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УДК 636:001 (477.43/44) 

Повозніков М.Г. — доктор с.-г. наук, професор,  

Бучковська В.І. — кандидат с.-г. наук, в.о. доцента, 
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ДО 80-РІЧЧЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО  
ПТАХІВНИЦТВА ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ 

Розвиток птахівництва в Україні має велике економічне і соціальне 
значення, яке полягає у широкому попиті на високоякісне за жирно- та 
амінокислотним складом м’ясо. Це пояснюється тим, що воно є якісним, а 
яйця — найбільш повноцінним і водночас доступним для широких верств 
населення джерелом білків. Питання наукового забезпечення галузі птахі-
вництва завжди було і є актуальним. Так, 17-22 жовтня 1931 року за ініціа-
тиви Наркомземвправ та Академії с.-г. наук України було скликано першу 
Всеукраїнську тваринницьку конференцію. Одним із питань, які розгляда-
лися на цій конференції, був пошук шляхів розвитку птахівництва. Зокре-
ма, зазначалося, що для подолання труднощів у розв’язанні м’ясо-жирової 
проблеми необхідно належну увагу приділити птахівництву. 

Усі заходи з покращення птахівництва повинні бути побудовані на 
наукових засадах. Об’єднувальним центром науково-дослідної роботи мав 
стати Всеукраїнський науково-дослідний інститут соціалістичного птахів-
ництва та птахопромисловості. 

Згідно проекту районування сільського господарства України, розроб-
леного Українським науково-дослідним інститутом організації сільського 
господарства та сільськогосподарської промисловості у 1930 році та за-
твердженого НКЗС УРСР та НКЗС СРСР, вся територія України була поді-
лена на сім регіонів. Згідно з цим поділом територію тодішніх Балти, 
Тульчину, Вінниці, Кам’янця, Могильова та Проскурова було визначено як 
регіон з розвинутим садівництвом та птахівництвом. 

Щоб забезпечити ефективність планових заходів щодо розвитку та 
перебудови птахівництва в Кам’янці-Подільському було спочатку утворе-
но Всеукраїнську зональну науково-дослідну станцію, яку протягом року 
реорганізували у Всеукраїнський науково-дослідний інститут птахівництва 
(ВУНДІП). Співробітники інституту допомагали сільськогосподарським 
органам впорядкувати роботу інкубаторно-птахівничих станцій, освоїти 
техніку інкубації. 

В інституті, згідно постанови Правління Укрптахокрольцентру, утво-
рюється селекційний центр, розрахований на 6 тис. голів еліти та 70 тис. 
голів селекційного молодняку, що забезпечувало щорічно для птахоферм 
близько 12 млн. штук інкубаторного яйця та понад 20 тис. голів племінної 
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птиці. У семи кілометрах від Кам’янця-Подільського — в с. Великі Панівці 
було розташоване птахівниче господарство Кам’янецької округи. В коли-
шньому будинку ксьондза було розташовано 32 інкубатори, у яких виво-
дилося 10-12 тис. курчат щомісяця. Також тут були розташовані брудери, 
де проводилося вирощування курчат. Недалеко від інкубаторію в тому ж 
садку було побудовано біля двох десятків пересувних та шість стаціонар-
них приміщень для утримання маточного стада. За кращі показники робо-
ти в організації колгоспно-птахівничих ферм керівництво та окремі пра-
цівники станції були неодноразово відзначені різними нагородами та пре-
міями. 

Подальше розгортання науково-дослідної роботи з птахівництва було 
неможливим як без застосування досягнень науки у виробництві, так і без 
систематичного постачання ВУНДІП виробничим досвідом. Тому,  
ВУНДІП розгорнув роботу щодо утворення міцної постійної мережі коре-
спондентів та заочних співробітників Інституту з робітників птахогоспо-
дарств. Вони систематично передавали в інститут досвід виробництва, 
слідкували за втіленням у життя досягнень науки з птахівництва та наслід-
ків від цього, а також час від часу, одержавши конкретні завдання від ін-
ституту, доповняли досвід інституту матеріалами з виробництва. 

Співробітники ВУНДІП надавали наукову підтримку птахівничим  
підприємствам, ними були розроблені норми годівлі птиці, досліджений 
хімічний склад, поживна цінність та особливості використання концентро-
ваних та нетрадиційних кормів для птиці; для господарств розроблені  
основні правила годівлі птиці; проведені дослідження з вивчення та удо-
сконалення різних методів запліднення і особливо штучного осіменіння 
птиці; розроблені методики ведення селекційно-племінної роботи з пти-
цею; розроблена техніка інкубації яйця водоплавної птиці в інкубаторах 
шафового типу; удосконалені умови інкубації, що забезпечило підвищення 
виходу молодняку під час інкубації; запропоновані нові методики  
переробки та зберігання птиці; удосконалені та запроваджені нові методи 
вакцинації птиці проти інфекційних хвороб. 

Отже, початком наукового супроводу розвитку птахівництва в Україні 
можна вважати створення та функціонування у м. Кам’янці-Подільському 
Всеукраїнського науково-дослідного інституту птахівництва. 
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 ВМІСТ CA І P У ПЕРЕПЕЛИНИХ ЯЙЦЯХ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ  
МЕТАЛОХЕЛАТІВ 

 У практиці птахівництва науковці намагаються підвищити  
засвоюваність мікроелементів у раціонах, в цілому засвоюваність яких до-
сить низька — 3-10%. Тому додавання до раціонів сильних хелатоутво-
рювачів або спеціально виготовлених хелатних сполук мікроелементів є 
вигідним та виправданим. 

Метою роботи було визначити у фізіологічному досліді ефективність 
використання металохелатів на вміст Са і Р у перепелиних яйцях. Для до-
сліду відібрали молодняк перепелів у чисельності 160 голів, з яких сфор-
мували чотири групи: 1-ша, 2-га, 3-тя — дослідні, а 4-та — контрольна, по 
40 голів у кожній. Основний період досліду тривав 89 діб. Молодняк пере-
пелів утримували у кліткових батареях по 20 голів. Усі параметри утри-
мання та мікроклімату у приміщенні, де утримували перепелів, відповіда-
ли зооекологічним нормам. 

Раціони годівлі птиці усіх груп складалися із основних концентрова-
них кормів — пшениці, кукурудзи, кукурудзяного глютеїну тощо. До скла-
ду раціону перепелів входили також висівки пшеничні, макуха соєва, шрот 
соняшниковий, рибне борошно, олія сої. У якості мінеральної домішки 
вводили дикальційфосфат, вапняк, кухонну сіль тощо. У 100 г такого 
комбікорму містилося до 17% сирого протеїну, 4,6% сирої клітковини та 
270 ккал обмінної енергії. Із вітамінних добавок у комбікорм додавали 
вітаміни А, D3, В1, В2, як мінеральні добавки — суміш у вигляді вуглевод-
них солей — міді, заліза, кобальту і солі марганцю, цинку та селену. Мо-
лодняку перепелів дослідних груп (1-шої, 2-гої та 3-тьої) додатково у вод-
ному розчині вводили металохелати у кількості 0,10; 0,15 та 0,20 мл 
відповідно з розрахунку на 1 кг живої маси птиці на добу. 

Додаткове введення іонів Fe, Cu, Zn та Co до раціону позитивно впли-
нуло на вміст кальцію і фосфору у перепелиних яйцях. Так, кількість 
кальцію коливалася від 69,3 до 77,2 мг на 100 г, а фосфору — від 193,3 до 
213,0 мг. Особливо це відчутним було при використанні 0,15-0,20 мг пре-
парату. Внесення металохелатів дозволило збільшити вміст кальцію та 
фосфору в яйцях відповідно на 4,5-5,6 та 1,4-2,4%. 

Отже, використання металохелатів позитивно вплинуло на вміст Са та 
Р у перепелиних яйцях. 
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Грузинский аграрный университет, Грузия 

КАК И ЧЕМ КОРМИТЬ СТРАУСОВ 

Правильное кормление страусов является главным гарантом их нор-
мального роста и развития, а в дальнейшем и высокой продуктивности. В 
условиях Восточной Грузии в хозяйстве «Телети-ХХI век», где разводили 
африканских страусов, схема кормления птицы была составлена в соответ-
ствии с их возрастом и физиологическим состоянием. 

Исходя из специфики кормления страусов, что подразумевает высокое 
содержание в рационе сырой клетчатки, в комбикорм, в состав которого 
входили из зерновых культур: кукуруза, ячмень, пшеница, из маслодель-
ных отходов соевый и подсолнечниковый шрот, из минеральных солей ди-
кальцийфосфат, известняк или мел, добавляли грубый корм в виде сухой 
травяной резки или сена. Химический состав питательных веществ корма 
балансировали БВМД. 

Примерный рацион страусят I возрастного периода (0-3 мес.) в  
%-ах на 100 г корма имеет следующий вид: кукуруза — 30; пшеница — 20; 
подсолнечниковый шрот — 15; БВМД — 10; сухая травяная резка люцер-
ны — 25. В 100 г корма обменной энергии в %-ах содержалось 1,1 МДж; 
сырого протеина — 20,81; сырого жира — 3,55; сырой клетчатки — 9,46; 
Ca — 1,18; P — 0,9; Na — 0,36; лизина — 1,31; метионин+цистина — 0,9. 

Страусятам II возрастного периода (3-11 мес.) скармливали корм, со-
держащий 70% комбикорма и 30% сена люцерны. На 100 г корма содержа-
ние компонентов в %-ах составляло: кукуруза — 12; пшеница — 20; яч-
мень — 26; подсолнечниковый шрот — 5; БВМД — 5; дикальцийфосфат 
— 1,7; NaCl — 0,3; сено люцерны — 30. В 100 г корма обменной энергии в 
%-ах 1,0 МДж; сырого протеина — 15,1; сырого жира — 2,82; сырой клет-
чатки –10,72; Ca — 1,51;P — 0,89; Na — 0,3; лизина — 1,84; метио-
нин+цистина — 0,63. 

Исходя из потребностей организма страуса, к концу II возрастного пе-
риода в кормосмеси повышалось количество сена люцерны до 40 г, что со-
ответственно повышало содержание сырой клетчатки. Страусятам с  
3-месячного возраста посезонно скрамливалась зелёная маса люцерны 
сперва в количестве 3-5% от рациона, далее – 30%. В таком же количестве 
скармливали её и взрослой птице. 
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Страусам III возрастного периода (11-14 мес. и старше) скармливали 
кормосмесь, состоящую из 65% комбикорма и 45% сена люцерны. На 100 г 
кормосмеси содержание компонентов в %-ах состовляло: пшеница — 13; 
ячмень — 33; БВМД — 5; известняк — 1,5; дикальцийфосфат — 2,0; NaCl 
— 0,5; сено люцерны — 45. Итого, в 100 г корма обменной энергии было в 
%-ах 0,9 МДж; сырого протеина — 14,13; сырого жира — 2,56;  
сырой клетчатки — 13,67; Ca — 2,19; P — 0,9; Na — 0,38; лизина — 0,85; 
метионин+цистина — 0,54. 

В рационах племенной птицы в период сезона размножения повыша-
ли содержание протеина, минеральных веществ и количество витаминов. 
Поэтому в рационе соответственно увеличивали долю БВМД, а также и 
мела. 

Страусы очень чувствительны к допустимым ошибкам в кормлении, 
поэтому необходимо строго придерживаться правильных норм кормления. 

УДК 620.95:831.854.2 
Блюсюк С.М. — кандидат с.-г. наук, доцент,  

Євстафієва Ю.М. — кандидат с.-г. наук, асистент, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

ЕНЕРГІЮ — З КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ!  

Птахівництво — одна із найбільш розвинених та прогресивних галу-
зей сільськогосподарського виробництва. Її успішний розвиток впродовж 
останніх років постановив багато проблем, одна із яких — утилізація 
посліду. Хоча, поряд із цим для забезпечення оптимальних параметрів 
мікроклімату в приміщеннях необхідні надзвичайно великі матеріальні 
витрати, особливо в зимовий сезон. Крім того, сучасні виробничі потуж-
ності, задіяні при виробництві яєць та м’яса птиці, дозволяють перейти на 
природні джерела енергії й іншим підприємствам народного господарства, 
але основний принцип, який використовувався до цього, — отримання з 
гною і посліду біогазу. 

