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Забруднення кормів для тварин мікотоксинами є загрозою для безпечності кормів та 

являє собою світову проблему для тваринництва. Одним із найбільш ефективних способів 

захисту тварин від мікотоксикозів є використання кормових добавок із адсорбційними 

властивостями. Вивчено ефективність застосування кормової добавки Ліатоксил стосовно 

здатності стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, сприяти їх виведенню. 

Встановлено, що досліджувана кормова добавка володіє вираженими адсорбційними 

властивостями стосовно афлатоксину В1.  
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Досягнення високої продуктивності сільськогосподарських тварин неможливе без 

забезпечення повноцінними та безпечними кормами. Забруднення кормів для тварин 

мікотоксинами є загрозою для безпечності кормів та являє собою світову проблему для 

тваринництва. Одним з найбільш ефективних способів захисту тварин від мікотоксикозів є 

використання кормових добавок із адсорбційними властивостями. В сучасних умовах для 

виробництва повнораціонних кормів широко застосовуються різноманітні кормові добавки. 

Згідно із законом України «Про безпечність та гігієну кормів», кормові добавки – це речовини, 

мікроорганізми або суміші, інші, ніж кормовий матеріал або премікси, які спеціально 

додаються до корму або води з метою виконання однієї чи декількох із таких функцій: 

задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу на характеристики 

кормів, продуктів тваринного походження, екологічні наслідки тваринницької діяльності, 

продуктивність та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору 

та засвоюваність кормів чи колір декоративних рибок та птахів, здійснення кокцидіостатичної 

чи гістомоностатичної дії. Кормові добавки поділяються на п’ять категорій. У межах 

відповідної категорії кормова добавка може бути віднесена до однієї або декількох 

функціональних груп [1]. 

Використовувати кормову добавку для виробництва корму та/або здійснювати її обіг, 

можна лише за умови, що така кормова добавка зареєстрована в Україні. Однією з умов 

реєстрації в Україні є вивчення ефективності застосування кормової добавки. 

Вимоги, які ставляться до кормових добавок, що застосовуються для зменшення 

забруднення кормів мікотоксинами, полягають у такому: по-перше – вони повинні 

адсорбувати комбінації мікотоксинів з абсолютно різними молекулярними масами, 

структурою та полярністю; по-друге – кормова добавка повинна бути ефективною при 

внесенні її в корм в малих дозах; по-третє – проявляти специфічну дію, тобто не адсорбувати 

та не інактивувати вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини тощо і по-четверте – 

бути термостабільною.  

                                                 
1Науковий консультант - д. вет. н., професор,  академік НААН І. Я. Коцюмбас 
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Метою нашої роботи було вивчення ефективності застосування кормової добавки 

Ліатоксил з метою вивчення її здатності стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, 

сприяти їх виведенню чи змінювати спосіб їх дії. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено на базі лабораторії контролю кормових 

добавок та преміксів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних 

препаратів та кормових добавок. Для проведення досліджень використовували кормову 

добавку Ліатоксил, виробництва ТОВ «САНФОРТ-П». Кормова добавка Ліатоксил – це 

порошок сірого кольору із специфічним запахом. До складу кормової добавки входить цеоліт, 

бентоніт, оксид кремнію, фумарова кислота, лимонна кислота, бурштинова кислота. Кормова 

добавка Ліатоксил відноситься до категорії технологічних добавки. У межах цієї категорії 

кормову добавку можна віднести до таких функціональних груп: регулятори кислотності – 

речовини, які регулюють рівень рН кормів; речовини для зменшення забруднення кормів 

мікотоксинами  речовини, здатні стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, 

сприяти їх виведенню чи змінювати спосіб їх дії. 

Згідно із вимогами Європейського Союзу [2] та вітчизняних рекомендацій [3], вивчення 

ефективності технологічних добавок може проводитися in vitro. Тому, нами було проведено 

вивчення ефективності застосування кормової добавки in vitro стосовно вивчення здатності 

стримувати або знижувати поглинання мікотоксинів, сприяти їх виведенню, зокрема 

афлатоксину В1. 

Ефективність кормової добавки щодо адсорбції мікотоксинів визначали у відсотках 

стосовно кількості внесеного (наявного) мікотоксину у досліджуваному зразку та кількістю 

адсорбованого мікотоксину, за дії кормової добавки. При цьому враховували умови 

перебування корму в шлунково-кишковому тракті тварини (кислий у шлунку та нейтрально-

лужний у кишечнику).  

