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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY  
FOR THE PRODUCTION OF VITAMIN BIOLOGICS  
FROM NATURAL INGREDIENTS FOR POULTRY 

 
Abstract. The main purpose of the development of the poultry in Kazakhstan - is to ensure domestic demand 

for poultry products business, as well as increase the level of exports. In birds, the composition has a protein, fat, 
carbon, vitamins, macro- and micro-nutrients, but the chicks do not feel the grip of these elements in order to give us 
the necessary products. In addition, to correct this problem it is used spirulina that eco-friendly and easy to prepare 
and budget available. They are also one of the ways of development of this branch, so we felt it urgent to explore the 
product. According to this principle the use of spirulina for small poultry is promising, it is sparingly on con-
sumption of energy and is cheap in processing technologies. Therefore, the purpose of this study is the use of spiru-
lina, their receiving and use in poultry. 

Keywords: proteins, spirulina, microalgae, bentonite, oats, cultivator, food ration. 
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Н. С. Нурдинов, М. С. Аймаханов, У. О. Калиева  
 

Қ. А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан, Қазақстан  
 

ТАБИҒИ КОМПОНЕНТТЕРДЕН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ҚҰСТАРЫНА АРНАЛҒАН БИОПРЕПАРАТТАР  

ШЫҒАРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ 
 

Аннотация. Қазақстанда құс шаруашылығы саласын дамытудың негізгі мақсаты – еліміздің ішкі сұра-
нысын құс шаруашылығы өнімдерімен толық қамтамасыз ету жəне оның экспорттық əлеуетін іске асыру 
болып табылады.Құстарда барлық қажетті заттар, белоктар, майлар, көмірсулар, витаминдер, макро- жəне 
микроэлементтер бар, бірақ жас балапандардың қалыпты өсуі мен ересек құстардың жоғары өнімділігі үшін 
бұл мөлшер жеткілікті емес. Кейбір зерттеушілердің есебі бойынша қазіргі таңда жыл сайынғы əлемдік өнді-
рісте 3 млн. тоннадай ақуыз тапшылығы орын алуда. Осыған байланысты ақуызға бай көздерді жəне тағы 
басқа да қоректік заттарды іздеу мақсатында əлемнің барлық дерлік елдерінде жоғары сапалы ақуызды жəне 
дəрумендерді өнімдердің өндірісін арттыруға үлкен көңіл бөліп отыр. Сонымен қоса, құс шаруашылығында 
азықтық ақуыз алу үшін спирулинаны пайдалану жоғары сапалы тыңайтқыштармен қоршаған ортаның 
экологиялық ластану қауіпсіздігін қамтамасыз ету, микробалдырлардан алынатын арзан əрі қолжетімді 
азықпен қамтамасыз ете алу мүмкіндігі өнеркəсіптік сектордың дамуына орасан зор мүмкіндік береді, 
осындай себептерге байланысты спирулинаны пайдалану жəне өсіру жолдарын зерттеу ең өзекті мəселе деп 
қарастырдық. Мұндай жолмен ақуыздық азықты алу үшін спирулинаны қолдану, əсіресе шағын құс шаруа-
шлықтары үшін перспективалы, яғни аз энергия шығыны мен арзан технология көзі болып табылады. Сол 
себепті спирулинаның ақуыз өндіруші ретіндегі биологиялық - негіздік ерекшеліктерін анықтау, оларды ша-
руашылық жағдайында жаппай өсіру, шаруашылықта оңтайландыру мен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 
анықтауды зерттеу жұмысымыздың мақсаты ретінде қарастырдық. 

Түйін сөздер: белок, спирулина, микробалдыр, бентонит, сұлы, культиватор, азықтық рацион. 
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Кіріспе. Үй құстарының негізгі азығы астық дақылдары, атап айтқанда: бидай, жүгері, арпа, 
тары, құмай, сұлы жəне т.б болып табылады. Оларда барлық қажетті заттар, белоктар, майлар, 
көмірсулар, витаминдер, макро- жəне микроэлементтер бар, бірақ жас құс балапандарының 
қалыпты өсуі мен ересек құстардың жоғары өнім беруі үшін бұл мөлшер жеткілікті емес.  