У Хмельницькій області будують перший в Україні біогазовий завод з 
виробництва енергії. До 2013 року компанія «Авангард», яка є найбільшим 
виробником яєць і яєчних продуктів в Україні, планує побудувати в 
Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області біогазовий завод з 
виробництва тепла і електроенергії. Потужність заводу складатиме 
20 тис. кВт/год. 

«Це буде найбільший біогазовий завод у світі, який працюватиме на 
переробці курячого посліду», — зазначила генеральний директор компанії 
«Авангард» Наталія Василюк. Кількість електроенергії, що виробляти-
меться, дозволить повністю покрити власні потреби компанії. Енергію, що 
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залишатиметься, в «Аванграді» планують реалізовувати в національні  
електромережі за «зеленим» тарифом. У Росії ВАТ «Птахофабрика «При-
морська» побудувала перший завод з переробки курячого посліду в  
електроенергію. Обсяг інвестицій склав близько 3 млн. доларів. Цей завод 
вважається одним із найбільших у світі. Тут переробляють за добу до 125 
тонн посліду, що дозволяє виробляти 50 тис. кВт теплової енергії. 

До тепер найбільш вигідним застосуванням курячого посліду вважа-
лося його використання як добрива. До моменту запуску заводу птахофаб-
рики «Приморська» у світі працювали лише кілька підприємств, які вико-
ристовують послід як паливо. Наприклад, фінська компанія Biolan Oy (по-
стачальник устаткування для «Приморської») запустила завод з переробки 
відходів в електроенергію у Фінляндії, в місті Форcса. Його потужність — 
60 тонн за добу. 

Також вже працюють кілька невеликих заводів із переробки відходів 
життєдіяльності тварин в електроенергію у Німеччині, але їх потужності 
невеликі. 

Досліди з отримання метану від переробки курячого посліду проводи-
лися в «Скворіцах» ще за радянських часів. З розпадом СРСР припинилося 
фінансування, і проект закрили. 

Економічна доцільність використання посліду як альтернативного па-
лива напряму залежить від цін на нафту: якщо вони будуть високими, то 
робота на посліді буде вигідна. Інше питання, що проблему утилізації це 
не вирішить, — від продукту переробки посліду теж потрібно буде якось 
позбавлятися… 

УДК 636.598.087.25.003.13  
Бурлака В.А. — доктор с.-г. наук, Карпенко В.І. — здобувач,  

Кривий М.М. — кандидат с.-г. наук,  

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна 

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
АЛУНІТОВОГО БОРОШНА У РАЦІОНАХ ГУСЕЙ 

В умовах промислового утримання та вирощування птиці необхідний 
пошук стимуляторів природного походження, які покращують процеси 
травлення і забезпечують більш повне використання поживних речовин 
корму. До таких можна віднести алунітове борошно, яке можна вводити до 
раціонів птиці, у тому числі гусей. 

На потребу гусей в мінеральних елементах впливають такі фактори, 
як порода, напрям продуктивності, вік, стать, фізичний стан, загальна по-
живна цінність раціону тощо. 

Місце виконання досліду — НДГ «Україна» Житомирської області. 
Метою науково-виробничого досліду було вивчити вплив природного  
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детергентуалуніту на технолого-економічну ефективність виробництва 
м’яса гусей. 

У досліді брали участь гуси горьківської породи віком 4-5 місяців у 
кількості 96 голів. Молодняк розділили на чотири групи по 24 голови у 
кожній. Обліковий період досліду тривав 150 діб. Гуси 1-ї контрольної 
групи у цей час отримували основний раціон, до складу якого входили такі 
корми: концентровані (пшениця, горох, овес), картопля, буряк, а також ку-
курудзяний силос, січка з сіна різнотрав’я. Раз у тиждень гусям давали 
кварцовий пісок. Їх аналоги 2-гої, 3-тьої та 4-тої дослідних груп отримува-
ли аналогічний раціон, але додатково у якості мінеральної добавки до ра-
ціону вводили алунітове борошно у кількості — відповідно 3, 4 та 5% від 
сухої речовини раціону. 

Годівля гусей була трьохразова, доступ до води — вільний. Птицю 
утримували групами по вісім голів на підлозі, фронт годівлі та напування, 
температурний та вологісний режим і освітленість відповідали санітарно-
екологічним нормам. 

На корми припадає 60-70% усіх витрат на виробництво яєць і м’яса 
птиці. Отже, головна задача полягає у раціональному використанні кормів, 
щоб висока продуктивність та інші показники досягалися не будь-якою 
ціною, а за оптимальних витрат кормів на виробництво продукції. 

Визначення технолого-економічної ефективності використання 
алунітового борошна у годівлі гусей свідчить, що воно мало вплив на про-
дуктивні якості птиці та витрату кормів. Так, валовий приріст по групах в 
цілому становив від 41,8 до 54,0 кг. Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси у дослідних групах склали відповідно: в другій — на 7,3, третій — 
12,2 та у четвертій — на 4,8% менше відносно контролю. 

Оскільки в дослідах використовували мінеральну добавку, то додат-
кові витрати припадали на її закупівлю. Додаткові витрати склали від 
46,65 до 65,30 грн. При порівнянні витрат кормів на валовий приріст живої 
маси отримані наступні показники: з розрахунку на 1 кг приросту птиці 
контрольної групи — 2,05 грн., 2-гої дослідної — 1,73, 3-тьої — 1,65 і 4-тої 
дослідної — 1,98 грн. 

Один кілограм приросту живої маси гусей найдешевшим виявився 
там, де птиця отримувала 3-4% алунітів від сухої речовини раціону, на 
18,5-29,0%. Найкращі показники при цьому зафіксовані за використання 
алунітового борошна у кількості 4% від сухої речовини кормів раціону. 
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УДК 636.594 
Васильєва О.О. — кандидат с.-г. наук, доцент, 

Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна 

РОЗВЕДЕННЯ ФАЗАНІВ — ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОГО 
ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНИ 

Вивчено питання біологічних особливостей фазанів та історії їх одо-
машнення, виробничої цінності, перспектив вирощування й використання 
у системі агропромислового виробництва. Наведено аналіз ефективності 
роботи сучасної дичеферми. Відтворено історичний аспект розвитку фаза-
нівництва, його сучасний стан та напрям удосконалення. Проаналізовано 
економічну доцільність роботи дичеферми та дана оцінка ефективності ро-
зведення фазанів напівпромисловими методами. 

Дослідження вчених показали, що м’ясо диких видів птиці набагато 
цінніше у біологічному значенні, порівняно із м’ясом багатьох видів давно 
одомашненої птиці. Зрозуміло, що селекція на прирости живої маси в пта-
хівництві викликала зниження смакових якостей м’яса і більшість генів, 
які відповідають за цю якість м’ясопродуктів, у процесі відбору були втра-
чені. Використання нових перспективних видів птиці, вирощених промис-
ловими та напівпромисловими методами, які не загубили свої цінні якості, 
дозволить значно розширити асортимент птахопродукції. 

М’ясо фазана має прекрасні смакові якості, ніжніше, ніж куряче та ін-
диче. Так, якщо за 100% прийняти біологічну цінність білку курячого яйця, 
то біологічна цінність курячого м’яса складає 66,5%, індика — 65,23%, а 
фазана — 73,47%. Коефіцієнт перетравності курячого м’яса дорівнює 
72,28%, м’яса пекінської качки — 68,02, індика — 66,68, фазана — 92,15%. 

Живляться фазани як рослинними, так і тваринними кормами. Актив-
но вживають комах та інших безхребетних. Важливо зазначити, що фазани 
є ворогами колорадського жука. Поїдають фазани як дорослих комах, так і 
їх личинок (крім фазанів колорадського жука поїдають куріпки та  
цесарки). Випуск фазанів на сільськогосподарські угіддя забезпечить зни-
ження численності шкідливих комах. 

Штучне розведення фазанів виникло заради розваги крупних землев-
ласників і було свого роду модою, погонею за екзотичною дичиною.  
Однак, уже в XIX столітті, у зв’язку із бурхливим розвитком господарської 
діяльності, зменшенням природних територій та угідь, збільшенням потре-
би людей у цінних продуктах харчування, штучне розведення фазанів ста-
ло одним із ефективних чинників інтенсифікації відтворення ресурсів  
пернатої дичини та джерелом цінної продукції для людей в умовах урбані-
зованого техногенного суспільства. 

Історія розповсюдження фазанів на європейському континенті почи-
нається із подорожі аргонавтів в Колхіду, куди вони привезли разом з  
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золотим руном і фазанів. В Україні перші фазанарії з’явилися на межі XIX-
XX ст. в Київській, Волинській, Полтавській губерніях. У 70-ті роки мину-
лого століття було розгорнуто серйозні наукові дослідження з розробки 
сучасних технологій штучного розведення фазанів, що включають в себе 
такі технологічні етапи, як: формування батьківського стада дичеферми, 
інкубація яєць, вирощування молодняку. У наш час на великих промисло-
вих фазанаріях щорічно вирощують не менше 100-200 тис. голів молодня-
ку за рік. Як правило, розводять так званого мисливського фазана — гіб-
рида, одержаного у результаті безсистемного схрещування різних підвидів. 
Розведення мисливського фазана оптимальніше, тому що він крупніший 
від багатьох підвидів, більш пластичний, адаптований до умов штучного 
розведення, дає високі зоотехнічні показники при розведенні у неволі. 

На дичефермі ТОВ «АПК «Докучаєвські чорноземи» Карлівського ра-
йону Полтавської області з 2008 року мисливських фазанів вирощують у во-
льєрах та спеціальних зимівниках. Поголів’я батьківського стада складає 
1800 голів при статевому співвідношенні 1:10. Вартість вирощування однієї 
голови фазана збільшилася у 2010 році, порівняно із 2009, більш ніж на 20%, 
що, в першу чергу, пов’язане із з дорожчанням кормів, які в структурі собі-
вартості складають 60%. Незважаючи на це, економічна ефективність виро-
щування фазанів на дичефермі підприємства достатньо висока. Так, рівень 
рентабельності за останні два роки склав 25-27%. Питання економічної ефек-
тивності штучного розведення фазанів поки-що недостатньо вивчені. Єдиних 
цін на продукцію фазанівництва в Україні, нажаль, поки-що немає, а це утру-
днює визначення можливого прибутку від реалізації продукції. Фазани мо-
жуть суттєво потіснити досить одноманітний асортимент птахопродукциї на 
українському аграрному ринку. Виробництво м’яса фазанів на рівні з екзо-
тичним страусиним та перепелиним може ефективно поповнити раціон хар-
чування сучасного пересічного українця. У мисливських господарствах фаза-
ни стануть привабливою прикрасою для активного відпочинку. 

Моніторинг розвитку штучного розведення фазанів у нашій державі, 
як галузі агропромислового виробництва, дає можливість виділити три  
основні напрями: консультативна допомога господарствам та розпов-
сюдження інформації з технології вирощування фазанів, репродукція фа-
занів та збільшення кількості дичеферм. 

