення чистотілу у формі настою і на-
стоянки до раціону перепелів призводить до 
підвищення маси тіла, відповідно, на 0,9–
1,5 % у птиці, якій випоювали 10 % настій 
у кількості 0,07 мл/кг маси тіла, порівняно 
з контролем. Завдяки вмісту в чистотілі алка-
лоїдів, флафоноїдів, сапонінів, каротину, ві-
таміну С тощо підвищується трансформація 
поживних речовин корму у продукцію пере-
пелів [65].

Додавання до комбікорму курок�несу-
чок та курчат�бройлерів кормових добавок 
із нетрадиційної рослинної сировини (ехіна-
цеї пурпурової, елеутерококу, полину, бур-
куну, валеріани, шипшини, калгану, родіоли) 
сприяє одержанню харчових яєць і м’яса птиці 
високої якості, про що свідчить збільшення 
вмісту Кальцію, Фосфору, Феруму та Цинку 
у білку курячого яйця та каротиноїдів і віта-
міну А у його жовтку. За цих умов у м’язовій 
та кістковій тканинах курчат�бройлерів збіль-

шується вміст Цинку, Марганцю і Феруму, що 
поліпшує їх біологічні властивості [45, 66, 67].

Однак фітобіотики містять подразню-
вальні інгредієнти, які можуть бути шкідливи-
ми для людей і тварин. Більше того, небажані 
залишки можуть включатись в натуральний 
продукт. В окремих дослідах спостерігалось, 
що біоактивні інгредієнти або їх метаболіти 
можуть транспортуватись у тканини [68–70]. 
Опубліковані роботи зі шкідливого впливу 
капсаїцину (що викликає рак), ціанідовмісних 
інгредієнтів, карвакролу (в орегано) та гліко-
зидів. Вміст капсаїцину в перці чілі (папри-
ка) лімітується законодавством ЄС (регулю-
ється для паприки як харчова добавка Е160с, 
<250 мг/кг, EU 1995), що обумовлено мож�мг/кг, EU 1995), що обумовлено мож�EU 1995), що обумовлено мож� 1995), що обумовлено мож�, що обумовлено мож-
ливим токсичним ефектом [71, 72].

Фітопрепарати містять багато фарма-
кологічно активних компонентів, які відігра-
ють головну роль в системі захисту рослин. 
З цієї точки зору безпека використання не 
може бути виключена, хоча фітобіотики зага-
лом належать до GRAS (загально визнані як 
безпечні) [73, 74]. Адже в сучасних умовах 
науково обґрунтований напрям фітотерапії 
базується на вивченні фармакокінетики і фар-
макодинаміки рослин, що відповідає вимогам, 
які висуваються до фармацевтичних препа-
ратів (якість, безпеку, відсутність сторонніх 
домішок).

Висновок

Огляд літератури свідчить про те, що 
екстракти рослин за їх додавання до корму 
птиці або за умови їх випоювання з водою є 
ефективними чинниками, які сприяють по-
ліпшенню процесів травлення і засвоєння 
поживних речовин корму, підвищують про-
дуктивність і якість продукції.
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