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Наведено результати впливу різних доз I, Se, S цитрату, синтезованого методом
нанотехнології на організм курчат-бройлерів на тлі наявності та відсутності
кокцидіостатика «Кокцисан» в комбікормі. Випоювання з водою птиці 5, 10, 20, 30, 40 мкг І/л,
за внесення до комбікорму кокцидіостатика впродовж перших 35 діб вирощування, зумовлює
зменшення кількості еритроцитів і показника гематокриту за дії 40 мкг І/л. Після вилучення
«Кокцисану» з фінішного комбікорму досліджувана сполука I, Se, S цитрату у застосованих
дозах стимулює гемопоетичну функцію з підвищенням показника гематокриту, кількості
еритроцитів за дії вищих (20; 30 і 40 мкг І/л) доз, а вмісту гемоглобіну в крові курчатбройлерів - тільки 20 і 40 мкг І/л. У крові птиці за дії 20 і 30 мкг І/л зменшувалась кількість
лейкоцитів і відносний рівень лімфоцитів. Вплив I, Se, S цитрату у застосованих дозах на
динаміку росту курчат-бройлерів більше виражений у завершальний період вирощування за
умов вилучення «Кокцисану» з фінішного комбікорму.
Ключові слова: КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ГЕМАТОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ, ДИНАМІКА
МАСИ ТІЛА, БІОЛОГІЧНА ДІЯ, I, SE, S ЦИТРАТ.
На даний час однією з найважливіших проблем у промисловому птахівництві є питання,
пов'язані з забезпеченням раціонального мінерального живлення та профілактика
захворюваності сільськогосподарської птиці. Здорове поголів’я це запорука високої його
продуктивності, що веде до підвищення рівня рентабельності галузі. Забезпечення
сільськогосподарської птиці високоякісними кормами є одним із факторів поліпшення її
збереженості та продуктивності, розробка нових ефективних композицій мікроелементів, які
покращують збалансованість раціону птиці, підвищують її ріст, розвиток і природну
резистентність організму є актуальною.
Важливою проблемою для медицини і ветеринарії залишається недостатність
надходження I в організм людини і тварин у більшості регіонів України. Разом з тим
йододефіцит сьогодні — це глобальна проблема всього людства яку не можна ігнорувати [1–
4]. Біологічна роль йоду пов’язана з участю в біосинтезі гормонів щитоподібної залози. За
фізіологічних умов потреба в йоді для дорослих людей становить близько 180 мкг на добу [5].
Дефіцит йоду призводить до зниження синтезу гормонів щитоподібної залози, які відіграють
важливу роль у процесах порушення обміну речовин, росту і розвитку тканин, органів та
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цілого організму. Тіреоїдні гормони контролюють енергетичний обмін, беруть участь в
білковому, жировому, вуглеводному та мінеральному обміні [6], корегують процесами
розвитку та функціонування головного мозку, нервової системи [7, 8].
У перебігу метаболічних процесів важливу функцію також відіграє Se [9], який входить
до низки ферментів, що разом з каталазою та супероксиддисмутазою формують
ферментативну ланку системи антиоксидантного захисту організму [10]. З дефіцитом Селену
в організмі пов’язують такі захворювання, як: серцево-судинні та онкологічні, дисфункцію
щитоподібної залози, зниження імунітету, порушення обміну речовин та інші. Здатність
щитоподібної залози нагромаджувати не лише І, але й Se вказує на важливу їх роль для
фізіологічного функціонування цього органу та життєдіяльності організму [11, 12]. Відомо, що
в тканинах щитоподібної залози міститься більше Se, ніж у мозку та в інших органах [13].
Не менш важлива роль в організмі належить S, яка бере участь в окисно-відновних
реакціях, тканинному диханні, виробництві енергії та передачі генетичної інформації.
Доведено, що S захищає клітини, тканини і весь організм від токсичного впливу різних
мікроорганізмів і речовин, утворює ендогенну H2SO4, яка бере участь у дезактивації фенолів,
індолу та лікарських засобів [14]. Дефіцит цього мікроелемента пригнічує синтез
сульфурвмісних амінокислот, що супроводжується зниженням продуктивності птиці зі
зменшенням обміну сполук азоту [14, 15].
Один із способів вирішення проблеми зі забезпечення організму необхідними
мікроелементами є збагачення ними раціонів для годівлі тварин і птиці. Це дає змогу отримати
продукцію з підвищеною концентрацією в ній певних мікроелементів. Як кормові добавки для
тварин на території ЄС затверджені йодати (Са(ІО3)2·6Н2О; Са(ІО3)2 і йодиди (NaI, KI) [16].
Також поширеними добавками у тваринництві є органічна сполука йоду етилендіаміндигідройодид (EDDI) [17], йодований казеїн (КІ + казеїн мелений),
пентакальційортоперйодат [18] та інші. Потребу високопродуктивних тварин та птиці у селені
можна задовольнити введенням у раціон преміксів, до складу яких входить неорганічна форма