Таким чином, розведення фазанів у штучних умовах є перспективним та 
біологічно обґрунтованим і може забезпечити приватні птахогосподарства, 
дичеферми та мисливські угіддя цінним видом птиці. Фазани мають чудові 
адаптивні властивості, легко акліматизуються. Випуск фазанів на сільськогос-
подарські угіддя забезпечить зниження численності шкідливих комах. У XIX 
столітті, у зв’язку із бурхливим розвитком господарської діяльності, зменшен-
ням природних територій та угідь, збільшенням потреби людей у коцінних 
продуктах харчування, штучне розведення фазанів стало одним із ефективних 
чинників інтенсифікації відтворення ресурсів пернатої дичини та джерелом 
цінної продукції для людей в умовах урбанізованого техногенного суспільства. 
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УДК 636.6:636.087.7:637.5.05:637.5.04 
Галузіна Л.І. — аспірант,  

Степченко Л.М. — кандидат біол. наук, професор,  

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна 

ВПЛИВ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ «ГУМІЛІД»  
НА КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СТРАУСИНОГО М’ЯСА 

Останнім часом у фермерів великий інтерес викликає можливість 
організації страусиної ферми — цей вид діяльності стає дедалі 
популярнішим, виникають фермерські господарства, що спеціалізуються 
на розведенні страусів. Найбільш перспективним з комерційною метою і 
найкращим для вирощування є чорний африканський страус. Однак, 
високих показників продуктивності страусів у кліматичних умовах 
України можливо досягти шляхом підвищення та поліпшення 
адаптаційних можливостей організму цієї стресчутливої птиці. Вплив 
біологічно активних гумінових речовин, відомих своїми адаптаційними 
властивостями [1-3], на хімічний склад м’яса чорних африканських 
страусів, його енергетичну та біологічну цінність практично не вивчений, 
тому ця проблема є актуальною. 

Метою досліджень є визначення кількісних та якісних показників 
страусиного м’яса за умов введення до загального раціону страусенят біо-
логічно активної кормової добавки гумінової природи, а саме: загальної  
кількості м’яса та вихід комерційних м’язів, хімічного складу та біологіч-
ної і енергетичної цінності м’яса окремих видів комерційних м’язів чорних 
африканських страусів. 

Експеримент був проведений в умовах ПрАТ «Агро-Союз» на базі ви-
робничого комплексу з вирощування страусів. Для експерименту викорис-
товували страусенят від добового до 11-місячного (забійний вік) віку, з 
яких сформували дві аналогічні групи: контрольна і дослідна, чисельністю 
100 тварин у кожній групі на початок експерименту. Умови утримання та 
годівлі в обох групах були однаковими. Страусенятам дослідної групи при 
випоюванні додавали «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675-004:2009) в оптима-
льній дозі дворазово протягом року (по 60 днів з перервою у два місяці, 
починаючи із 4-місячного віку) [3]. Після контрольного забою у забійному 
віці з п’яти тушок страусів кожної групи були відібрані комерційні м’язи з 
категорій Філе преміум, Філе класичне, Стейк та Драм стейк. Були визна-
чені загальна кількість отриманого від страусів м’яса та вихід комерційних 
м’язів, хімічний склад та біологічна цінність м’яса страусів з урахуванням 
окремих категорій м’язів. Вміст у м’ясі страусів білку визначали за ГОСТ 
25011-81 п.2, жиру — за 23042-86 п.4, триптофану — за М.Р. ВАСХНИЛ. 
М., 1987 п.3.11.1 (35 с.) та оксипроліну — за ГОСТ 23041-78. Отримані  
результати були обробленні статистично. 
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При дворазовому введенні до загального раціону страусам в опти-
мальній дозі протягом року (по 60 днів з перервою у два місяці, починаючи 
з 4-місячного віку) [3] біологічно активної кормової добавки гумінової 
природи «Гумілід» встановлено, що загальна кількість отриманого від 
птиці дослідної групи м’яса та вихід комерційних м’язів у середньому  
були вищими на 12,1 (р<0,01) та 12,3% (р<0,05) — до обжилювання, ніж у 
контролі. За категорією Філе преміум, Філе класичне, Довге філе + довгий 
стейк, Стейк за масою м’язів після виділення сполучної тканини птиця  
дослідної групи перевищувала цей показник у контрольній групі в серед-
ньому на 13,7 (р<0,05), 13,9; 21,6 (р<0,05) та 16,6% (р<0,05) відповідно. Ві-
рогідні зміни спостерігалися і за хімічним складом м’яса. Так, вміст білку 
у м’ясі страусів дослідної групи у середньому підвищився у Філе преміум 
та Філе класичному на 2,0% та у Драм стейку більше, ніж на 3,0% 
(р≤0,001), відносно контролю. У м’ясі страусів дослідної групи вміст жиру 
вірогідно зменшився у Стейку та Драм стейку в середньому на 21,5 
(р≤0,001) та 21,1% (р≤0,001), а у Філе преміум — на 15,1% (р≤0,001), від-
носно м’яса контрольної групи птиці. Також встановлено, що додавання 
страусам кормової добавки «Гумілід» сприяє підвищенню біологічної цін-
ності м’яса — співвідношення триптофану до оксипроліну, яке характери-
зує біологічну цінність м’яса. У птиці дослідної групи біологічна цінності 
м’яса вірогідно вища у м’ясі Філе преміум, Стейку та Драм стейку відпові-
дно на 4,2 (р≤0,01), 8,6 (р≤0,001) та 7,1% (р≤0,001), порівняно із м’ясом 
комерційних м’язів страусів контрольної групи. 

Таким чином, дворазове введення до загального раціону страусам біо-
логічно активної кормової добавки гумінової природи «Гумілід» позитив-
но впливає як на якісні, так і на кількісні показники страусиного м’яса, але 
воно є менш ефективним, ніж її триразове введення [3, 4]. 

Отже, додавання страусам кормової добавки нового покоління «Гумі-
лід» сприяє збільшенню виходу м’яса з туші та маси комерційних м’язів, а 
також підвищенню біологічної цінності м’яса, за вірогідного збільшення 
вмісту білку та зменшення вмісту жиру у м’ясі страусів. 
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ФАКТОРИ, ЯКІ ЗУМОВЛЮЮТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ  
КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА КЛІТКОВОГО УТРИМАННЯ 

Птахівництво є однією із найбільш інтенсивних, динамічних та енер-
гоємних галузей сільськогосподарського виробництва, яка дає змогу за ко-
роткий період часу подолати економічну скруту, забезпечити населення 
України високоякісними продуктами харчування — яйцем і м’ясом, а про-
мисловість — сировиною. 

Для птахів необхідно створювати такі умови утримання та годівлі, за 
яких вони змогли б найкраще проявити потенційні можливості продуктив-
ності, обумовлені спадковістю. За недотримання ветеринарно-санітарних 
норм і правил різко зменшується продуктивність, стійкість організму до 
захворювань, затримується ріст та розвиток молодняку усіх видів тварин, в 
тому числі і у птиці, порушується обмін речовин, терморегуляція, знижу-
ється перетравність і засвоєння поживних речовин корму, що негативно 
впливає на ефективність галузі. 

Утримання птиці в холодних, вологих, не достатньо вентильованих 
приміщеннях призводить до зменшення її продуктивності на 10-50%,  
збільшення витрат кормів на одиницю продукції у межах 15-40%,  
підвищення захворювань, особливо серед молодняку, у 2-3 рази. При  
цьому погіршується якість продукції — зменшується кількість вітамінів у 
яйці, шкаралупа втрачає міцність, підвищується забрудненість тощо [1]. 

Для того, щоб одержати від птиці протягом року максимальну проду-
ктивність, необхідно не тільки добре балансувати годівлю, а також  
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підтримувати у птахівничих приміщеннях оптимальний мікроклімат: тем-
пературу, вологість, швидкість руху та якісний склад повітря, світловий 
режим. 

Оптимальний мікроклімат у пташнику — це комплекс діючих факто-
рів зовнішнього середовища, що сприяє високій життєдіяльності птиці і 
одержанню від неї максимальної продуктивності [3]. 

Оптимальний мікроклімат у приміщеннях пташників створюється, у 
першу чергу, за рахунок ефективної системи вентиляції. За недостатньої 
вентиляції і обміну повітря у приміщені накопичується велика кількість 
шкідливих газів: аміаку, сірководню, вуглекислоти, які є продуктами жит-
тєдіяльності самої птиці. У великих концентраціях названі гази порушують 
нормальне функціонування різних органів і систем птиці, різко знижують 
опірність організму до інфекційних захворювань [3, 4, 5]. 

За якістю повітря у зоні розміщення курей повинно відповідати таким 
мінімальним граничним вимогам: кисню (О2) — більше 16%, вуглекислоти 
(СО2) — менше 0,2%, аміаку (NH3) — менше 0,01 мг/л, сірководню (Н2S) 
— менше 0,005 мг/л, пилу — менше 5 мг/м3 [5]. Гранично допустима кон-
центрація мікроорганізмів в 1 м3 повітря для дорослої птиці не повинна 
перевищувати 500 тис. бактеріальних клітин [2]. 

За даними В.І. Бесуліна [4], оптимальною температурою при утри-
манні промислового стада курей-несучок є +16-18°С. Зменшення темпера-
тури повітря, порівняно з нормативною, на 1°С призводить до збільшення 
питомих витрат кормів на 0,8-1,3% залежно від віку птиці. 

Зниження температури з +18 до +10°С при утриманні дорослих курей 
витрати кормів збільшуються на 5-12%. Негативно впливає на птицю та-
кож суттєве підвищення температури у пташнику порівняно з норматив-
ною, що призводить до теплового дискомфорту птиці, втрати нею апетиту, 
зменшення за кількістю спожитого корму і збільшення споживання води, 
різкого зниження продуктивності [2]. 

Резервом зменшення питомих витрат кормів є дозована годівля птиці, 
що дає змогу економити 3-18% кормів. Суть дозованої годівлі полягає у 
згодовуванні птиці заданої кількості корму, необхідної для підтримання 
життєдіяльності і на яєчну продуктивність [2]. 

Дослідженнями В.Н. Агєєва [1] встановлено, що при годівлі досхочу 
яєчні кури здатні з’їдати на 20-30% більше корму, ніж необхідно, що приз-
водить до непродуктивних витрат енергії корму на збільшення живої маси 
птиці і, як наслідок, — жирового переродження репродуктивних органів, а 
в підсумку — до зниження несучості. Тому необхідність впровадження до-
зованої годівлі курей яєчних порід не повинно викликати сумніву у спеціа-
лістів-практиків галузі птахівництва. 

Важливого значення на підвищення рівня яєчної продуктивності ку-
рей-несучок відводиться світловому режиму. При вирощуванні та утри-
манні яєчних курей найбільше поширення одержали так звані «постійні» 
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режими освітлення (з одним періодом світла і одним періодом темряви 
протягом доби). 

При утриманні промислового та батьківського стада курей-несучок 
частіше всього застосовують двофазні постійні світлові режими з триваліс-
тю світлового дня 14-16 годин і інтенсивністю освітлення 10-15 люксів. 
Тривалість світлового дня для курей-несучок залежить, в першу чергу, від 
віку і є диференційований. На рівень продуктивності курей-несучок впли-
ває не інтенсивність освітлення, а, в першу чергу, тривалість освітлення. 

Вартість електроенергії у структурі собівартості виробництва харчо-
вих яєць складає у межах 3,0-6,5%. При виробництві курячих яєць витрати 
електроенергії на освітлення складають 45-50%, вентиляцію — 40-45, на 
інші процеси — не більше 5-10% [2]. У той же час, все більшого поширен-
ня набувають енергозберігаючі переривчасті світлові режими утримання 
дорослих курей-несучок. 

Виходячи із описаного вище можна зробити висновок, що поліпшую-
чи умови утримання і годівлі курей-несучок, впроваджуючи при цьому 
енергозберігаючі технології, є реальна можливість різко збільшити вироб-
ництво яєць, зменшити собівартість продукції і підвищити економічну 
ефективність галузі птахівництва в цілому. 

Чітке дотримання технологічних параметрів при виробництві харчо-
вих яєць, птахівничі господарства спроможні реалізувати генетичний по-
тенціал продуктивності і одержати в розрахунку на курку-несучку у межах 
310-320 яєць в середньому за рік. 
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ТА ОСЦИЛЯТОРНЕ УТРИМАННЯ ПТАХІВ 

Актуальність публікації полягає у тому, що вона стосується вирішен-
ня проблеми підвищення продуктивності птахівництва та покращення яко-
сті продукції. Мета статті — показати необхідність і можливість інкубації 
яєць, годівлі та утримання птиці не за стабільних, а біоритмічно осцилюю-
чих умов середовища. Метод дослідження — аналіз і синтез експеримен-
тальних та теоретичних даних. 