Практичний коефіцієнт корисної дії (ПККД) визначали з урахуванням різниці між 

адсорбцією (зв'язуванням) і десорбцією (вивільненням). Чим вищий цей коефіцієнт, тим 

ефективніша дія кормової добавки – тим більша кількість зв'язаного і, тим самим, 

дезактивованого мікотоксину. Ефективність специфічної дії кормової добавки визначали 

кількісно при різних рН, що імітують зміну кислотності середовища в травному каналі тварин.  

Дослідження проводили у два етапи: скринінговий – з використанням кормової добавки 

Ліатоксил та розчину мікотоксину та основний – з використанням комбікорму, який містив 

мікотоксин та кормової добавки.  

На скринінговому етапі кормову добавку Ліатоксил вносили у буферний розчин із рН 

2, який містив афлатоксин В1 у кількості 0,02 % (200 мкг/л). 0,1 г кормової добавки поміщали 

у колбу. До колби приливали 10 см3 буферного розчину із афлатоксином В1, інкубували при 

постійному перемішуванні (з допомогою магнітної мішалки) 1 годину за температури 37 °С, 

відокремлювали надосадову рідину від осаду методом центрифугування і визначали в ній 

вміст афлатоксину В1 методом ІФА. Після цього вираховували величину адсорбції – загальну 

кількість зв’язаного мікотоксину за різницею між кількість афлатоксину В1 у вихідному 

розчині та у центрифугаті після інкубування.  

До осаду додавали 10 см3 буферу з рН 7,4, інкубували при постійному перемішуванні 

(з допомогу магнітної мішалки) 3 години за температури 37 ºС, моделюючи рН середовища і 

орієнтовний час перебування корму в кишечнику. Надосадову рідину відокремлювали шляхом 

центрифугування та досліджували на вміст мікотоксину методом ІФА. 

Отримували величину десорбції – кількість токсину, звільненого із кормової добавки 

після інкубації в лужному середовищі. 

На другому етапі в попередньо протестований корм, який містив афлатоксин В1, 

вносили досліджувану кормову добавку Ліатоксил і ретельно гомогенізували пробу. 

20 г проби комбікорму поміщали в конічну колбу. До колби приливали 40 см3 

буферного розчину із афлатоксином В1, інкубували при постійному перемішуванні (з 
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допомогу магнітної мішалки) 1 годину за температури 37 °С, відокремлювали надосадову 

рідину від осаду методом центрифугування і визначали в ній вміст афлатоксину В1 методом 

ІФА. Після цього вираховували величину адсорбції.  

До осаду додавали 40 см3 буферу з рН 7,4, інкубували при постійному перемішуванні 

(з допомогу магнітної мішалки) 3 години за температури 37 ºС, моделюючи рН середовища і 

час перебування корму в кишечнику. Надосадову рідину відокремлювали шляхом 

центрифугування та досліджували на вміст афлатоксину В1 методом ІФА. 

Отримали величину десорбції – кількість токсину, звільненого із кормової добавки 

після інкубації в лужному середовищі. 

ПККД кормової добавки, у відсотках, стосовно мікотоксинів визначали як різницю між 

кількість мікотоксину в досліджуваному зразку та кількістю мікотоксину у надосадовій рідині 

після інкубації у кислому середовищі і кількістю мікотоксину у надосадовій рідині після 

інкубації у лужному середовищі. [4–6]. 

Результати й обговорення. Результати дослідження на скринінговому етапі 

дослідження наведені в таблиці 1  
Таблиця 1  

Адсорбційні властивості кормової добавки Ліатоксил 
 

Внесено афлатоксину В1, 

мкг/мл 

Адсорбція 

мкг/л 

Десорбція 

мкг/л 

Сумарно адсорбовано афлатоксину В1, 

мкг/мл 

ПККД 

% 

200 182 3 179 89,5 

 

Дані таблиці 1 показують, що кормова добавка у кислому середовищі (рН 2) 

адсорбувала 182 мкг/л афлатоксину В1 із внесених 200 мкг/л, що становить 91 %. Після 

інкубування у слабо-лужному середовищі концентрація афлатоксину у надосадовій рідині 

становила 3 мкг/л. Тобто, враховуючи величину адсорбції та десорбції, ПККД кормової 

добавки у скринінговому досліді становив 89,5 %. Це свідчить про виражену здатність 

кормової добавки Ліатоксил зв’язувати афлатоксин В1. 