Атап айтқанда, құстар рационында белок жетіспейді жəне оларға деген сұраныс та жоғары. 
Ақуыздар тек қана тіршілік үшін емес, сонымен қатар бұлшық ет ұлпасының түзілуіне, қауырсын 
мен жұмыртқаның қалыптасуы қамтамасыз етеді. Сонымен ақуыз құс жұмыртқасында - 12%, 
етінде - 20%, ал қауырсындарында - 75-80% құрайды [1].  

Микробалдырларды ауыл шаруашылығында қолданудың келесідей перспективті салалары 
белгіленді: медицина, мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, жібек өндіру, аң шаруашылығы, 
балық шаруашылығы, аквадақылдар, өсімдік шаруашылығы, омарташылық. Сонымен қатар, био-
логиялық суспензияны немесе паста тəрізді массаны ағынды суларлы тазалау үшін қолдануға 
болады.  

Құс өнеркəсібінде ақуыздық қажеттіліктерді балықтық ақуыз, ет-сүйек ұны, жемдік ашытқы, 
күнбағыс жəне басқа да күнжара сияқты дақылар арқылы шешуге болады, бірақ бұл өнімдер қым-
бат жəнежұртшылыққа қолжетімді емес. Осыған байланысты шағын жəне тұрмыстық шаруашы-
лықтарға қол жетімді, əрі құнарлы ақуыз көздерін пайдалануды ұсынамыз. Мысалы: микробал-
дырлар (спирулина мен хлорелла), азық-түлік қалдықтарын жарату, жəндіктер дернəсілдерін ақуыз 
өндіруге пайдалану жəне тағы да басқа дəстүрлі емес əдістер. Қазіргі уақытта дəстүрлі емес əдіс 
бойынша ақуыз қорын алу үшін микробалдырларды (спирулина мен хлорелла) пайдаланып 
жасалған түрлі жобалар жасалуда. Құнды белокты жемшөпке қолжеткізу үшін бұл əдіссті қолдану 
құс шаруашылығы фабрикаларын жəне қоршаған ортаны құс шаруашылығы қалдықтарымен 
ластанудан сақтайды, санитарлық-гигиеналық жағдайын жақсартады. Оған қоса өсірілетін құстар 
арасында эпидемиологиялық жəне эпизоотологиялық аурулармен ауыру мүмкіндігін төмендетеді. 
Зерттеу жұмысымыздың жоғарыда келтірілген мақсатына байланысты өз алдымызға келесідей 
міндеттерді қойдық: 

1. Зертханалық жəне шаруашылық жағдайларында жоғары сапалы спирулина культурасын 
алуға мүмкіндік беретін оңтайлы параметрлерін анықтау;  

2. Құстың дамуы мен өсуін арттыруға мүмкіндік беретін субстратты (жемшөпті) байыту 
жолдары мен спирулина дамуының барлық фазаларында культивирлеудің параметрлері мен 
əдістерін əзірлеу;  

Зерттеу əдістері. Зерттеу жұмыстың нысаны ретінде – спирулина, бентонит жəне сұлыны 
пайдаландық. Биологиялық белсенді қоспаның құстар организмге əсерін зерттеу жұмыстары 
ХҚТУ-ті мен Алматы қаласындағы «Адам жəне жануар физиологиясының зерттеу» институтымен 
бірлесе отырып жүргізілді. Зерттеу жұмысын ең алдымен лабораториялық өндірістік культива-
торда алынатын спирулина инокуляттарын əзірлеуден бастадық.  

Басында 1 мл инокулятта 2-3 млн спирулина клеткасы болды. Сыйымдылығы 1000 л өндіріс-
тік культиватордағы суспензияның бастапқы тығыздығы 3-5 млн, ал соңғысы 1 мл-де 150-200-ді 
құрады. Есептеулер Axioscope – 40 микроскобы, CallZeiss, сандық фотокамера жəне «Видеотест-
морфология» (Санкт-Петербург) программасының көмегімен жүргізілді. Биологиялық белсенді 
қоспаны гранула түрінде дайындау үшін біз ұсақтағыш құрылғы, араластырғыш жəне пресс-
грануляторды қолдандық.Зерттеу объектісі ретінде тышқан, құс жəне қойларды алуға болады. 
Bioсhem FC-360 (USA) биохимиялық анализаторында қан плазмасынан жалпы ақуыз, альбумин, 
глюкоза, сілтілік фосфатаза, холеестерин, триглицеридтер, АсАТ, АлАТ анықталды. Құс салмақ-
тары ББҚ-мен қоректендірерден алдын жəне кейін өлшенді.  