селену — селеніт натрію та створена його органічна форма — селенометіонін [19, 20].
Джерелом Cульфуру для організму тварин та птиці є комбікорм, до якого додають сульфат
натрію [21, 22].
Широкий спектр біологічної активності мікроелементів дає підстави провести
вивчення впливу на організм тварин та птиці композиції I, Se, S цитрату, отриманої методом
нанотехнології.
Результати попередніх досліджень I, Se, S цитрату на щурах вказують на виражену
ефективну їх дію, без проявів токсичного впливу на організм у низьких концентраціях [23].
Тому метою наших досліджень було вивчення впливу I, Se, S цитрату у різних дозах на
організм курчат-бройлерів, за випоювання його з водою впродовж повного технологічного
циклу вирощування, за умов застосування кокцидіостатика і без нього.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на курчатах-бройлерах обох статей кросу
ROSS-308. У добовому віці з птиці сформували контрольну (К) і 5 дослідних (Д І–Д V) груп,
по 10 особин у кожній. Курчат утримували у віварії Державного науково-дослідного
контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок на підлозі, як підстилку
використовували стружку з деревини. Загальна площа виробничого приміщення 32,5 м 2 з
об'ємом 81м3 була розділена на 6 секцій. Освітлення становило 18–24 год/добу і залежало від
віку птиці. Використовувались як природні, так і штучні джерела освітлення. Повітрообмін в
приміщеннях забезпечувався примусовою вентиляцією і регулювався залежно від віку та маси
птиці. Відповідно до технологічної карти, температурний режим становив 33-31 °С у 1-7 доби
та знижувався у наступні періоди за схемою: 8-14 доби — 31-29 °С; 15-21 — 29-27 °С; 22-28 —
27-25 °С; 29-35 — 25-22 °С; 36-42 — 22-19 °С; 43-48 доби — 19 °С. Підтримування вказаної
температури забезпечувалося централізованим опаленням з використанням локального
обігріву курчат за допомогою електроламп "Іnfra-Rush". Вся птиця одержувала стандартний
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комбікорм, збалансований за поживними і біологічно активними речовинами, який
рекомендований для даного віку згідно з технологією утримання. У повнораціонний комбікорм
для курчат-бройлерів «Стартер» і «Гровер» на етапах його виготовлення додавали 0,5 кг/т
кокцидіостатика «Кокцисан 12 %» (фірма KRKA, Словенія). За 12 діб до забою згодовували
комбікорм «Фініш» у який кокцидіостатик не вносили. Для годівлі птиці використовувалися
групові годівниці, розмір і висота від підлоги яких залежала від віку. Напування
забезпечувалось поїлками об’ємом 1 і 6 л відповідно до вікових періодів птиці з додаванням
до питної води різної кількості розчину I, Se, S цитрату, виготовленого методом нанотехнології.
Курчатам Д І групи випоювали найнижчу дозу I, Se, S цитрату у співвідношенні I – 3: Se – 1: S
– 5 частин з розрахунку 5 мкг I/л. питної води, а для птиці інших дослідних груп її збільшували
у 2 (Д ІІ), 4 (Д ІІІ), 6 (Д ІV) і 8 (Д V) разів, порівняно з Д І групою. Впродовж 48-добового
технологічного періоду вирощування щоденно контролювали клінічний стан птиці і через
кожні 7 діб вимірювали масу тіла.
Кров для досліджень отримували (з subcrine vein) на 35 добу росту курчат – у період
споживання кокцидіостатика, а також на 48 добу (при декапітації) – на 13 добу після
припинення використання кокцидіостатика. Всі маніпуляції з птицею та її забій проводили з
дотриманням біоетичних вимог [24]. Матеріалом для досліджень слугувала кров, яку
відбирали після забою. У гепаринізованій крові визначали вміст гемоглобіну
гемоглобінціанідним методом, величину гематокриту – методом мікроцентрифугування,
кількість еритроцитів та лейкоцитів підраховували у камері з сіткою Горяєва, лейкограму –
шляхом мікроскопії мазків крові, зафарбованих барвником Романовського-Гімзи [25].
Одержані результати опрацьовували методом статистичного аналізу з використанням
комп’ютерної програми і визначенням середніх величин (М), їх відхилень (±m) та ступеня
вірогідності (p<0,05) за коефіцієнтом Стьюдента.
Результати й обговорення. Випоювання курчатам-бройлерам з водою I, Se, S цитрату
в різних дозах на тлі введення до комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан» вірогідно не
впливало на кількість еритроцитів, лейкоцитів та їх форм, умісту гемоглобіну у крові на 35
добу росту й розвитку, порівняно із показниками птиці контрольної (К) групи, окрім
гематокриту, який у курчат Д V групи був на 23 % менший, ніж у контролі (табл. 1).
Таблиця 1
Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 35 добу росту (M ± m), n=5
Показники
Еритроцити
Гемоглобін
Гематокрит
Лейкоцити
Лімфоцити
Моноцити
Еозинофіли
Псевдоеозинофіли