Майже уся література з інкубації яєць рекомендує проводити цей про-
цес, у цілому, за стабільної температури. З теоретичної точки зору, у цьому 
відношенні панує парадигма стабільності, за якою стабільні умови росту-
розвитку кращі, ніж нестабільні. Але ж, відомо, що квочка то сидить на 
яйцях, то відходить від них на деякий час. А тому, у науковій літературі 
з’явилися розробки, які забезпечують зміну температури навколо яйця в 
інкубаторі подібно до її зміни навколо яйця у гнізді квочки [4, 5]. Ми теж 
запропонували свій варіант інкубації яєць за біоритмічно осцилюючої тем-
ператури (яка змінюється синусоїдально з 24-годинним періодом) [2]. 

Хтось може подумати, навіщо інкубувати яйця за осцилюючої темпе-
ратури, якщо їх можна досить успішно інкубувати і за стабільних умов. 
Чим стабільніші умови середовища ми захотіли б створити, тим важче мо-
жна було б це зробити. Температура осцилює в інкубаторі навіть тоді, коли 
намагаються підтримати її стабільною (постійною). Та в цих умовах ніхто 
не підтримує цю осциляцію біоритмічною, а це може бути недоліком. Ба-
гато інших умов середовища усе-таки продовжує змінюватися навіть в ін-
кубаторі з постійною температурою. Коли осциляторну інкубацію яєць за-
стосовує людина, температурні (та інші, пов’язані з температурою) умови 
середовища можна розширити максимально до оптимуму й у такий спосіб 
їх (умови) урізноманітнити, та ще й задати саме біоритмічну їх зміну. Яйця 
біологічно різноякісні, а тому температурний оптимум для розвитку одно-
го може відрізнятися від такого для розвитку другого. 

Біоритмічна осциляторна зміна умов середовища (у тому числі і в ін-
кубаторі навколо яєць) може бути корисною з такої причини. Ми маємо  
чіткі докази того, — пише Бюннинг, 1964, — що коливання є фундамента-
льною властивістю усього живого. Самі по собі коливання … необхідні 
для того, щоб клітини періодично переходили із одного крайнього фізіоло-
гічного стану, у якому переважають анаболічні процеси, в другий, де пере-
важають катаболічні процеси». Грубо кажучи, можна уявити, що підви-
щення температури навколо й у середині яйця більше сприяє руйнуванню 
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(деяких) «старих» його структур, а зниження температури більше сприяє 
творенню нових. Відомо, що саме в ембріональний період онтогенезу 
морфогенетичні процеси відбуваються найінтенсивніше. А тому, можна 
припустити, що саме в цей період потрібен найінтенсивніший почерговий 
перехід умов середовища від одного їх протилежного стану до другого. Це 
посприяє переходу від більш провізорних, менш дефінітивних, структур-
функцій організму до менш провізорних, більш дефінітивних. 

Ми передбачаємо, що не менш корисними будуть осциляторна годівля 
[3] та осциляторне утримання птахів [1]. Тут теж почерговий перехід умов 
середовища від одного їх протилежного стану до другого сприятиме поче-
рговій стимуляції прояву протилежних структур-функцій. 

Від застосування осциляції умов середовища інкубації, годівлі та утри-
мання можна очікувати підвищення виводимості яєць, зменшення смертності 
птахів і після народження, підвищення їх яєчної продуктивності, а також  
збільшення маси (розмірів) яєць та тушок, покращення якості продукції. 

Теоретично та, до деякої міри й практично, доведена необхідність і ко-
рисність застосування осциляторної зміни умов середовища росту-розвитку 
ембріонів, яєць і тварин, а тому, потрібно використовувати саме осциляторну 
інкубацію яєць, осциляторну годівлю та осциляторне утримання. 

У перспективі потрібно буде дослідити оптимальні діапазони осциля-
торної зміни кожного випробуваного параметра умов середовища інкубації 
яєць, годівлі та утримання відповідно до породи та інших конкретних умов 
виробництва тієї чи іншої продукції птахівництва. 
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ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКА МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ  
У ДЕКОРАТИВНОЇ ПТИЦІ 

Метапневмовірус (МПВ) вперше виділений у Південній Африці  
наприкінці 70-х років минулого століття. Метапневмовірусна інфекція 
(МПВІ) вражає сільськогосподарську, дику та декоративну птицю: кури, 
індички, качки, фазани, павичі, цесарки та страуси. Для первинної ізоляції 
МПВ використовують курячі ембріони (КЕ) 5–7-добової інкубації методом 
зараження у жовтковий міхур. 

Серологічна діагностика МПВІ є найбільш поширеною як в аспекті 
ретроспективного відстежування можливих спалахів захворювання, так і 
оцінки ефективності її специфічної профілактики. Для виявлення вірусно-
го антигену або специфічних антитіл, що свідчать про контакт птиці з ві-
русом, використовують різні серологічні тести, такі як: реакція дифузної 
преципітації (РДП); імуноферментний аналіз (ІФА); реакція нейтралізації 
(РН); реакція імунофлюоресценції (РІФ). 

Метою досліджень було виявлення МПВ у назофарингеальних та тра-
хеальних змивах від сільськогосподарської птиці (кури, індички, n = 20) та 
декоративної птиці (фазана, павичі, n = 5) із ознаками ураження респірато-
рного тракту, що належала приватному господарству в Донецькій області. 
З метою виділення МПВ від хворої птиці відбирали тампоном назофарин-
геальні і трахеальні змиви у стерильне середовище. Вірусутримуючу ріди-
ну центрифугували при 3000 об/хв. впродовж 10 хв. За допомогою мем-
бранного фільтра з діаметром пор 0,22 мкм проводили декантамінацію 
змивів від сторонньої мікрофлори. 

Детекцію антигену МПВ у змивах проводили із отриманою нами гіпе-
рімунною сироваткою до вакцинного штаму 8544 МПВ у РДП за Оухтерло-
ні у 1,5% агарі, пофарбованому метиловим оранжевим та стабілізованому 
мартіолятом натрію. Усього досліджено 25 зразків змивів. Первинну ізоля-
цію МПВ птиці проводили на КЕ 8-добого віку (n = 10), інфікуванням об’єм 
0,2 см3 на хоріоналантоїсну оболонку (ХАО). Інфіковані ембріони інкубува-
ли у термостаті при t+37,5оС, відносній вологості 70% упродовж п’яти діб, 
після чого охолоджували і проводили розтин. Репродукцію вірусу встанов-
лювали за патолого-анатомічними змінами зародка. Для подальшої роботи 
відбирали екстраембріональну рідину (ЕЕР) яку зберігали при t –20оС 

Для підтвердження наявності антигену МПВ птиці у матеріалах після 
інфікування КЕ проводили РДП. Контролями слугували нормальна сиро-
ватка крові кроля та вакцинний штам 1062 МПВ. 
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У процесі дослідження змивів від свійської та декоративної птиці за 
допомогою РДП із гіперімунною сироваткою кроля виявляли чіткі лінії 
преципітації лише у 2-х зразках змивів отриманих від павича і фазана. Інші 
зразки дали негативний результат. 

Індикацію МПВ у 2-х зразках від павича та фазана проводили на КЕ 
впродовж 3-х послідовних пасажів. У якості контролю використовували 
вакцинний штам 1062 МПВ, який культивували на перепелиних ембріонах 
(ПЕ) за тих же умов. 

При культивуванні вірусутримуючого матеріалу на КЕ відмічали такі па-
толого-анатомічні зміни: гіперемію ХАО, гіперемію легень, гіперемію трахеї, 
загибель, відставання у рості, крововиливи на тілі зародку, скрученість та на-
бряк ХАО. Було відмічено, що із збільшенням пасажів проходило збільшення 
відсотку деяких патолого-анатомічних змін. Так, у 1-му пасажі матеріала від 
фазана спостерігали гіперемію ХАО 50%, гіперемію легень — 70, гіперемію 
трахеї — 60, загибель — 10, відставання у рості — 33, крововиливи на тілі 
зародку — 20, скрученість — 10 та набряк ХАО — 50%. До 3-го пасажу від-
булося зниження цих показників: загибель — 5%, відставання у рості — 30, 
крововиливи на тілі зародку — 15, скрученість — 10 та набряк ХАО — 40% 
відповідно. 

Вірусвміщуючий матеріал від павича при культивуванні на КЕ, у порі-
внянні з матеріалом від фазана, викликав збільшення відсотка деяких пато-
лого-анатомічних змін при 1-му пасажі: гіперемію ХАО — 40%, гіперемію 
легень — 60, гіперемію трахеї — 30, загибель — 30, відставання у рості — 
50, крововиливи на тілі зародку — 10, скрученість — 15 та набряк ХАО — 
80%, а у 3-му відбувається збільшення деяких паталого-анатомічних змін у 
порівнянні до 1-го пасажу гіперемію ХАО — 70%, гіперемію трахеї — 40, 
відставання у рості — 80, крововиливи на тілі зародку — 15%. 

З 1-го пасажу штаму 1062 МПВ у інфікованих ПЕ, спостерігали на-
ступні патолого-анатомічні зміни: гіперемію ХАО — 79%, гіперемію  
легень — 80, гіперемію трахеї — 60, загибель — 10, відставання у рості — 
35, помутніння ЕЕР — 20, крововиливи на тілі зародку — 25, скрученість 
— 20 та набряк ХАО — 70%. 

Слід зауважити, що контрольні інтактні зародки різнилися від інфіко-
ваних та не мали будь-яких порушень у розвитку. 

Індикацію антигену МПВ за РДП із специфічною гіперімунною сиро-
ваткою, отриманою до штаму 8544 МПВ у змивах та у зразках ЕЕР після 
культивування на КЕ підтверджена наявність МПВ у хворої птиці та здат-
ність накопичуватися у КЕ, інфікованих на ХАО. 

Таким чином, патологічні зміни у КЕ, спричинені уведенням вірусут-
римуючих зразків від хворої птиці, були схожими до змін індукованих 
штамом 1062 МПВ на ПЕ. При використанні РДП для детекції встановлено 
наявність специфічного антигену МПВ птиці у польових матеріалах та у 
ЕЕР КЕ та ПЕ. 
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У перспективі планується провести ідентифікацію польових ізолятів у 
реакції нейтралізації та полімеразній ланцюговій реакції. 

УДК 636.52/.58:636.084 
Заяць О.І. — кандидат с.-г. наук, ст. науковий співробітник, 

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Оброшино, 

Україна 

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЗЕРНА 
ПАЙЗИ У КОМБІКОРМІ 

Птахівництво — динамічна галузь, що використовує інтенсивні мето-
ди виробництва, високий рівень механізації та найбільший потенціал щодо 
швидкого насичення ринку України високоякісною продукцією. Продукція 
птахівництва значно дешевша, ніж свинина і баранина, що дуже важливо 
для України, де в більшої частини населення низька купівельна спромож-
ність. Основою, на якій базується економіка всієї птахівничої галузі, є го-
дівля птиці. У зв’язку із тим, що в структурі собівартості виробництва 
продукції птахівництва корми займають найвищу питому частку (50-60%), 
усі птахівничі господарства шукають шляхи економнішого їх використан-
ня, найбільш вигідного поєднання компонентів, а також взаємозамінюва-
ності інгредієнтів раціону. 

Комбікорми сучасної рецептури для курей-несучок складаються із  
різноманітного асортименту компонентів, проте основну їх частину скла-
дають зернові культури (70-75%). Але постійно зростаючі ціни на основні 
фуражні культури і спроби птахівничих господарств замінити їх альтерна-
тивними більш дешевими, спонукають дослідників в галузі годівлі птиці 
до пошуку нетрадиційних кормових засобів та технологій їх введення до 
комбікормів, що в умовах ринкової економіки має вирішальне значення 
для підвищення рентабельності господарств-виробників та конкурентосп-
роможності виробленої продукції. 

