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К О Р М ИКОРМИ

Мінімізація або повне усунення антибіотиків із циклу 
вирощування птиці та тварин з метою отримання безпечної, 
чистої продукції для харчування людей як пріоритетний 
напрям розвитку технології, спонукали нас планомірно 
виводити на споживчий ринок України інноваційні продук-
ти для кормової галузі, що не мають аналогів і спрямовані на 
підвищення продуктивності й зміцнення здоров’я тварин. 
Один із найцікавіших продуктів, що вже є на ринку нашої 
країни, — екстракт пивних дріжджів із мультибіотічною 
дією виробництва німецької компанії Leiber. Маючи багатий 
досвід у виробництві дріжджових продуктів, ця німець-
ка компанія використовує тільки першокласну сировину 
з пивоварень Німеччини та Європи, які працюють у системі 
«Чистого виробництва».

Препарат, отриманий з розчинного екстракту пивних 
дріжджів, визнанли фахівці в усьому світі. Він є муль-
тибіотіком, має чотири дії: бактерицидну, антибіотич-
ну, пребіотічну, інактивує відомі міко- й ендотоксини 

(похідні клостридії, кишкової палички тощо). Цей пре-
парат є імуномодулятором, містить гарантовану кількість 
1,3–1,6 β-глюканів, певний рівень маннанолігосахарідов, 
а також унаслідок бродіння хмелю містить дуже важливі 
α- і β-кислоти, що діють антибіотично, астрінгентно, тобто 
у цьому продукті всі складники строго підібрано, синергу-
ючи дію один одного, завдяки чому він і є мультибіотіком.

Вільна від GMO, що не має сторонніх домішок сировина, 
являє собою тільки 100%-й солодовий субстрат, жорстко 
контрольований по чистоті.

Biolex®-MB40 отримують саме з розчинного екстракту 
пивних дріжджів. За цією технологією певні сегменти 
клітинних стінок фракціонують, пурини й нуклеїнові 
кислоти відокремлюються. Цей препарат є екстрагованим 
продуктом, має потужний зв’язувальний, адсорбційний 
ефект. Необроблені дріжджі таких властивостей не мають.

ЧОМУ САМЕ ПИВНІ ДРІЖДЖІ
Пивні дріжджі — це природний продукт із дуже високою 

концентрацією органічно пов’язаних біологічно активних 
речовин. До них належать вітаміни групи B, мікроелементи, 
ензими, нуклеїнові кислоти, а також нуклеотиди й нукле-
озиди — будівельні блоки нуклеїнових кислот.

Крім цього, клітинна стінка пивних дріжджів штаму 
Saccharomyces cerevisiae містить специфічні β-глюкан, які 
здатні активувати захисні механізми організму щодо пато-
генних мікроорганізмів.

Маннанолігосахаріди завдяки своїм пребіотичним власти-
востям ефективно підтримують баланс мікрофлори кишків-
ника. У клітинах пивних дріжджів міститься бактеріальний 
агент Malucidin, який у процесі ферментації захищає дріж-
джові клітини від впливу конкурентів — інших видів дріж-
джів (Candida, Torula) і деяких видів бактерій, наприклад, 
сальмонели. Останні дослідження показали, що речовини, 
які містяться в хмелі, надають пивним дріжджам додаткові 
інгібіторні властивості щодо патогенних мікроорганізмів.

Проведені компанією TeLA GmbH (Бремерхафен) дослі-
дження антибіотиків і компонентів пивних дріжджів 
також підтвердили, що пивні дріжджі мають бактеріос-
татичну дію.

Препарат, що отримано з розчинного екстра-
кту пивних дріжджів, є імуномодулятором, 
його складники, що доповнюють дію один 
одного, що чітко підібрано, завдяки чому він 
і є мультибіотіком
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Зразок Kон цент-
рація

Неповне 
подавлення

Повне по-
давлення

Контрольний зразок
Пшеничні висівки (+) 1:10 ні ні
Хлорамфенікол (+) 50 мг ні ні
Амоксицилін (+) 20 мг ні ні
Амоксицилін (+) 50 мг ні ні

Флавофосфоліпол (+) 10 мг - 11
Дослідний зразок

Пивні дріжджі BT® 1:10 19 ні
CeFi® pro 1:10 21 11

Biolex® MB40 1:10 25 13

Таблиця. Інгібіторний ефект різних антибіотиків і зразків 
пивних дріжджів (зона затримки росту, мм)



Компоненти хмелю, згідно з офіційним методом, були 
екстраговані з різних препаратів пивних дріжджів і дослі-
джені на предмет інгібіторної дії щодо тест-штаму золотис-
того стафілокока Staphylococcus aureus ATCC6538P.

У розведеному вигляді (1:10) розчини від негативно-
го контролю (висівки), три позитивних контролю (хло-
рамфенікол, амоксицилін, флавофосфоліпол), а також 
контрольні зразки — з препаратами на основі пивних 
дріжджів  — на  дисках з антибіотиками були розміщені 
в живильному середовищі в місткостях для ферментації 
зі Staphylococcus aureus.

Наведені нижче таблиця й рисунку показують непо-
вне пригнічення на тлі зниження/гальмування зростання 
(каламутна зона) і, відповідно, повне інгібування — в межах 
прозорої зони залежно від обробки, діаметр зони затримки 
росту, мм (у цифровій формі).

Отже, до складу пивних дріжджів на відміну від інших 
кормових дріжджів входять компоненти хмелю. Основни-
ми інгредієнтами хмелю є гумулон (α-кислота) і лупулон 
(β-кислота), а також ксантогумол і значна кількість полі-
фенолів (>10%).

Уважається, що ксантогумол інгібує навіть на ракові 
клітини, а α- і ß-кислоти хмелю захищають рослини від 
травоїдних і патогенів.

У дослідженні антибіотики були використані в дозах, 
рекомендованих виробником, а концентрація екстракту 
зразків пивних дріжджів становила лише 10% рекомендо-
ваної дози в комбікормі, тобто близько 0,2%.

Дані з усією очевидністю свідчать про те, що препарат, 
який отримано з розчинного екстракту пивних дріжджів, 
демонструє сильну інгібіторну дію щодо Staphylococcus 
aureus. Його цілком можна порівняти з активністю фла-
вофосфоліпола.

Слід зазначити, що цей препарат ефективно діє навіть 
тоді, коли спостерігається стійкість до звичайних анти-
біотиків, таких як хлорамфенікол й амоксицилін. Із цього 
випливає, що природні антисептичні властивості пивних 
дріжджів здатні ефективно пригнічувати патогенні мікро-
організми. Висока концентрація активних компонентів 
хмелю в стінках клітин пивних дріжджів цього препара-
ту — це головний чинник, що робить цей продукт висо-
коефективним. 