Одиниці
вимірю- контрольна
вання
K
1012/л
2,83±0,27
г/л
106,30±7,73
л/л
0,35±0,01
109/л
32,50±4,70
%
54,70±1,80
%
6,00±0,01
%
6,00±1,20
%
33,31±1,80

Групи тварин
дослідні — доза I, Se, S за концентрацією I у воді мкг /л
Д I – 5.
Д II – 10
Д III – 20
Д IV – 30
Д V – 40
2,53±0,17
2,50±0,25
2,70±0,42
2,60±0,15
2,50±0,13
93,90±5,32 100,91±5,76 107,52±11,79 104,82±2,56 99,25±0,45
0,28±0,04
0,34±0,04
0,31±0,05
0,31±0,03
0,27±0,02**
38,70±1,80 34,32±3,70
32,01±4,60 28,74±1,30
27,31±1,50
58,00±1,20 56,71±1,80
56,02±2,00 54,00±3,00
57,32±0,70
5,00±0,60
5,30±0,70
6,00±0,01
5,30±0,70
5,30±0,70
7,00±0,60
6,00±0,01
6,70±0,70
4,00±1,20
7,30±0,70
30,00±0,01 32,01±1,20
31,33±1,80 36,73±1,70
30,04±1,20

Примітка: у цій та наступних таблицях * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001.

Також відзначено тенденцію до меншої кількості еритроцитів, гематокриту і вмісту
гемоглобіну у крові курчат Д І, Д ІІ і Д IV, Д V груп порівняно з їх показниками у птиці К
групи. Характерно, що більше вираженим це зниження є для курчат-бройлерів Д V групи за дії
найвищої (40 мкг I/л) дози I, Se, S цитрату. Встановлені відмінності цих показників у крові
дослідних і контрольної груп вказують на незначний інгібуючий вплив тривалого випоювання
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(35 діб) високої дози I, Se, S цитрату курчатам-бройлерам, на тлі згодовування впродовж цього
періоду «Кокцисану».
Кількість лейкоцитів та лейкограма крові курчат дослідних груп вірогідно не
відрізнялись від їх показників у птиці контрольної групи. Встановлено найнижчий рівень
лейкоцитів у крові курчат Д IV і Д V груп за дії 30 і 40 мкг I/л, відповідно. Однак, різниці їх
величин, порівняно з цими показниками у птиці контрольної групи, суттєво не відрізнялись
від середньої похибки (± m) кількості лейкоцитів у цих групах.
Аналіз змін морфологічних показників крові у технологічний період забою курчат на
48 добу росту і розвитку та виключення з фінішного комбікорму «Кокцисану» вказує на
вірогідні їх різниці між дослідними та контрольною групами (табл. 2).
Таблиця 2
Морфологічні показники крові курчат-бройлерів на 48 добу росту (M ± m), n=5
Показники
Еритроцити
Гемоглобін
Гематокрит
Лейкоцити
Лімфоцити
Моноцити
Еозинофіли
Псевдоеозинофіли