При внесенні кормової добавки у комбікорм на величину адсорбції можуть впливати 

різні фактори. Тому, для вивчення практичної ефективності кормової добавки в кормах, її 

вносили у комбікорм, контамінований мікотоксином. Результати вивчення ефективності 

застосування кормової добавки, внесеної у комбікорм, контамінований афлатоксином В1, 

наведено в таблиці 2. 
Таблиця 2  

Адсорбційні властивості кормової добавки Ліатоксил у складі комбікорму 
 

Внесено кормової 

добавки, г/кг 

Виявлено афлатоксину 

В1 у комбікормі, мкг/кг 

Адсорбція 

мкг/кг 

Десорбція 

мкг/кг 

Сумарно адсорбовано 

афлатоксину В1, мкг/кг 

ПККД 

% 

1 26,0 19,3 1,8 17,2 66,2 

2 26,0 21,0 2,1 18,9 72,7 

5 26,0 22,7 2,3 20,4 78,5 

 

Дані таблиці 2 показують, що внесення кормової добавки у комбікорм гарантувало 

адсорбцію у кислому середовищі (рН 2) 74,2–87,3 % афлатоксину В1, від кількості, яка була 

встановлена на початку дослідження, в залежності від концентрації кормової добавки. 

Десорбція у слабо лужному середовищі (рН 7,4) була від 1,8 до 2,3 мг/кг, що становить 

відповідно від 9,3 до 10,1 % від адсорбованого мікотоксину. Враховуючи величину адсорбції 

та десорбції, ПККД кормової добавки у досліді становив при внесенні кормової добавки у дозі 

1 г/кг 66,2%, при внесенні у дозі 2 г/кг – 72,7 %, при внесенні у дозі 5 г/кг – 78,5 %. 

Як бачимо із результатів дослідження, ПККД кормової добавки при внесенні у 

комбікорм був дещо нижчим, ніж у чистому експерименті. Це, очевидно, пов’язано з тим, що 

комбікорм містить рухливі низькомолекулярні сполуки (моно- і дисахариди, жирні кислоти, 

тригліцериди, неорганічні солі тощо), які в певній мірі реагують з кормовою добавкою, 
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знижуючи її ефективність стосовно мікотоксину. Необхідно відмітити, що адсорбційний 

ефект, отриманий в експериментах in vitro, не повністю відповідає очікуваному ефекту in vivo, 

однак його можна враховувати при застосуванні кормової добавки Ліатоксил на практиці. 

 

В И С Н О В К И 

 

1. У результаті проведених досліджень встановлено, що кормова добавка Ліатоксил 

володіє вираженими адсорбційними властивостями стосовно афлатоксину В1.  

2. Практичний коефіцієнт корисної дії кормової добавки Ліатоксил у скринінговому 

досліді стосовно афлатоксину В1 становив 89,5 %. 

3. Практичний коефіцієнт корисної дії кормової добавки Ліатоксил при внесенні у 

комбікорм у різних дозах стосовно афлатоксину В1 становив 66,2 – 78,5 %. Найбільший ефект 

досягнуто при внесенні кормової добавки Ліатоксил у комбікорм у дозах 2–5 г/кг.  

Перспективи досліджень. Проведення випробувань ефективності застосування 

кормової добавки Ліатоксил in vitro стосовно інших мікотоксинів, а також проведення 

випробувань ефективності застосування ефективності застосування in vivo. 
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S U M M A R Y 

 

The contamination of animal feed with mycotoxins is a threat to the safety of feed and 

represents a worldwide problem for livestock breeding. One of the most effective ways of protecting 

animals from mycotoxicosis is the use of feed additives with adsorption properties. The study of the 

effectiveness of the use of the feed additive Lіatoxil in relation to the ability to inhibit or reduce the 

absorption of mycotoxins, promote their elimination. Established, the studied feed additive possesses 

pronounced adsorption properties in relation to aflatoxin B1 
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Загрязнение кормов животных микотоксинами является угрозой для безопасности 

кормов и представляет собой мировую проблему для животноводства. Одним из наиболее 

эффективных способов защиты животных от микотоксикозов является использование 

кормовых добавок с адсорбционными свойствами. Изучена эффективность применения 

кормовой добавки Лиатоксил относительно способности предупреждать или снижать 

поглощение микотоксинов, способствовать их выведению. Установлено, что исследуемая 



49 

кормовая добавка обладает выраженными адсорбционными свойствами по отношению к 

афлатоксину В1. 

Ключевые слова: КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, АФЛАТОКСИН В1, ЛИАТОКСИЛ, 

АДСОРБЦИЯ. 
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