У різні роки багато вчених займалися дослідженням і впровадженням 
у годівлю птиці різноманітних кормових засобів. Багато нетрадиційних  
зернових культур були колись добре вивчені, але, ймовірно, не отримали 
належної оцінки і їх виробництво не було налагоджене. До таких нетради-
ційних культур відносяться просяні, зокрема, пайза. 

Пайза не потребує високих затрат при вирощуванні, а поряд із висо-
кими врожаями зеленої маси забезпечує до 40 ц/га і більше доброякісного 
зерна. Зерно пайзи характеризується високою поживністю, охоче поїдаєть-
ся птицею і може бути цінною кормовою культурою для курей на теренах 
України. Тому дослідження у цьому напрямку є актуальними і становлять 
певний науково-практичний інтерес. 
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Метою нашої роботи було порівняльне дослідження продуктивного 
впливу поживних, біологічно активних і мінеральних речовин зерна пайзи 
вітчизняного сорту за різного його рівня у раціонах курей-несучок. Дослі-
дження проводили у ТзОВ «Загаї» Кам’янко-Бузького району Львівської 
області на чотирьох групах курей-аналогів коричневого кросу Хай-Лайн по 
50 голів у кожній. При підборі аналогів враховували вік, живу масу і яєчну 
продуктивність курей. Умови утримання відповідали сучасній технології 
вирощування і утримання птиці в клітках. Контрольна (І) група курей про-
тягом експериментального періоду, який тривав 90 днів, отримувала пов-
ноцінний комбікорм згідно з нормами, який був виготовлений в умовах  
господарства, а птиці ІІ, ІІІ і ІV дослідних груп згодовували у складі ком-
бікорму відповідно 3; 5 і 10% зерна пайзи. 

Проведеними дослідженнями виявлено, що використання у складі 
комбікорму для курей-несучок зерна пайзи сприяє кращій поживності ра-
ціону, кращій його збалансованості, що впливає на підвищення несучості 
та якості яєць. Найкращі результати отримано при згодовуванні комбікор-
му із вмістом 5% зерна пайзи. 

Використання у складі комбікорму для птиці 3; 5 і 10% зерна пайзи 
підвищує продуктивність курей відповідно на 9,9; 12,5 і 7,2%, що впливає 
на збільшення виходу яєчної маси на 9,5-15,3%. 

Згодовування комбікорму із вмістом 5% зерна пайзи курам у період 
яйцекладки сприяє покращенню морфологічного складу яєць, зокрема 
зростанню маси яєць на 2,5% за рахунок збільшення маси білку на 3,5% і 
жовтка − на 2,0% та підвищенню індексу форми яєць. У жовтках яєць 
збільшується вміст жиру — на 0,48%, каротиноїдів — на 29,3%, вітаміну А 
— на 22,1 та вітаміну Е — на 27,0%. 

Підсумовуючи слід відзначити, що використання зерна пайзи у комбі-
кормах стимулює несучість птиці та покращує якість яєць. Оптимальний 
продуктивний ефект встановлено при введенні до складу комбікорму 5% 
зерна пайзи. 

УДК 363.597.053.085.12/.55 
Ібатуллін І.І. — доктор с.-г. наук, академік НААНУ,  

Дейнеко Р.М. — аспірант, Уманець Д.П. — кандидат с.-г. наук, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

ВПЛИВ РІЗНОГО РІВНЯ МАРГАНЦЮ У КОМБІКОРМАХ  
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ КАЧОК 

Качки сучасних м’ясних кросів характеризуються високою інтенсив-
ністю росту, тому їх продуктивні якості зумовлені не лише наявністю в ра-
ціоні достатньої кількості енергії, протеїну, жиру, вуглеводів та вітамінів, а 
й мінеральних речовин, зокрема марганцю. 
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Відомо, що соєві, кукурудзяні та соняшникові шроти, які використо-
вуються для виготовлення комбікормів, містять нерозчинні фітати, що по-
гіршують засвоєння мінеральних речовин, зокрема марганцю. Тому до 
стандартних раціонів слід додатково вводити його солі. 

Згідно з повідомленями, потреба птиці в марганці також залежить від 
виду та напряму продуктивності і коливається від 30 до 60 мг/кг в 1 кг 
комбікорму. 

У зв’язку із цим, було поставлено за мету вивчити вплив різних рівнів 
марганцю на продуктивність каченят-бройлерів залежно від періоду виро-
щування. 

Об’єктом дослідження був молодняк качок кросу Star 53 H.Y. віком  
1-42 доби. Дослідження проводили за методом груп, при формуванні яких 
враховували походження, вік, живу масу та стать птиці. 

Відповідно до схеми досліду в добовому віці відібрали 400 голів каче-
нят, з яких за принципом аналогів сформували чотири групи: контрольну і 
три дослідні по 100 голів у кожній (50 самок і 50 самців). 

Каченят годували повнораціонними комбікормами, а рівень марганцю 
регулювали додатковим введенням сульфату марганцю з урахуванням 
мінерального складу кормів. 

Під час досліджень вивчали динаміку живої маси, абсолютні,  
середньодобові прирости, витрати корму та біохімічні показники крові, за 
загальноприйнятими методиками. Статистичну обробку експерименталь-
них даних проводили за допомогою MS Excel та вбудованих функцій. 

Згодовування каченятам комбікормів із різним вмістом марганцю сут-
тєво позначилося на динаміці їх живої маси. Так, найбільшу живу масу у  
7- та 14-добовому віці мали каченята 3-тьої групи, які переважали (р<0,05) 
за цим показником аналогів інших груп відповідно на 3,6 і 3,8%. У  
21-добовому віці птиця 3-тьої та 4-тої груп за живою масою переважала 
відповідно на 3,1 та 2,7% (р<0,05), у 28-добовому — на 3,7 та 3,1% 
(р<0,05), у 35-добовому — на 3,4 та 3,3% (р<0,05), а у 42 доби на 3,8% 
(р<0,01) та 3,4% (р<0,05) аналогів контрольної групи. Відповідно до живої 
маси змінювалися показники абсолютних та середньодобових приростів. 

Отже, використання в годівлі каченят віком 1-14 діб повнораціонного 
комбікорму з вмістом марганцю 95 мг/кг зумовлює підвищення живої маси 
на 3,1-3,8% та збільшення середньодобових приростів — на 2,0-3,6% 
порівняно з птицею, яка споживала комбікорми з іншими досліджуваними 
рівнями цього елемента. 

Згодовування молодняку качок віком 15-42 доби комбікорму з вміс-
том марганцю 110 мг/кг зумовлює збільшення їх живої маси на 2,7-3,8%, 
середньодобових приростів — на 3,3-5,3% порівняно з птицею, яка спожи-
вала комбікорми з нижчими його рівнями. 
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УДК 636.597.087.7 
Ібатуллін І.І. — доктор с.-г. наук, академік НААНУ, Скнар С.В. — аспірантка, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗГОДОВУВАННЯ КАЧЕНЯТАМ КОМБІКОРМІВ  
З РІЗНИМ ВМІСТОМ ТРЕОНІНУ 

Проблема виробництва і використання протеїнових кормів продовжує 
залишатися однією із найбільш гострих у годівлі птиці, що пов’язують не 
лише з їх вартістю, але й біологічною цінністю білків. 

Треонін вважається третьою після лізину і метіоніну за значенням 
амінокислотою для організму птиці. Він активує ріст м’язової тканини у 
молодняку; здатний звільняти печінку від жиру. Крім того, він бере участь 
у синтезі травних ферментів та імунних білків, є попередником гліцину та 
джерелом енергії в циклі трикарбонових кислот. 

Більшість досліджень, що спрямовані на вивчення потреб птиці у 
треоніні, проведені на курчатах-бройлерах та індиках. Одночасно, ефек-
тивність добавок синтетичного L-треоніну у годівлі качок сучасних кросів 
практично не вивчалася, що й обумовило необхідність проведення 
відповідної наукової роботи. 

Методологічні проблеми визначення потреби птиці у треоніні 
пов’язані як з умовами проведення експериментів (вид, вік, стать, склад 
комбікормів, джерела треоніну, критерії оцінки), так із великою кількістю 
факторів впливу на використання треоніну в організмі птиці, обумовлену 
як генотипом, так і паратиповими факторами (збалансованість раціону за 
енергією, протеїном, окремими амінокислотами, біологічно активними ре-
човинами), що призводить до спрощення практичних аспектів організації 
амінокислотного живлення птиці. 

У зв’язку із цим було поставлено за мету вивчити ефективність вико-
ристання комбікормів з різними рівнями треоніну у годівлі каченят та 
встановити його оптимальний вмісту у раціоні. 

Матеріалом для досліду були каченята-бройлери кросу Star-53 H.Y. 
Дослід проводився за методом груп. Відповідно до цього у добовому віці 
було відібрано 300 голів молодняку качок, з яких за принципом аналогів 
було сформовано 3 групи — одну контрольну і дві дослідних, по 100 голів 
(з однаковим співвідношенням самців та самок) у кожній. При формуванні 
груп враховували вік і живу масу каченят. Відповідно до схеми досліду ка-
ченятам першої групи згодовували повнораціонний комбікорм із вмістом 
треоніну у 1-14 діб — 0,75%, другій групі — 0,86%, третій — 0,72% та у 
15-42 доби відповідно 1-шій групі — 0,60%, 2-гій — 0,72%, 3-тій — 0,58%. 

Комбікорми, котрі використовували під час годівлі каченят, були  
однаковими за вмістом основних поживних речовин, відповідали рекомен-
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даціям для кросу, але відрізнялися за кількістю треоніну, вміст якого в  
кормі регулювали за рахунок введення кормового L-треоніну. 

У результаті досліджень встановлено, що упродовж всього досліду 
найвища жива маса спостерігалась у каченят-бройлерів 3-тьої дослідної 
групи, у комбікормах яких вміст треоніну становив 0,58%. Каченята цієї 
групи за живою масою переважали птицю контрольної групи залежно від 
віку від 2,5 до 4,1% (р<0,05). Одночасно, за живою масою каченята 2-гої 
групи, які одержували комбікорми із дещо збільшеним рівнем треоніну 
(0,86%), вірогідно поступилися каченятам як контрольної, так і 3-тьої гру-
пи. Відповідно до змін у показниках живої маси спостерігалися зміни й се-
редньодобових приростів 

Виявлено, що вміст треоніну в раціонах каченят-бройлерів деякою мі-
рою впливав на витрату корму на одиницю приросту. Зокрема, найнижчі 
витрати корму на одиницю продукції (2,02 кг) спостерігалися у курчат  
3-тьої дослідної групи, де вона була відповідно меншою, ніж у контролі 
(2,05 кг). Найвищу витрату корму на 1 кг приросту у період вирощування 
15-21 діб відмічено у птиці 2-гої групи (2,09 кг). 

Динаміка витрат кормів свідчить, що з другого тижня до 28-добового 
віку різко збільшуються витрати корму у всіх групах, а з 29 до 42-добового 
віку витрати кормів дещо зменшуються. 

Враховуючи характер змін живої маси, споживання та витрат кормів 
протягом вирощування, загальний результат по групах свідчить про деяку 
перевагу використання комбікормів з дещо нижчим вмістом треоніну. 

Таким чином, згодовування каченятам-бройлерам у перший та другий 
періоди вирощування комбікормів із загальним вмістом треоніну відповід-
но 0,72 та 0,58% дозволяє одержати живу масу у віці 42 діб 3166 г з витра-
тами корму 2,02 кг й збереженістю поголів’я на рівні 98%. 

Збільшення рівнів треоніну до 0,75-0,86% у комбікормах для каченят 
віком 1-14 діб та 0,60-0,72% у кормах для каченят віком 15-42 діб супрово-
джується зниженням їх продуктивності. 

УДК 636.087.7: 636.086.416 
Измайлович И.Б. — кандидат с.-х. наук, доцент, 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», Горки, Беларусь 

НОВОЕ В АМИНОКИСЛОТИНОМ ПИТАНИИ ПТИЦЫ 

Наиболее дефицитным компонентом рационов для птицы является 
кормовой белок. Причем проблема белкового питания на современном 
уровне научных знаний фактически переросла в проблему обеспечения 
птицы определенным набором аминокислот. 