Одиниці
вимірювання
1012/л
г/л
л/л
109/л
%
%
%

контрольна
K
2,81±0,30
97,12±2,80
0,30±0,01
36,74±2,30
54,71±0,70
5,30±0,70
6,70±0,70

Групи тварин
дослідні — доза I, Se, S за концентрацією I у воді мкг /л
Д I – 5.
Д II – 10
Д III – 20
Д IV – 30
Д V – 40
2,9±0,30
2,72±0,20
4,19±0,20** 4,10±0,20**
4,19±0,30**
106,41±6,20
93,61±4,30 108,61±4,50* 94,88±2,20 112,02±1,30**
0,33±0,01*
0,31±0,01
0,32±0,01
0,31±0,01
0,34±0,01**
33,22±3,70
39,43±3,00
28,0±2,10* 27,48±2,00 *
34,38±3,90
60,04±3,50 60,72±0,70** 51,29±1,80 50,02±1,20 *
54,03±2,00
4,00±0,20
4,00±0,20
6,00±0,20
5,30±0,70
5,27±0,70
6,70±1,30
4,70±0,70
7,30±0,70
6,70±0,70
7,30±0,70

%

33,32±0,70

29,33±2,40

30,74±0,70

35,27±1,30

38,03±1,20*

33,31±1,80

Зокрема, випоювання вищих доз I, Se, S цитрату курчатам Д ІІІ — Д V груп
зумовлювало вірогідне зростання в крові кількості еритроцитів, відповідно, на 54, 50, 54 %, а
вмісту гемоглобіну – на 17 та 22 %, відповідно, в Д ІІІ та Д V групах, порівняно з їх величинами
у курчат контрольної групи.
Це може вказувати на стимулюючий вплив вилучення з комбікорму кокцидіостатика
«Кокцисан» у фінішний період вирощування курчат-бройлерів за дії більших доз І (Д ІІІ і Д V
групи, 20 і 40 мкг I/л), на формування еритроцитів і синтез гемоглобіну в організмі.
Випоювання I, Se, S цитрату курчатам Д І і Д V груп у дозах 5 і 40 мкг I/л впродовж
вирощування вірогідно підвищує гематокрит, відповідно, на 10,0 та 13,3 %, порівняно з його
рівнем у курчат контрольної групи.
Відзначено нижчий рівень лейкоцитів за дії 20 і 30 мкг I/л (Д ІІІ - на 23,7 % і Д IV - на
25,1 %, р < 0,05), а не вірогідно – в Д І і Д V групах. Аналіз лейкограми крові курчат вказує на
вищий на 11 % (р < 0,01) відносний рівень лімфоцитів у крові курчат Д ІІ групи за дії 10 мкг
I/л, але зниження його за дії 20 мкг I/л на 6,2 %, а 30 мкг I/л - на 8,6 % (р < 0,05). Характерно,
що зменшення відносного рівня лімфоцитів у крові курчат Д IV групи відзначено на тлі
підвищення на 14,1 % (р < 0,05) рівня псевдоеозинофілів. Це може вказувати на активуючий
вплив цієї дози I, Se, S цитрату на їх надходження у периферичне русло. Аналогічна тенденція
невірогідних змін щодо цього показника відзначена у крові курчат Д IV групи на 35 добу
вирощування, у період дії «Кокцисану».
Дослідження динаміки маси тіла курчат-бройлерів вказують, що введення I, Se, S
цитрату сприяло підвищенню інтенсивності росту всіх дослідних груп птиці у перші 7 днів,
окрім Д IV, зокрема у курчат Д І - на 9,0 % (р < 0,05), Д ІІ – на 7,8 % (р < 0,05), Д ІІІ – на 10,2 %
(р < 0,05), Д V – на 8,6 % (р < 0,05) (рис.).
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Рис. Динаміка змін маси тіла курчат-бройлерів у період застосування різних доз I, Se, S цитрату, n=10