Биологиялық белсенді қоспалардың организмге əсерін зерттеу жұмыстары үй құстарына 
жүргізілді жəне «Қазақстан Республикасының клиникалық зерттеулер, əдістемелік-биологиялық 
эксперименттер жəне клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу Ережесіне» толықтай сəйкес келеді.  

Зерттеу барлық этикалық нормаларды сақтай отырып, сондай-ақ Халықаралық ғылыми меди-
циналық қоғам кеңесінің (CIOMS) Этикалық кодексінің тұжырымдамасына (1985 ж.), «Халықара-
лық əдістемелік-биологиялық зерттеулеу жүргізу ұсыныстары» бөлімімен қоса, Əлемдік Медицина 
Ассоциациясының Хельсинка декларациясына (2000 ж.) сəйкес жүргізілді. Қазіргі уақытта қорша-
ған ортаның ластануы Қазақстанның ең өзекті мəселелерінің бірі болып табылады.  
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1-сурет – Bioсhem FC-360 (USA) биохимиялық анализаторында  
қан плазмасынан жалпы ақуыз, альбумин мөлшерін анықтау жұмысы 

 
Негізгі ластаушыларға селен, мышьяк, қорғасын, рений, стронций жəне т.б. сияқты ауыр 

металдар болып табылады. Организмнің қолайсыз жағдайларға бейімделуі мен төзімділігінің зерт-
теулері – тəжірибе жұмыстарының маңыздылығын айқындай түседі. Қоршаған ортаның табиғи 
нысандардағы ауыр металдармен тұздануы ағзаның клиникалық, морфологиялық жəне биохи-
миялық құрылымдарының бұзылыстарына əкеліп соқтырады. Бəрімізге мəлім, топырақтар əртүрлі 
металдардың иондарымен ластануда, ол өз кезегінде ағзаның əртүрлі функцияларының бұзылуына 
əкеледі жəне ауыр физиологиялық өзгерістерді тудырады [2]. 

Организмнің стресс жағдайында өмір сүруімен бейімделуін қамтамасыз ететін механизмдерін 
білу қазіргі заманның ең көкейкесті міндеті болып табылады. Осы мəселелерді шешуде ас қорыту 
органдарының, бауырды қоса алғанда, гомеостаздың ағзадағы маңызды бөлігі ретіндегі ролін айт-
пай кетуге болмайды. Бұл ас қорыту органдарындағы ассимиляция жəне диссимиляция процесте-
рінің ғана емес, сондай-ақ организмдегі əртүрлі токсиндердің детоксикация қатысуын қажет етеді. 
Мұндай стрестік факторлар ағзаның метаболизмі функциясын бұзады жəне төмендетеді. Құнарсыз 
тамақтану жəне азық-түліктердің құрамындағы улы заттардың болуы, өз кезегінде ауыр метал тұз-
дары мен радионуклеидтерден пайда болатын көптеген аурулардың негізгі себебі болып отыр [3]. 

Спирулина - жер бетінде өзінің керемет биохимиялық құрамының нəтижесінде 100 млн. жыл 
бойы өзгеріссіз сақталған жалғыз тірі организм. Бұл табиғат өзі мұқият жинақтаған жеңіл сіңірі-
летін дəрумендер, минералдар жəне аминқышқылдар жинағы. Спирулинадағы белоктың мөлшері 
70%, яғни бір кг сиыр етінің құрамындағы белок, 10 грамм балдырда сонша болады, ал бета-
каротин - 10 кг сəбіздің құрамындағыдай. 

Спирулина жай қарапайым ғана бір су балдыры сияқты болып көрінгеніне қарамастан таби-
ғаттың ең бай биологиялық құнды ақуыз мөлшеріне ие. Құрамында 65% ақуыз көрсеткіші бар бұл 
балдыр ас бұршағына қарағанда 2 есе құнды (1-кесте). Спирулина каротинге өте бай. Оның мөлше-
рі шөп ұнына қарағанда 3 есе, сүттен 500 есе көп. Спирулинадағы С дəруменінің мөлшері лимон-
дағы витаминнің мөлшерінен артық, ал сүттен 100 есе көп [4]. 