Известно, что большинство аминокислот синтезируется в организме 
из обычных продуктов обмена. Но некоторые не синтезируются, а должны 
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поступать в организм с кормом. Это незаменимые аминокислоты: лизин, 
триптофан, треонин, лейцин, изолейцин, аргинин, гистидин и валин. Две 
аминокислоты частично заменимые, это метионин и фенилаланин. Дефи-
цит метионина компенсируется цистином, а недостаток фенилаланина — 
тирозином. 

Кроме того, есть аминокислоты, которые не входят в состав белков 
животных и человека. Это орнитин, цитруллин, гомосерин, гомоцистеин, 
цистинсульфонова кислота и др. Но они, поступая в организм с кормом в 
процессе переаминирования, участвуют в синтезе некоторых незаменимых 
аминокислот. Например, гомосерин является промежуточным продуктом в 
процессе биосинтеза метионина и треонина. 

В институте физико-органической химии НАН Беларуси освоен метод 
микробиологического синтеза гомосерина. В научной печати отсутствует 
информация по использованию L-гомосерина в качестве заменителя мети-
онина и треонина в рационах сельскохозяйственной птицы. 

Цель исследований — изучить возможность замены импортных пре-
паратов метионина и треонина в рационах ремонтных курочек отечествен-
ной кормовой добавкой L-гомосерином. Изучаемый препарат представляет 
собой порошкообразный кормовой продукт коричневого цвета с 7,5% кон-
центрацией активного вещества в наполнителе (пшеничные отруби). 

Процесс достижения высокой степени очистки аминокислоты очень 
длительный и трудоемкий, поэтому в рекогносцировочных испытаниях 
выкристаллизовывать аминокислоту не предусматривалось. 

Научно-хозяйственный опыт проводился на ремонтных курочках 
кросса Хайсекс белый. Было сформировано две группы по 50 голов в каж-
дой. Лимитированное кормление молодняка осуществлялось строго по 
схемам. Комбикорм был дефицитен по метионину на 0,1% и по треонину 
— на 0,07%. Для молодняка первой группы недостаток аминокислот ком-
пенсировали соответствующим количеством импортных аминокислот, а 
второй — гомосерином, в количестве, равноценном по биологической ак-
тивности сумме недостающих аминокислот (0,17%). 

В течение эксперимента учитывали динамику живой массы, смену 
маховых перьев первого порядка в 60, 90 и 110-дневном возрасте, экстерь-
ерные показатели развития по промерам статей тела в 110-дневном воз-
расте. Учет затрат кормов осуществляли по группам. Препараты в комби-
корм вводили методом ступенчатого смешивания через каждые 10 дней. 

Индикатором здоровья молодняка является его живая масса. При по-
становке на опыт живая масса ремонтных курочек была практически оди-
наковой, хотя и в конце выращивания (110 дн.) разница в живой массе 
между контрольной (1256,0±11,9 г) и опытной (1246,5±10,0 г) группами в 
9,5 г была статистически недостоверной (Р≥0,05). 

Параллельно с изучением живой массы для более объективного кон-
троля за ростом и развитием ремонтного молодняка мы наблюдали за  
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ходом ювенальной линьки. Ее определяли по смене маховых перьев перво-
го порядка. У курочек контрольной группы в 110 дн. произошло 95% 
линьки, а в опытной — 94%. 

Размер гребня, как признак полового диморфизма, является характер-
ным показателем физиологического развития ремонтного молодняка. В 90 
и 110-дн. возрасте зарегистрировано хорошее развитие вторичных поло-
вых признаков — листовидных гребешков у молодок обеих групп, что ука-
зывает на высокую в будущем яичную продуктивность птицы. 

Промеры статей тела (всего 9 общепринятых промеров) характеризова-
ли всех курочек пропорционально развитыми с нежным плотным типом 
конституции. Пигментация ног, сережек, гребня и клюва хорошая. Опере-
ние плотное, гладкое с блеском, хорошо развито. Темперамент подвижный. 

Таким образом, замена импортных синтетических аминокислот мети-
онина и треонина в рационах ремонтного молодняка кур отечественной 
кормовой добавкой L-гомосерином обеспечивает показатели роста и фи-
зиологического развития птицы на уровне, не уступающем импортным 
препаратам. Необходимо продолжить исследования по разработке норм 
включения L-гомосерина в комбикорм для сельскохозяйственной птицы. 

УДК 636.082.2.52/58 
Калинка А.К. — кандидат с.-г. наук, 

Буковинський інститут АПВ НААНУ, Чернівці, Україна, 

Воронюк В.І., директор, 

ТОВ «БРУК-БЕТ», Реваківці, Україна 

РОЗВЕДЕННЯ СТРАУСІВ НА БУКОВИНІ 

На сучасному етапі розведення страусів слід розглядати як один із 
найбільш перспективних і прибуткових видів підприємницької діяльності 
у галузі птахівництва. Цей ринок ще не заповнений, що робить галузь еко-
номічно вигідною та перспективною. Крім того, м’ясо страусів за смако-
вими якостями надзвичайно корисне і дієтичне, наближається до молодої 
телятини. Сама птиця практично в умовах виробництва не хворіє, а тому 
м’ясо страусів є абсолютно безпечним. Усе це робить утримання і розве-
дення страусів вигідним, а виробництво — прибутковим. Тому характер-
ною особливістю розведення страусів в Чернівецькій області на сучасному 
етапі є його зростаюча інтенсифікація, яка базується на застосуванні про-
гресивних технологій селекції, годівлі, утримання, комплексній механізації 
та міцній кормовій базі. 

Винятково важливу роль у цьому процесі відіграє селекційна робота, 
спрямована на формування стада, яке б відзначалося не тільки високим  
рівнем яйценосності та м’ясності, але й було придатним для використання 
в умовах промислової технології. 
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Одне із небагатьох в Україні і єдине на Буковині господарство ТОВ 
«БРУК-БЕТ» Кіцманського району Чернівецької області, яке із 2004 року 
займається вирощуванням екзотичної птиці — страусів і на даний час ате-
стоване, як племрепродуктор. Тут нараховується 73 голови племінного чи-
стопорідного поголів’я. Уже сім років господарство веде племінну роботу 
із страусівництва. 

З 2006 року комплектування стада проводилося за рахунок власної 
племінної бази і направленого вирощування племінного молодняку шля-
хом чистопорідного розведення і підбору кращого поголів’я за господарсь-
ко корисними ознаками. Тепер — це одне із провідних господарств не 
тільки Буковини, але й усього західного регіону України, яке працює над 
удосконаленням племінних і продуктивних якостей поголів’я страусів. 

Племінний репродуктор має 95% чистопорідних тварин (з них 93,5% 
— класи еліта і еліта-рекорд). У господарстві з року в рік збільшується ви-
хід поголів’я. Подальший ріст продуктивності стада забезпечується поліп-
шенням системи племінної роботи, спрямованої на створення стада перс-
пективного типу. Однією із головних умов удосконалення племінних і 
продуктивних якостей стада в господарстві є міцна і стала кормова база та 
організація повноцінної годівлі страусів. 

У господарстві налагоджено чіткий племінний і зоотехнічний облік. 
На кожну племінну птицю є усі дані від її народження і до кінця викорис-
тання. 

Проаналізувавши вивчену інформацію в господарстві, можна зробити 
висновки, що розведення страусів є необхідністю на Буковині. Хоч і існу-
ють деякі проблеми, і, в першу чергу, це вартість. Тим не менше, цей біз-
нес дуже рентабельний, і кінцева продукція за правильного вирощування і 
догляду має високу якість та може замінити на ринку України яловичину. 
Тому необхідно розробити нові рецептури недорогих кормів, які будуть 
сприяти підвищенню відтворення і росту страусів, знизивши при цьому ці-
ни на них. Наразі ТОВ «БРУК-БЕТ» продовжує посилювати ринкові пози-
ції і спрямовує зусилля на завоювання лідерства у своєму регіоні. Тісна 
співпраця із науковцями та постійний пошук дозволяють фахівцям і пра-
цівникам з догляду за страусами впевнено дивитися у завтрашній день. 
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РОЗВИТОК ІНДИКІВНИЦТВА В УМОВАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Індиківництво є однією із найбільш інтенсивних галузей сільськогос-
подарського виробництва, яка має можливість в короткий період часу  
значно збільшити виробництво дієтичних, висококалорійних, білкових 
продуктів — яєць і м’яса. Конверсія корму на одиницю виробленої про-
дукції є в 2,8-3,2 рази меншою, порівняно із свинарством, і в 4,5-5,0 і біль-
ше разів меншою, ніж при утримані великої рогатої худоби. 

Останніми роками на Буковині інтенсивно розвивається галузь птахі-
вництва, зокрема індиківництво. Завдяки залученню внутрішніх інвестицій 
та використанню кредитних ресурсів вдалося провести реконструкцію ря-
ду колишніх комплексів та значно збільшити чисельність поголів’я птиці. 

У сучасному промисловому індиківництві надзвичайно важливого 
значення має дотримання раціональних науково обґрунтованих технологі-
чних нормативів селекції, вирощування та утримання птиці. Тому ефекти-
вне ведення індиківництва вимагає від сільськогосподарських виробників 
утримувати лише високопродуктивне стадо, яке має високу енергію росту, 
екологічне чисте м’ясо та з високими якісними і кількісними показниками. 
Ступінь пристосованості птиці до умов вирощування та утримання впли-
ває на її продуктивні якості. Тільки за цієї умови забезпечується отримання 
високих показників продуктивності птиці при мінімальних витратах мате-
ріальних і трудових ресурсів. 

Якщо за підсумками обліку худоби та птиці на 1 січня 2005 року в 
сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання Черні-
вецької області нараховувалося 363,7 тис. голів птиці різних видів, то ста-
ном на 1 серпня 2011 року утримується 1323,1 тис. голів, що збільшено в 
3,6 рази. Так, у 2011 році в області в підприємствах різних форм власності 
утримується понад 216,0 тис. голів індиків, а до кінця поточного року пла-
нується наростити їх чисельність до 225-230 тис. голів. Наявні підприємст-
ва дають можливість виробляти в рік 2,8 тис. тонн і більше дієтичного 
м’яса. 

Завдяки будівництву нових підприємств та реконструкції колишніх 
тваринницьких приміщень до кінця 2012 року чисельність поголів’я інди-
ків очікується довести до 300 тис. голів. 
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Першим і найбільш комерційним виробником м’яса індиків в Україні 
є ТОВ «Українська продовольча група», яка заснована у жовтні 2002 року. 
Підприємство має безперервний цикл виробництва, що включає вирощу-
вання, забій, переробку та дистрибуляцію м’ясної продукції з індика. Під-
приємством вперше в Україні було запроваджене вирощування індиків на 
контрактній основі з фермерами. Це дало змогу суттєво збільшити вироб-
ничі потужності. У складі підприємства чотири діючих фірми, які є єдиним 
промисловим комплексом: ТОВ «Українська продовольча група», 
ТОВ «УПГ–Інвест», ТОВ «УПГ–Панка» та ТОВ «Індик Продукт». Підпри-
ємство складається із трьох ключових відділів: зона вирощування індиків, 
відділ забою птахів та переробки м’яса, відділ продажів та маркетингу. 

В області уже створені такі потужні підприємства з вирощування ін-
диків, як ТОВ «УПГ–Інвест» Кіцманського — утримує близько 123 тис. 
голів, УПГ «Панка» Сторожинецького — 25,3 тис. гол., ПП «Пан індик» 
Хотинського — 14,5 тис. голів, УПГ «Індикат» Заставнівського — 13,5 тис. 
гол., ТОВ «УПГ–Малинівка» — 28,0 тис. голів та птахофабрика «Буковин-
ська» Новоселицького районів — 18,5 тис. голів. 

У поточному році введені в експлуатацію приміщення для вирощу-
вання індиків в с. Панка Сторожинецького загальною виробничою потуж-
ністю 30,0-40,0 тис. гол., завершено реконструкцію приміщень в с. Кадубі-
вці Заствнівського районів загальною виробничою потужністю 40,0 тис. 
гол. 