На 21–28 доби вирощування відзначено зниження показників маси тіла курчат всіх
дослідних груп, зокрема у курчат Д І – на 4,3 / 4,7 %, Д ІІ – на 10,3 / 10,4 %, Д ІІІ – на 15,9 (р <
0,05) / 15,7 % (р < 0,05), Д IV – на 8,6 / 9,7 %, Д V – на 10,7 (р < 0,05) / 11,1 %, стосовно
контролю, що може бути пов'язано з пригніченням біологічної та продуктивної дії I, Se, S
цитрату «Кокцисаном». Найнижчу масу тіла курчат на 14–35 добу росту встановлено в Д ІІІ
групі за дії 20 мкг I/л і вказує на вірогідні їх різниці між дослідними та контрольною групами.
У той час як найменша доза (5 мкг I/л) стимулювала ріст курчат Д І групи, відносна маса тіла
яких була вищою на 35 добу росту на 6,5 %, порівняно з цим показником у птиці контрольної
групи. Маса тіла курчат Д ІІ і Д IV груп на 35 добу утримувалась на рівні контрольної групи, а
Д V була меншою на 7,1 %, відповідно. Вилучення «Кокцисану» з комбікорму курчат Д І – Д
V і К груп сприяло підвищенню інтенсивності їх росту впродовж наступних періодів (42 і 48
доби) в дослідних групах, порівняно з контрольною. Це вказує на прояв позитивного
метаболічного впливу I, Se, S цитрату в організмі курчат-бройлерів за відсутності можливого
його інгібування «Кокцисаном». Більше виражену продуктивну дію на 42 і 48 доби
встановлено у курчат Д І (на 25,5 (р < 0,05) / 26,7 % (р < 0,05) і Д IV (на 17,5 / 33,6 % (р < 0,05)
груп, що може свідчити про відсутність прямої дозової залежності впливу I, Se, S цитрату у
застосованому співвідношенні цих мікроелементів на приріст маси тіла курчат-бройлерів у
фінішний період вирощування після вилучення кокцидіостатика з раціону.
ВИСНОВКИ
1. Випоювання курчатам-бройлерам впродовж перших 35 діб вирощування 5, 10, 20, 30,
40 мкг І/л, за рахунок I, Se, S цитрату, синтезованого методом нанотехнології, на тлі внесення
до комбікорму кокцидіостатика «Кокцисан», зумовлює зменшення кількості еритроцитів і
показника гематокриту за дії 40 мкг І/л. Це може вказувати на інгібуючий вплив цієї дози I, Se,
S цитрату на надходження еритроцитів у периферичну кров.
2. Продовження дії I, Se, S цитрату на організм птиці у застосованих дозах після
вилучення «Кокцисану» з фінішного комбікорму стимулює гемопоетичну функцію з
підвищенням показника гематокриту, кількості еритроцитів в крові курчат-бройлерів за дії
вищих доз (20, 30 і 40 мкг І/л), а вмісту гемоглобіну – тільки 20 і 40 мкг І/л. У крові курчатбройлерів за дії 20 і 30 мкг І/л зменшувалася кількість лейкоцитів, відносний рівень лімфоцитів
та псевдоеозинофілів.
3. Вплив I, Se, S цитрату у застосованих дозах на динаміку росту курчат-бройлерів
більше виражений у завершальний період вирощування (42–48 доби), за умов вилучення
«Кокцисану» з фінішного комбікорму. Вищі показники маси тіла птиці відзначено в Д І та Д IV
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групах за дії 5 і 30 мкг І/л.
Перспективи досліджень. Доцільним є вивчення впливу різних концентрацій I, Se, S
цитрату на гормон-синтезуючу функцію щитоподібної залози, що буде виконано у наступних
дослідженнях.
THE INFLUENCE OF CITRATE I, SE, S ON THE HEMATOLOGICAL PROFILE
AND BODY WEIGHT DYNAMICS OF BROILER CHICKENS IN THE PRESENCE
AND ABSENCE OF COCCIDIOSTATICS IN THE MIXED FEED
U. I. Tesarivskaya1, R. S. Fedoruk2, O. I. Koleschuk2, S. Ya. Martynyk1, O. М. Maksymovych1
1

State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives,
11. Donetska str., Lviv, 79019, Ukraine
2