Сұлыны біз кездейсоқ алмадық. Біріншіден ол басқа дəнді дақылдармен салыстырғанда 
нарықтық құны төмен. Екіншіден қоректік сапасы басқаларына қарағанда жақсы болуына байла-
нысты таңдадық. Клетчаткалардың жоғары құрамын баса айта кету керек. Клетчатка белгілі мөл-
шерде құстарға ас қорыту əрекеті, денсаулығын сақтау мен жұмыртқасындағы ақуыз мөлшерінің 
артуында энергиялық материал көзі ретінде қажет болып табылады.  

Ол ішек қабырғасына механикалық əсер көрсетеді, перистальтикалық жəне моторлық қыз мет 
тудырып шайнау процесін ұзартады, нəтижесінде сілекей көп мөлшерде бөлініп, сілтілік реак-
циясы (рН 6,5–7,0 тең) жүреді, яғни ішектегі ас қорытылуды ірі қоректердің қалыпты сіңірілуін 
қамтамасыз етеді. Клетчатка құстардың ас қорыту жолында целлюлозолитикалық ферменттер 
əсеріне ұшырайды, яғни клетчатканың микроорганизмдер арқылы ыдырайды. 
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1-кесте – Түрлі азықтар мен спирулина балдырының ақуыздық құрамы 
 

Ақуыз көзі Су, % Ақуыз, % 

Спирулина 5 60-70 

Соя 8 36,7 

Сүт ұнтағы 4 36 

Сардалья 50 20,6 

Алабалық 77,6 19,2 

Тауық еті 61,3 19 

Сиыр еті 56,5 17,4 

Жұмыртқа 74 12,8 

Қой сүті 81,6 5,6 

Айран 86,1 4,8 

Сиыр сүті 88,5 3,2 

 
Осының нəтижесінде құс организмі үшін үлкен маңызы бар заттар түзіледі. Клетчатка үлкен 

физиологиялық маңызы күйіс қайыратын тек энергия көзі ретінде, бірақ жəне факторы ретінде, 
қамтамасыз ететін қалыпты моторикасын қосалқы қарындарын. Клетчатка құстар үшін тек энергия 
көзі ретінде емес, сондай-ақ үлкен физиологиялық маңызға ие, бірақ қарыншалардың қалыпты 
моторикасын қастамасыз етеді.  

Бактерия ферменттері клетчаткаларды (күрделі полисахарид) дейін неғұрлым қарапайым 
формаларға дейін ыдыратыды: басында целлюбиоз дисахаридіне дейін, содан кейін глюкоза моно-
сахаридіне дейін. Клетчатка азықтарының ішектегі ыдырауы - түрлі ашу процестері нəтижесінде 
жүзеге асады. 

Бентонит – табиғи минерал, табиғаты бойынша балшықты, гидратация кезінде – 14-16 есе 
ісіне түседі. Шектеулі кеңістікте тығыздалған гельге айналады. Химиялық тұрақтылықпен жəне 
токсикалықсыздығымен ерекшеленеді. Медицинада бентонитті дезинтоксикалық əрекетіне ие 
болуына байланысты стерильді ерітінді түзуші құрал ретінде қолданылады. 

Бентонитті балшықтар халық шаруашылығында ауқымды түрдегі қолданысқа ие. Олар маши-
на жасау, металлургия, тау рудалық, мұнай-газды, мұнай-химиялық, тұрмыстық азықта, медици-
нада, ауыл шаруашылығында жəне басқа салаларда қолданнылады [5]. 

