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Biolex® - MB 40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex® - MB 40 - удостоєний титулу «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex® - MB 40 - складається з 100% клітинних стінок пивних 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією компанії 
Leiber GmbH методом екстракції з біологічно бездоганної 
сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Однак тільки Biolex® - MB 40 фірми Leiber GmbH, володіє 
мультибіотичними властивостями: бактерицидними, 
інактиваторами токсинів, пребіотичними, імуномодулюючими, за 
рахунок обробки клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. 
Властивості Biolex® - MB 40 вивчені в багатьох університетах 
світу, проведені досліди на різних видах тварин і птиці.
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Що зміцнює імунну систему 
бройлерів?
Ян Фрерікс, технічний менеджер компанії «Leiber»

Збалансована кишкова флора і добре функціонуюча 
кишкова імунна система є умовою скорочення ан-
тибіотиків при відгодівлі бройлерів. Мінімізація або 

повне виключення антибіотиків з циклу вирощування пти-
ці, з метою отримання безпечної, чистої продукції для хар-
чування людей, як пріоритетний напрямок розвитку техно-
логії, спонукали нас планомірно виводити на споживчий 
ринок України інноваційні продукти для кормової галузі, 
що не мають аналогів і спрямовані на підвищення продук-
тивності і зміцнення здоров’я птиці. Один з найцікавіших 
продуктів, який вже представлений у нас в країні - екстракт 
пивних дріжджів з мультибіотичною дією Biolex®-MB40, 
виробництва німецької компанії «Leiber».

Biolex® MB40 на 100% складається з міжклітинних стінок 
пивних дріжджів (виділених з Saccharomyces cerevisiae). 
Даний продукт визнаний фахівцями в усьому світі, являєть-
ся мультибіотиком та має 4 дії: бактерицидну, антибіотич-
ну, пребіотичну, інактивує відомі міко- і ендотоксини (по-
хідні клостридій, кишкової палички тощо). Biolex®-MB40 
містить гарантовану кількість 1,3-1,6 β-глюканів, певний 
рівень маннанолігосахаридів, є імуномодулятором. Та-
кож, завдяки бродінню хмелю, він містить дуже важливі 
α- і β-кислоти, що мають антибіотичні, астрінгентні власти-
вості, тобто в цьому продукті всі складові чітко підібрані, 
синергують дію один одного, за рахунок чого продукт є 
мультибіотиком. 

Biolex®-MB40 отримують з розчинного екстракту пив-
них дріжджів. При цій технології певні сегменти клітинних 
стінок фракціонують, а пурини і нуклеїнові кислоти відо-
кремлюються. Biolex®-MB40 є екстрагованим продуктом, 
має потужний зв’язучий, адсорбуючий ефект. При цьому 
необроблені дріжджі такими властивостями не володіють.

Метою нижченаведеного випробування є перевірка 
того, який вплив Biolex® MB40 робить на показники та імун-
ну систему бройлерів. Випробування проводилось на до-
слідній фермі компанії «Тyson Foods» поблизу Расселвілля 
(США). У контрольній і дослідній групі було по 2000 брой-
лерів. Корм давався птиці в 3 етапи: перший етап мав три-
валість 113 днів, другий - 14-28 днів, третій - 29-38 днів. 
Корм дослідної групи відрізнявся від корму контрольної 
групи додатковим вмістом 0,5 кг Biolex® MB40 на 1 тонну 
корму. Після закінчення випробування птицю індивідуаль-
но зважували, у 20-ти голів з кожної групи брали кров на 
дослідження. Результати додавання Biolex® MB40 до кор-
му (див. у табл. 1) привели до збільшення живої маси, що 
в свою чергу відбилося на показниках добового приросту. 

Для оцінки дії Biolex® MB40 на імунну систему птиці 
кров досліджувалася на різні параметри, важливі з точки 
зору імунології. На рис. 1 показано результати позитивно-
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Рис. 1 - Вплив Biolex® MB40 на імунні 
параметри в крові бройлерів (n=20) 

Рис. 2 - Вплив Biolex® MB40 на вміст 
лізоциму в крові бройлерів ((n=20) 
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го вплинути даного препарату на імунну систему. Кількість 
лейкоцитів при p < 0,10 мала тенденцію до підвищення, 
моноцити завдяки вживанню Biolex® MB40 також показа-
ли значне підвищення. Biolex® MB40 сприяв підвищенню і 
відсоткового вмісту Т-лімфоцитів та αβ-TCR+Т-лімфоцитів. 
Таким чином, показники крові підтверджують припущення, 
що Biolex® MB40 робить позитивний вплив на імунну систе-
му, а, отже, може покращувати стан здоров’я бройлери. 

Висновок

Biolex® MB40 значно покращує приріст живої маси пти-
ці на 2,4%. За рахунок пребіотичних властивостей Biolex® 
MB40 забезпечує збалансовану флору кишківника і пози-
тивно впливає на показники відгодівлі бройлерів. Отже, 
Biolex® MB40 активує імунну систему і ефективно покра-
щує стан здоров’я бройлерів. 

Таблица 1. Вплив Biolex® MB40 на показники бройлерів (n = 2000)  

Контрольна група Biolex® MB40

Число тварин 2000 2000

Повторення 10 10

Середня вага на 38-ий день, кг 2,05b 2,10a

Добовий приріст, г 53,9   55,3

Ефективність корму (1:) 1,68  1,67

Смертність % 2,95   2,89

Поліпшення 100 102,4

     a, b – Значення з різними буквами мають істотні відмінності (р < 0,05).