У с. Драченці Кіцманського району ТОВ «Драченецьке–1» планує по-
садку птиці на ІІ квартал 2012 року. На стадії завершення ще п’ять примі-
щень в м. Вашківці Вижницького району та розпочато реконструкцію семи 
приміщень в с. Брусниця Кіцманського району, які також планується ввес-
ти в експлуатацію у 2012 році. Розпочато будівництво забійного цеху в  
с. Шипинці, яке планується завершити у 2012 році та ТОВ «УПГ– ІВЕСТ», 
що в с. Витілівка Кіцманського району, проводить свою виробничу діяль-
ність в 13 виробничих приміщеннях. 

ТОВ «Індикат–Продукт», який розміщений в с. Мамаївці Кіцмансько-
го району, розпочало будівництво цеху із забою та переробки птиці, який 
планують ввести в експлуатацію в кінці 2012 — на початку 2013 рр. 

У 2011 році в с. Ворличани Хотинського району створене фермерське 
господарство «Пан–Індик–1». За час діяльності підприємство освоїло три 
мільйони інвестиційних коштів на реконструкцію приміщень і до кінця 
2011 року планує завезти 22,0 тис. голів молодняку індика, побудувати за-
бійний цех та приміщення для холодильної установки. 

Отже, в регіоні є великі переваги з визначенням не тільки темпів пе-
реведення галузі на промислову основу, але й рівень дальшого збільшення 
виробництва рентабельного дієтичного м’яса у господарствах різних форм 
власності. 
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ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ 
УТРИМАННЯ ПТИЦІ У ПРИВАТНИХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ  

ГОСПОДАРСТВАХ 

У період реформування агропромислового комплексу України одним 
із найбільш ефективних шляхів вирішення проблеми забезпечення насе-
лення яйцями та м’ясом є збільшення виробництва продукції сільськогос-
подарської птиці в умовах присадибних, фермерських господарств та при-
ватних господарств птахівників-аматорів. 

Метою нашої роботи є запровадження елементів технологічних про-
цесів, наближених до промислового птахівництва, які дозволяють якомога 
більше спростити і покращити умови праці по обслуговуванню птиці у 
приватних та фермерських господарствах. 

Деякі птахівники висловлюють бажання зменшити до мінімуму, з при-
чин нестачі часу, необхідність щодобового обслуговування птиці. Наприклад, 
маючи дачну ділянку і бажання утримувати там яєчних або декоративних ку-
рей, можна забезпечити їх усім необхідним (кормами, водою, нормативним 
освітленням тощо) і, приїздивши тільки на вихідні дні, милуватися своєю 
птицею та забирати від неї продукцію у вигляді свіжих яєць. Використовую-
чи енергоощадні технологічні прийоми і пристрої, таке бажання можна  
реалізувати на практиці. Звичайно, що такий пташник має бути конструктив-
но наближеним до промислових пташників, забезпечуючи максимальні нор-
мативні технологічні параметри утримання і відносну охорону поголів’я. 

На підставі проведених нами досліджень були виготовлені, пройшли 
порівняльні випробування і впроваджені у виробництво в умовах науково-
дослідницького центру університету пристрої та технологічні прийоми  
утримання курчат-бройлерів, дорослих курей та гусей. 

Для використання у приватних та фермерських господарствах пропо-
нуються: 
− саморобний (за повного дотримання техніки безпеки) брудер для ло-

кального обігріву молодняку птиці, який включає два інфрачервоні 
нагрівачі трубчастого типу, енергоощадну люмінесцентну лампу для 
освітлення та одну бактерицидну лампу; 

− саморобні годівниці з бункером-накопичувачем для зберігання сипучих 
повнораціонних комбікормів; 

− саморобні енергоощадні ніпельні напувалки для курей та напувалки для 
водоплавної птиці з регульованою поплавковою камерою; 

− саморобні гнізда для курей із захисним відсіком для яєць, що запобігає 
їх пошкодженню курми; 

− компактне реле часу для забезпечення нормативного світлового режиму 
при вирощуванні молодняку та утриманні дорослої птиці. 
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ФІЛЬТРОПЕРЛІТ У ПЕРЕПЕЛІВНИЦТВІ 

Використання жирів у вигляді добавок до комбікорму зумовлено як 
високою їх енергетичною цінністю, так і суттєвим вмістом у них полінена-
сичених жирних кислот, зокрема в ліпідах рослинного походження. Фор-
мування фонду жирних кислот, що використовуються для синтезу ліпідів 
та забезпечують регуляторні процеси в тканинах, значною мірою визна-
чається жирнокислотним складом ліпідів, що надходять із кормами, тобто 
продуктивний ефект від використання жирових добавок залежить від дже-
рела жиру. У дослідах на перепелах показано, що додавання до 
комбікормів рослинних жирів впливає на ліпідний та жирнокислотний 
склад тканин, у тому числі і жовтка яєць. 

Метою досліду на перепелах з використанням добавки до корму філь-
троперліту, який є побічним продуктом олійної промисловості, було 
визначити оптимальну дозу добавки та її вплив на обмінні процеси, про-
дуктивність і якість продукції. 

Проведені у лабораторії дослідження у минулі роки на курах-несучках 
і курчатах-бройлерах вказують на те, що включення до корму певних кіль-
костей фільтроперліту сприяє підвищенню їх продуктивності. 

Дослід проведено у віварії Інституту біології тварин НААН на чо-
тирьох групах перепелів, контрольній і трьох дослідних, що перебували в 
однакових умовах утримання i годівлі. Їх рацiон був збалансований за по-
живними та біологічно активними речовинами. Птахи першої, другої і 
третьої дослідних груп отримували стандартний комбікорм з додаванням 
фільтроперліту у кількості 1,5; 3,0 і 4,5% від маси комбікорму, відповідно. 

У кінці досліду проведено забій птиці та відібрано матеріал для 
біохімічних досліджень від перепелів контрольної і першої дослідної груп, 
що відзначилася найвищою продуктивністю. 

Дослід тривав три місяці. Під час досліду проводився облік яєчної 
продуктивності птиці. Через місяць після початку згодовування та в кінці 
досліду проводилося визначення маси яєць та їх якість за морфометрични-
ми і біохімічними показниками. 

Проведені дослідження показали, що у тканинах печінки, за додаван-
ня фільтроперліту у кількості 1,5% до маси корму, встановлено підвищен-
ня вмісту розчинних білків та зниження аспартатамінотрансферазної  
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активності. Разом з тим, у крові перепелів дослідної групи знижується  
активність аланінамінотрансферази на 38,13%, порівняно з контролем. 

При застосуванні фільтроперліту, як добавки до корму, змінюється 
активність досліджуваних нами гідролітичних ферментів. Так, у слизовій 
12-палої кишки загальна протеїназна активність у перепелів дослідної гру-
пи порівняно з контрольною, збільшується 2,29 разів, а амілазна та 
ліполітична — у 3,29 і 1,25 рази, відповідно. 

Що стосується активності цих ферментів у тканинах підшлункової за-
лози, нами встановлено зменшення ліполітичної активності в 1,95 рази у 
перепілок дослідної групи, порівняно з контрольними. Протеїназна і 
амілазна активність у тканинах підшлункової залози за додавання до корму 
фільтроперліту не зазнавали суттєвих змін. 

Згодовування птиці фільтроперліту не викликало змін у кількості за-
гальних ліпідів, як у тканинах печінки, так і в жовтках яєць, проте вплива-
ло на співвідношення окремих класів ліпідів. 

У тканинах печінки перепелів, яким до корму додавали 1,5% фільтро-
перліту, зменшувалась кількість фосфоліпідів та вільних жирних кислот, а 
кількість вільного холестеролу зростала. 

Протилежна картина спостерігалась у співвідношенні окремих класів 
ліпідів у жовтку яєць. Так, вміст фосфоліпідів і триацилгліцеролів 
вірогідно збільшувався, а моно- і диацилгліцеролів, вільного холестеролу, 
вільних жирних кислот та ефірів холестеролу зменшувався, що свідчить 
про покращення харчової та біологічної цінності яєць. 

Отримані результати свідчать про те, що доданий до корму перепелів 
дослідної групи фільтроперліт у кількості 1,5% до маси корму не викликав 
помітних змін вмісту гідропероксидів ліпідів, ТБК-активних продуктів як у 
тканинах печінки, так і в жовтку яєць. 

Впродовж проведення досліду проводився щоденний облік несучості 
перепелів за дії різних доз добавок фільтроперліту до раціону. Крім цього 
встановлено, що згодовування фільтроперліту у кількості 1,5% до маси 
корму не впливало на морфомертичні показники якості яєць перепілок. 

Несучість перепелів, яким додавали до корму 1,5% фільтроперліту 
була вищою на 14,23%, порівняно із контролем, а маса перепелиних яєць 
була приблизно однаковою у птиці всіх груп і коливалася в межах від 
11,95 до 12,99 г. 

Як видно з результатів дослідження, додаткове введення до комбікор-
му 1,5% фільтроперліту позитивно впливає на продуктивність птиці, 
собівартість отриманої продукції і покращує харчову та біологічну 
цінність отриманих яєць за рахунок вищої активності гідролітичних фер-
ментів у слизовій 12-палої кишки, концентрації фосфоліпідів та зниження 
рівня етерифікованого холестеролу. 

У подальшому планується апробація фільтроперліту на інших видах 
птиці з рекомендаціями щодо застосування в раціонах. 
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ОБРЕЗКА КЛЮВА И КОГТЕЙ У РЕМОНТНЫХ ПЕТУХОВ КАК  
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПТИЦЫ 

При выращивании ремонтных петухов в клеточных батареях из-за 
расклева и каннибализма выбраковывается и погибает до 10-12% от всех 
самцов. В свою очередь при содержании родительского стада яичных кур в 
клеточных батареях часть кур выбраковывается и погибает из-за травм, 
наносимых им петухами во время спаривания — до 0,5-1,0% от всего по-
головья. Результаты наших исследований показывают, что уменьшить вы-
браковку и гибель птицы по этим причинам можно, применяя технологи-
ческие операции обрезки клюва и когтей у ремонтных петухов. 

В условиях ГП «Племптицезавод «Белорусский» из 7-дневных вы-
ровненных по живой массе в пределах ±5% ремонтных петушков кросса 
кур /Беларусь коричневый/ было сформировано четыре группы молодняка 
по 50 голов цыплят в каждой. Первая группа птицы служила контролем, 
цыплят 2-й — дебикировали в 7 дней, молодняк 3-й — дебикировали в 
семь дней и обрезали в 70 дней когти на среднем и заднем пальцах, птицу 
4-й группы — дебикировали в семь дней и обрезали в 70 дней когти на 
всех пальцах. По достижении 70-дневного возраста дополнительно сфор-
мировали 5-ю группу ремонтных самцов, не отличающуюся по живой мас-
се от цыплят 1-й (контрольной) группы. Молодняк этой группы не дебики-
ровали, но подвергали обрезке когтей на всех пальцах. Обработку поголо-
вья проводили аппаратом 950-89 F фирмы «Lyon» (США) с набором необ-
ходимых приспособлений: для удаления клюва использовали калиброван-
ный шаблон, для отсечения когтей — специальное устройство. 

В соответствии с полученными данными было установлено, что техно-
логические операции обрезки клюва и когтей оказали определенное влияние 
на рост молодняка. На протяжении 3-х недель после дебикирования живая 
масса цыплят во 2-й, 3-й и 4-й группах была ниже по сравнению с контролем 
(1-я группа) на 6-10 г или 3,2-4,4%. Но к 35-дневному возрасту опытные и 
контрольные цыплята по живой массе уже практически не различались. 
Начиная с этого возраста у опытных цыплят в течение 2-х недель стало 
наблюдаться явление компенсаторного роста, что позволило им к 49 дням 
выращивания в целом превзойти контрольных цыплят по массе на 9-17 г или 
1,4-2,6%. К концу периода выращивания молодняк 2-й опытной группы, ко-
торый подвергался только обрезке клюва, сохранил свое превосходство по 
живой массе в сравнении с интактным молодняком на 10 г, или 0,5%, но раз-
личия оказались недостоверны. Из этого следует, что обрезка клюва у  
7-дневных ремонтных петушков в конечном итоге не вызывает снижения их 
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массы за период выращивания, а с другой стороны надежно защищает от 
проявления расклева и каннибализма в наиболее критический период — от 
20 до 45 дней жизни, когда в 1-й группе по этим причинам пало 4% цыплят. 
Было замечено, что к 126 дням выращивания клюв у дебикированных цыплят 
частично отрастает, но полной регенерации не происходит. 