Бентонит саздарының үй құстары ағзасына əсерін зертеумен ас қорыту физиологиясы зертха-
насының ғалымдары айналысқан.Табиғи адсорбенттердің зат алмасудағы профилактикалық – 
емдеу əрекеті, құстарда түрлі заттар мен суды сіңіру қабілетінің клиникалық жай-күйі түсінді-
ріледі. Олар төмен молекулярлы қосылыстарды сүзеді (фильтрлейді), өз кезегінде ас қорыту орган-
дарында уытты заттарды ыдыратады. Сіңірілген бұл заттар жануарлар ағзасына теріс əсер етпейді 
жəне нəжіспен бірге сыртқа бөлінеді. Сонымен қатар, табиғи адсорбенттер ішектің шырышты 
қабатына механикалық əсер етіп, оның моторлық қызметін баяулатады, осылайша көлемін, азық-
тық массаларды ас қорыту жолында жүру уақытын ұзартады жəне қосымша олардың бөлшек-
тенуін жəне сорылуын қамтамасыз етеді [6]. 

Бентонит – əмбебап табиғи-теңестірілген минералды жиынтық. 70-ке жуық эссенциалды 
(алмастырылмайтын) микроэлементтерден (соның ішінде кремний, кальций, магний, темір, нат-
рий, калий, мыс, мырыш жəне т.б.) тұратын, əрі керемет адсорбциялаушы қасиеттеріне байла-
нысты ағзаның қалыпты қызмет ету үшін қажет. 

Қазіргі таңда табиғи компоненттердің оң қасиеттері өте белгілі. Олардың ешқандай жанама 
əсерлері жоқ жəне ағзаға еш зиянын тигізбейді. Спирулина балдыры негізінде азықтық қоспа 
дайындау үшін, алдымен сұлы мен бентонитті өлшейміз. Содан кейін спирулина суспензиясын 
құямыз да, үшеуін араластырғыш (смеситель) құрылғыда жақсылап араластырамыз. Оны пресс-
гранулятор арқылы өткіземіз жəне арақатынасы 40:20:40 (2-сурет) жəне 40:30:30 бентонит, 
спирулина мен сұлыдан тұратын дайын азықтық қоспаны гранула түрінде аламыз. 

Осының арқасында біз өте тиімді бағада өнімдерді алып шетелдік нарықтармен бəсекелесе 
аламыз. 
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Ғылыми зерттеулер нəтижелері бойынша тауықмекиендерін күтіп-бағу жəне ата-аналықтарды 
азықтық қоспаменазықтандырудың оң параметрлерін жəне өнім сапасына оң əсерін көрсетті.  

Зерттеулердің нəтижесін талқылау. Үй құстарға жүргізілген созылмалы эксперименттерді 
зерттеу нəтижесі руменогепатикалық азот циркуляциясы кезінде қорғасын, хром жəне стронций 
тұздары қандағы аммиак мөлшерін көбейтетінін көрсетті, бауырдыңдетоксикациялық жəне 
синтетикалық функциясына, сондай-ақ несеп қышқылының шоғырлануына да əсер етеді. Бұл жағ-
дайда асқазан-ішек жолының сіңіру функциясы өзгереді. Құстардың аш ішегінің оқшауланған 
бөлігіне биопрепараттарды енгізіп бақылағанда, судың сіңірілуі 22,4%-ға төмендейді. Ішектің 
сіңіру қызметінің төмендеуі - ішектердің шырышты қабығының зақымдануынан деп айтуға бола-
ды, себебі сол арқылы қан мен лимфаға қоректік заттар жеткізіледі. Бұның барысында ішектерде 
судың сіңуі мен пептонның ыдырауы төмендейді. Бұл жағдайда қандағы ұшпалы майлы қышқыл-
дар топтамасы да азайды, ол көмірсу гидролизының жұмысының бұзылуын айқындайды. Қорға-
сын, хром жəне стронций тұздарымын жануарларды улануына, ақуыз гидролизі өнімдерінің сіңуі-
нің төмендеуіне əкеліп соқтырады жəне оның төмендеуі преальбумин, альбумин жəне посталь-
бумин фракцияларының арқасында болады. Бұл ақуыз фракциясының ауыр металл иондарымен 
байланысу қабілетінен жəне металлотионениндер түзілуінен болуы мүмкін. 