Institute of Animal Biology of NAAS
38. V. Stusa str., Lviv, 79034, Ukraine
S U M MARY

The results of the influence of different doses of I, Se, S citrate, synthesized by the method of
nanotechnology on the body of chicken broilers with the presence and absence of the coccidiostatic
«Coccisan» in the feed are given. The drinking with water of 5, 10, 20, 30, 40 μg I / L when introduced
into the mixed fodder coccidiostatic probably did not affect the number of red blood cells, leukocytes
and their forms, the content of hemoglobin in the blood of 35 days of growth and development
compared with the control of poultry in the control group, except for the hematocrit, which was
chicken in the action of 40 μg I / L was lower than in the control. The number of leukocytes and
leukogram in the blood of chickens in experimental groups was not significantly different from those
in the poultry of the control group. Analysis of changes in morphological parameters of blood during
the technological period of slaughter of chicks on the 48th day of growth and development and
exclusion from the finishing mixed fodder «Coccisan» indicates the probable increase in the number
of red blood cells in chickens in the blood of 20; 30 and 40 μg I / L, hemoglobin content at the action
of 20 and 40 μg I / L, hematocrit values at the action of 5 and 40 μg I / L compared to the control
group chickens. The lower level of leukocytes is noted for the actions of 20 and 30 μg I / L. An
analysis of blood chicken leukograms indicates a higher relative lymphocyte level in the blood of
chickens at 10 μg I / L, but decreasing it by action of 20 μg I / L and 30 μg I / L. Characteristically, a
decrease in the relative level of lymphocytes in the blood of chickens at the action of 40 μg I / L was
noted with an increase in the level of pseudoiesinophils.
Investigation of the body weight of chicken broilers indicates that the introduction of I, Se, S
citrate contributed to the increase in the intensity of growth of all experimental poultry species in the
first 7 days, except for the actions of 30 μg I / L. At 21 - 28 days of cultivation, there is no probable
decrease in the body weight index of chickens in all experimental groups. The lowest body weight of
chickens for 14 - 35 days of growth is set at the action of 20 μg I / L. Excretion of «Coccisan» from
mixed fodder contributed to an increase in the intensity of their growth of chickens during subsequent
periods (42 and 48 days) in experimental groups compared with the control group. A more
pronounced productive effect at 42 and 48 days is found in chickens at the action of 10 μg I / L and
40 μg I / L.
Keywords: CHICKEN BROILERS, HEMATOLOGICAL PROFILE, DYNAMICS OF
BODY WEIGHT, BIOLOGICAL ACTION, CITRATE I, SE, S.
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ВЛИЯНИЕ I, SE, S ЦИТРАТА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И ДИНАМИКУ
МАССЫ ТЕЛА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ
КОКЦИДИОСТАТИКА В КОМБИКОРМЕ
У. И. Тесаривская1, Р. С. Федорук2, О. И. Колещук2, С. Я. Мартынык1, О. Н. Максимович1
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АННОТАЦИЯ
Наведены результаты влияния различных доз I, Se, S цитрата, синтезированного
методом нанотехнологии на организм цыплят-бройлеров на фоне наличия и отсутствия
кокцидиостатика «Кокцисан» в комбикорме. Выпаивание с водой птице 5, 10, 20, 30, 40 мкг І/л,
при внесении в комбикорм кокцидиостатика в течение первых 35 суток выращивания,
приводит к уменьшению количества эритроцитов и показателя гематокрита при действии 40
мкг І/л. После изъятия «Кокцисана» из финишного комбикорма исследованное соединение I,
Se, S цитрата в применяемых дозах стимулирует гемопоэтическую функцию с повышением
показателя гематокрита, количества эритроцитов при действии высших доз (20, 30 и 40 мкг
І/л), а содержание гемоглобина в крови цыплят-бройлеров – только 20 и 40 мкг І/л. В крови
птицы при действии 20 и 30 мкг І/л уменьшалось количество лейкоцитов и относительный
уровень лимфоцитов. Влияние I, Se, S цитрата в применяемых дозах на динамику роста
цыплят-бройлеров более выражено в завершающий период выращивания в условиях изъятия
«Кокцисана» из финишного комбикорма.
Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ,
ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА, БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЦИТРАТ I, SE, S.
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