Мембрана арқылы заттардың тасымалдануы, содан соң цитоплазма арқылы эпителиалды 
жасушалардың тасымалдануында ферменттер үлкен рөл атқарады, олар энтероциттер энергия көзі 
жəне арнайы тасымалдаушылар болып табылады. Біздің тəжірибелерде құстарға стронций хлориді 
тұзын енгізгенде қандағы сілтілі фосфотаза белсенділігі 32,6 %-ға төмендеді. Бұдан тұжырымдай-
тынымыз, ферменттік белсенділіктің төмендеуі, ішектің сіңіру функциясының төмендеуінің ма-
ңызды факторы болып табылады, өйткені нутриенттер тасымалдаушылары, тасымалданатын 
заттар молекуларымен байланысып шырышты мембрананың сырт бетінен ішкі бетіне өтеді деген 
ой бар. 

Пайдалы заттардың тасымалдануында эритроциттер белгілі бір рөл атқарады, яғни олар мак-
ромолекулаларды, көбінесе ақуыздарды, глюкоза мен липидтерді адсорбциялайды. қорғасынмен 
улану барысында эритроциттер шайылуында ақуыз мөлшері төмендейді, ал хром мөлшері кө-
бейеді. Эритроциттер мембранасының адсобрциялық қызметін зерттеулер нəтижесі, қан плазма-
сындағы холестерин топтамасының төмендегені мен қан шайылымында көбеюін көрсетті, ол 
эритроциттер мембранасының тасымалдау əрекетінің бұзылуын көрсетеді. Одан басқа, біздің 
тəжірибелерде, бауырға тасымалдау үшін эритроциттер мембранасында металдар иондарының 
адсорбциясы жасалады, бауырда улы заттардың қалпына келуі жүреді. Улы қоспалар эритроциттер 
мембранасының құрылысына өзгерістер енгізеді, ал ол адсобрциялық қасиеттің өзгеруіне əкеледі. 
Қанға енген тұздар ең алдымен гемоглабин молекуласына қосылып, эритроциттермен байланы-
сады. Соған қарағанда, қорғасынмен уланғандағы жоғары гемолиз эритроциттер мембранасының 
бұзылуынан болады. 

Асқазан-ішек жолдарының сіңіру функциясын реттеуге жүйкелік жəне эндокриндық жүйелер 
қатысады. Хирургиялық жолмен вегетативті жүйке жүйесін істен шығуы ішектің сіңіру қызметін 
өзгертеді. Екі жақты спланхниэктомия жəне тиреоэктомия қозылар ішектерінде глюкозаның, 
пептонның жəне судың сіңірілуін төмендетеді. Бұдан шығатын қорытынды улы металдар тұздары 
алдымен асқазан-ішек каналының шырышты қабығына əсер етеді, одан соң жүйке жəне эндо-
кроиндық жүйелер арқылы бүкіл ағзаның жұмысына зақым келтіреді. Пептон аш ішекте протео-
литикалық ферменттер əсерімен ыдырайды жəне аминқышқыл түрінде ғана сіңіріледі. 

Хром тұзын енгізгенде катехоламиндердің көбеюі қандағы қант көрсеткішіне байланысты, 
өйткені оның төмендеуі адреналин гормонының секрециясын жандандырады. 

Ағзаның ауыр металл тұздарымен улануын тоқтату қазіргі заманның маңызды мəселелері 
болып табылады. Біз өте кең таралған жəне қолайлы табиғи адсорбент - бентонитті қолдандық. 

Хром тұздарымен жəне стронциймен уланған құстарға бентонит енгізілгенде, уыттық əсер 
төмендегенін көрсетті. Қолданылған протекторлар, катион алмасу сипаттарына ие болып, хром 
жəне стронций иондарын адсобрциялап, оладың ішек-қарын қабыршықтары арқылы сіңуін төмен-
детеді деп түсінуге болады. 

Сіңіру процесі бірнеше процестың өзара əрекеттесуінің интегралды нəтижесі болып табы-
лады, бір механизмның істен шығуы бүкіл ас қорыту жүйесінің бұзылуына əкеліп соғады. Құстар 
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ағзаларына уландырғыш заттарды енгізгенде, ас қорыту мүшелері ферменттері секрециясының 
ауырлауы байқалады жəне де ол пайдалы заттар гидролизінің, оның қан мен лимфаға таралуының 
бəсеңдеуіне əкеліп соқтырады. Құстарды хром жəне стронций тұздарымен уландыру кезінде 
микробиалдық инактивтендірілген ақуыз синтезі мен бауыр функцияларының детоксикациясы 
бұзылады жəне қандағы ақуыздардың төмендеуіне, аммиактың шоғырлануына жəне несеп тұзда-
рының (мочевина) көбеюіне əкеледі. 

Сонымен, құстарды хром жəне стронций тұздарымен уландыру барысында аш ішектіңсіңіру 
функциясын төмендетуге арналған ұзақ мерзімді эксперименттер нəтижесі физиологиялық пара-
метрлердің алға қарай жылжуын көрсетті. Ағзаның мұндай интоксикациялық əсерін бастапқы 
қорғаныс деп түсінуге болады, созылмалы улану кезінде ағза сіңіру процесінеқатысты бүкіл меха-
низмдерді жұмылдырады жəне ол зерттелетін параметрлердің түбегейлі өзгерісіне соқтырады. Ең 
улы қоспаларға: алты валентті хром тұзы жəне стронций хлориді болып табылады. 

Сонымен калий бихроматы жəне стронций хлориды құстардың ішек-қарын жолдарының 
сіңіру жұмысын бұзады, ал бентонит тұзы улы қоспаларының əсерін төмендетеді. 

Құстартағамдарына биологиялық белсенді қоспаларды қосу оң нəтиже берді. Мұны қандағы 
жалпы ақуыз бен альбумин мөлшерінен көруге болады. Сарысудағы ақуыздың мөлшері ақуыздың 
алмасу жағдайын көрсетеді. Сарысудың тығыз қалдығының құрамында ақуыз басым болады 
(жасушалары жоқ, сұйық бөлімінде). Олар жасуша жəне дене терісін құрудағы басты құрылыс 
материалы болып табылады. Ферменттер, гормондарлың көбісі, антиденелер жəне қан ұюының 
факторлары ақуыздан құралған. Бұдан басқа олар гормондар, витаминдер, минералдар, май тəріз-
дес субстанциялар жəне қандағы басқа пайдалы заттардың алмасу, таралу қызметтерін атқарады 
жəне де жасушалар ішіне тасымалдануын қамтамасыз етеді. Сарысудағы ақуыз мөлшері қанның 
осмос қысымына тəуелді болады, соның арқасында дене терісі мен тамырлары ішіндегі су құрамы-
ның теңгерімі сақталады. Ол қан айналымы процесінде судың сақталу қабілетін анықтап, терінің 
жұмсақтығын сақтап тұрады. Қышқылды-сілтілік тепе-теңдікке де (рН) ақуыздар жауапты. Жəне 
соңында олар ашығу жəне дұрыс тамақтанбау кезіндегі - негізгі энергия көзі. 

Егер ақуыз ағзаға жеткіліксіз түссе, альбумин синтезделу жылдамдығы төмендеп, ыдырауы 
ұлғаяды жəне де интерстициалды кеңістікте альбумин капилляр тамырларына қайта бөлінуі жү-
реді. Сондықтан альбуминнің динамикалық өзгерістері ақуыздық қоректенуіне жеткіліксіз, əрі 
адекватты беріктілігінің көрсеткіштерін тез бағалауға да жеткіліксіз. Дегенмен өзге жағынан 
қарағанда, сарысудан альбуминніңмөлшерін анықтау альбумин жетіспеушілігін айқындатады, 
созылмалы гипоальбуминемия ақуызбен ашығуды айғақтайды жəне де сол аурулардың ішінде 
«қатерлі ауруларды» бөліп көрсетуге болады. Альбумин сарысуы – ақуыз калориясын қолдануыды 
азайтқанда төмендейді жəне оларды қолдануды көбейткенде көтеріледі. 

«Жалпы ақуыз» сипаттамасында сарысудағы альбумин мен глобулинның жалпы концен-
трациясын түсінуге болады. Ағзада жалпы ақуыз бірнеше функция атқарады: қан ұюына, иммун-
дық процестерге, қан тасымалдау жəне т.б қызметтерді атқарады. Жалпы ақуыз гомеостаз күйін 
айқындайды, өйткені ақуыздың арқасында қанның жабысқақтық, аққыштық қасиеті жəне соған 
байланысты тамырларда қанның белгілі бір мөлшері түзіледі. Əрине, қанның бұл маңызды ерек-
шеліктері мен ағзаның жүрек-қан тамырлары жүйесінің жұмысы тікелей байланысты, сонымен 
қатар ағзаның дұрыс жұмыс жасауына əсер ететін зат алмасу тығыз байланысты. 

Біз тəжірибелік топтан бақылау тобына қарағанда, альбумин мөлшерінің ұлғаюын көреміз. 
Сонымен қатар қандағы жалпы ақуыз мөлшері ұлғайды. Жалпы ақуыздың мөлшерінің көтерілуі 
ағзаға тамақпен протеинның жеткілікті түсуін айқындайды жəне иммунологиялық процестердің 
белсендірілгенін білдіреді. Өйткені ББҚ компоненттердің бірі – спирулина ең мықты табиғи 
пробиотик болып табылады. 

Қорытынды. Əртүрлі ауыл шаруашылығы жануарларын мен құстары топтарына дəстүрлі 
емес табиғи адсорбент негізінде өнімділігін арттыруға арналған жаңа азықтық қоспасын жетіл-
дірдік. 

1. Биологиялық белсенді қоспалар зертханалық жануарлардың қан плазмасының биохимия-
лық көрсеткіштеріне оң əсер етеді, əрі салмағын арттырдық.  

2. Зертханалық жəне шаруашылық жағдайларында жоғары сапалы спирулина культурасын 
алуға мүмкіндік беретін оңтайлы параметрлерін анықтау;  
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3. Құстың дамуы мен өсуін арттыруға мүмкіндік беретін субстратты (жемшөпті) байыту 
жолдары мен спирулина дамуының барлық фазаларында культивирлеудің параметрлері мен 
əдістерін əзірлеу. 
 

4-кесте – Құстардың азықтық қоспалары компоненттерінің өзіндік құны 
 

Компонент 
Компоненттерінің құны, теңге 1 кг 

үшін, су литрмен 
1 кг ББҚ үшін шығын, в кг, 

су литрмен 
Өзіндікқұны, 

теңге 

Спирулина 185 0,3 55,5 

Сұлы 40 0,3 12 

Бентонитті табиғи адсорбент 20 0,4 8 

Су  0,135 6 0,81 

Қорытынды 76,31 

 
Өндірістік шығындарды ескере отырып (10%) = 96,54 теңге. 

Рентабельділігін ескере отырып (10%) = 106,2 теңге. 

Бұл табиғи компоненттер негізінде алынған биологиялық белсенді қоспа экологиялық таза, 
экономикалық жағынан бағасы төмен əрі қолжетімді болып табылады.  

Еліміздің кейбір аймақтарында табиғи компоненттерден алынған азықтық қоспаларды пайда-
лана отырып, қазіргі таңдағы еліміздің экологиялық жағдайында құс балапандарының сырқат-
танушылық деңгейін төмендетуге; өсу жəне өлу мəселелерін шешуге болады. Зерттеулер жаңа 
азықтық қоспаларды əзірлеген кезде жəне ағзасының физиологиялық жағдайында ББҚ-ны азықтық 
рационына енгізген кезде сапалық қан құрамын зерттеу мақсаты толықтай орындалды. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ВИТАМИННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ  
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

 
Аннотация. Основной целью развития в Казахстане птицеводства - это обеспечение внутреннего спро-

сы на птицу как на хозяйственный продукт, а также повышение уровня экспорта. У птиц в составе имеются 
белки, жиры, углероды, витамины, макро- и микроэлементы, но у птенцов ощущается нехватка этих элемен-
тов, чтобы в результате дать нам необходимую продукцию. Кроме того, для исправления данной проблемы в 
данной отрасли, используются спирулины, экологически чистые, и легко готовящиеся и бюджетодоступные. 
Являтюся и одним из путей развития данной отрасли, поэтому мы посчитали актуальным исследовать 
данную продукцию. По такому принципу использование спирулинов для малого птицеводства - перспектив-
но, является экономной по расходу энергий и дешевой по технологии обработки. Поэтому целью исследова-
ния является использования спирулинов, их получение и их применения в птицеводстве.  

Ключевые слова: белки, спирулин, микроводоросли, бентонит, овес, культиватор, пищевой рацион. 
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