Выполнение обрезки когтей показало, что данная операция на протяже-
нии 7 недель после применения приводит к более существенному снижению 
живой массы опытного молодняка в сравнении с контрольным — на 54-94 г 
или 3,0-8,6-%. Вероятно, это обусловлено тем, что обрезка когтей проводи-
лась в более старшем возрасте, чем дебикирование и сопровождалась образо-
ванием большего по площади операционного поля. Следует отметить, что 
обрезка четырех пальцев (4-я, 5-я группы) в сравнении с обрезкой двух  
(3-я гр.) депрессировало живую массу сильнее — на 30-34 г или 1,7-3,3%. 
Однако, на последней неделе выращивания с 119 до 126 дней жизни по исте-
чении восстановительного периода у ремонтных петушков с обрезанными 
когтями был отмечен самый максимальный среднесуточный прирост —  
28,3-29,3 г, что позволило превзойти им по массе контрольных петухов на  
22-59 г или 1,1-3,0%. В конечном итоге живая масса цыплят в 126 дней со-
ставила: 1 группа — 1936 г, 2-я — 1946 г, 3-я — 1995 г, 4-я — 1958 г,  
5-я группа — 1972 г. С учетом того, что среди птицы всех групп наибольшую 
живую массу в 126 дней имели ремонтные самцы 3-й группы — дебикиро-
ванные в 7 дней и подвергнутые в 70 дней обрезке когтей по первому суставу 
на среднем и заднем пальцах (по нашим наблюдениям именно эти пальцы 
сильнее всего травмируют несушек при спаривании), данный вариант обра-
ботки ремонтных петухов стал рассматриваться как оптимальный. Следует 
отметить и то, что по данным контрольного убоя и анатомической разделки, 
проведенных в 126-дневном возрасте, независимо от группы цыплят не было 
выявлено и каких либо различий по массе и состоянию внутренних органов. 

Производственная проверка на 210 ремонтных петухах, подвергнутых 
дебикированию в семь дней и обрезке когтей по первому суставу на среднем 
и заднем пальцах в 70 дней, подтвердила целесообразность выбранного вари-
анта обработки производителей. С 18- до 64-недельного возраста родитель-
ское стадо содержали в клеточных батареях фирмы Meller (Германия) по три 
петуха и 27 кур в клетке. За период использования сохранность петухов-
производителей (с учетом выбраковки) составила 83,9%, кур-несушек — 
88,7%, а оплодотворенность яиц находилась в пределах 93,4-97,6%, что соот-
ветствовало нормативным показателям кросса кур /Беларусь коричневый/. 

Таким образом, изучено влияние технологических операций дебики-
рования и обрезки когтей на рост, развитие, сохранность и воспроизводи-
тельную способность ремонтных петухов. Установлено, что обрезка обеих 
частей клюва в семь дней и когтей по первому суставу на среднем и заднем 
пальцах ног в 70 дней являются рациональными приемами повышения со-
хранности птицы, исключающими ее гибель от расклева и каннибализма и 
не оказывающими отрицательного влияния на качество деловых петухов. 
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КОНВЕРСІЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ В ГОДІВЛІ КУРЕЙ-
НЕСУЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ РІЗНОГО СКЛАДУ 

Оцінку кількісних і якісних показників продуктивності сільськогоспо-
дарських тварин, використання поживних речовин в кормах потрібно прово-
дити комплексно. Прогресивним методом оцінки продуктивності тварин є 
визначення ефективності конверсії поживних речовин корму у поживні речо-
вини продукції. Коефіцієнт конверсії показує ступінь перетворення пожив-
них речовин корму в організмі тварин. Ефективність конверсії поживних ре-
човин корму в продукцію тісно пов’язана з повноцінною годівлею, яка в пта-
хівництві неможлива без біологічно повноцінного протеїну, біологічно-
активних добавок ферментів, мікроелементів, вітамінів. Отже, актуальним є 
питання всебічного вивчення впливу комбікормів різного складу на ефектив-
ність засвоєння поживних речовин корму та перетворення їх у продукцію 

Метою досліджень було дослідити конверсію поживних речовин кор-
му в комбікормах різного складу у годівлі курей-несучок. 

Дослідження проведено на курках-несучках у ВАТ «Отрадівське» 
Одеської області. Для досліду було сформовано дві групи за методом пар-
аналогів (по п’ять голів у кожній) у пік несучості (1-контрольна,  
2-дослідна). Птиця дослідної групи одержувала повнораціонний комбікорм 
за рецептом ПК 1-18. Склад кормової суміші для курок-несучок був таким 
(за масою, %): 70 — зернові та зерновідходи, 15 — шрот соняшника; 3 — 
вітаміно-трав’яне борошно, 5 — корми тваринного походження (рибне та 
м’ясо-кісткове борошно), 2 — дріжджі, 5 — мінеральні добавки (вапняк, 
крейда). Енергетична поживність його складала 1,13 МДж обмінної енергії 
з вмістом сирого протеїну 17%. Птиці 2-ї дослідної групи у комбікорм до-
датково вводилася амінокислотно-полімінеральна суміш (АПС) у дозі 4% 
від маси корму. При введенні АПС вміст основних поживних речовин не-
значно відхилявся від норми. Тривалість досліду становила 10 діб. 

У період досліду визначали кількість спожитого корму, несучість, 
вміст сирого протеїну та жиру в комбікормі, залишках та яйці. Обмінну 
енергію розраховували за рівнянням регресії. Вихід білку (ВБ), жиру (ВЖ) 
та енергії (ВЕ) визначали за формулами: 

ВБ (г/кг) = Білок*1000/яйцемаса;  
ВЖ (г/кг) = Жир*1000/яйцемаса; 
ВЕ (кДж) = ВБ*23,7+ВЖ*39,3, де 
ВБ, ВЖ, ВЕ — вихід харчового білку, жиру та енергії; 23,7; 39,3 — 

енергетичні еквіваленти 1 г білку та жиру. 
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Коефіцієнти конверсії протеїну (ККП) та енергії (ККЕ) визначали роз-
рахунковим методом за співвідношенням виділенного до спожитого з кор-
мом в 1 кг яйцемаси за методикою Л.К. Лепайые (1982). 

ККП (%) = ВБ*100/ВП, де 
ВП — витрати протеїну (комбікорм) на 1 кг яйцемаси; 
ККЕ (%) = ВЕ*100/ВОЕ, де 
ВОЕ — витрати обмінної енергії (корму) на 1 кг яйцемаси. 
На основі попередніх досліджень з добавок цеоліту, двовуглекислого 

натрію та амінокислотної кормової (ДАК) було створено багатофункціона-
льну суміш амінокислот і полімінералів — АПС та поглиблено наукову 
концепцію щодо використання амінокислот в комплексі з полімінеральни-
ми сумішами природного походження в годівлі яєчних курей. Згодовуван-
ня куркам-несучкам комбікорму, що містить амінокислотно-
полімінеральну суміш, підвищувало яєчну продуктивність на 8,3%, масу 
яйця — на 7,9, товщину шкаралупи — на 10,2, щільність яйця — на 1,02%. 

Одними із основних показників, що характеризують якість годівлі ку-
рок-несучок, є коефіцієнти конверсії поживних речовин корму в продукцію. 
Одержані за період досліду показники для визначення коефіцієнтів конверсії 
протеїну та жиру корму в енергію білку та жиру яйця наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Показники продуктивності піддослідної птиці, n = 5 

Показник 
Група птиці 

1-контрольна 2-дослідна 
Витрачено корму за 10 діб досліду, г 1197,1 1202 
Вміст протеїну в кормі, % 17,33 17,5 
Витрачено протеїну за 10 діб досліду, г 207,5 210,4 
Витрачено обмінної енергії за 10 діб досліду, 
КДж 

13527,2 12982 

Отримано яєць за 10 діб досліду, шт. 8,8 9,2 
Маса яйця, г 59,7 64,4 
Білок в яйці, % 12,09 13,1 
Жир у яйці, % 9,92 10,7 
Абсолютна кількість білка в яйці, кг 0,064 0,077 
Абсолютна кількість жиру в яйці, кг 0,052 0,063 
Вихід білку в яйці, г 120,9 130 
Вихід жиру в яйці, г 99,2 107 
Вихід енергії в яйці, кДж 6777,4 7310,1 
ККП, % 33,52±0,22 41,72±0,35 
ККЕ, % 31,88±1,17 40,34±0,79 

 
Таким чином, згодовування комбікорму при використанні у його 

складі амінокислотно-полімінеральної суміші сприяє підвищенню біоло-
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гічних процесів у курей-несучок, засвоєнню азоту з корму та відкладенню 
його в продукцію. Трансформація енергії поживних речовин корму в про-
дукцію підвищується на 8,3%, коефіцієнт конверсії протеїну корму в білок 
яйця становить 41,7%, що сприяє зниженню витрат корму та одержанню 
додаткового прибутку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНОЇ ТА  
ПОВНОЖИРОВОЇ СОЇ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ 

Використання цільної (нативної) або подрібненої сої без теплової об-
робки для моногастричних тварин і птиці неприпустиме, адже антипожив-
ні речовини, які містяться в сирому зерні сої, негативно впливають на об-
мінні процеси організму, що призводить до пригнічення росту та розвитку, 
а в подальшому і летальним наслідкам. Головне місце серед антипоживних 
речовин посідають пектини, тріоди (рафіноза, стахіоза), уреаза, ліпоксида-
за, гемаглютини (або соїн) і особливо інгібітори трипсину та хімотрипсину 
[3]. 

Ліпоксигеназа каталізує окиснення молекулярним киснем ненасичені 
жирні кислоти (лінолеву, ліноленову, арахідонову) та гліцериди. У резуль-
таті утворюються небажані перекиси. Крім того, ліпоксигеназа каталізує 
окиснення каротину і вітаміну А [7]. При недостатній тепловій обробці соєві 
боби псуються дуже швидко. У них збільшується кількість вільних аміноки-
слот та пероксидазне число — у результаті незруйнованої ліпоксигенази, 
цей фермент знешкоджується при нагріванні парою впродовж 15 хв. [9]. 

У вітчизняній літературі недостатньо відомостей відносно можливого 
шкідливого впливу на тваринний організм лектинів, які містяться у зерні 
сої в кількості 1,1-4,1%, методика їх кількісного визначення складна, але в 
складі небілкових компонентів лектинів містяться не тільки вуглеводи, а й 
іони Са, Mn, Zn. Потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, лектини визи-
вають пошкодження ворсинок слизової оболонки тонкої кишки. У резуль-
таті порушуються процеси пристінного травлення, пошкоджується захис-
ний бар’єр слизової кишечнику та створюються умови для проникнення 
бактеріальних токсинів. Знешкоджуються лектини після 15-хвилинного 
варіння майже повністю [1, 5]. 

Чільне місце серед антипоживних речовин посідають інгібітори трип-
сину, в сумі вони складають 5-10% від кількості загального білку. Інгібіто-
ри трипсину викликають незадовільне всмоктування у шлунково-
кишковому тракті не тільки лізину, метіоніну, але й аргініну та ізолейцину 
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[2]. Оскільки інгібітор трипсину має високу термостабільність порівняно із 
іншими антипоживними речовинами, то рівень антитрипсину в зерні сої та 
продуктах її переробки прийнято вважати надійним критерієм для оцінки 
ефективності різних (особливо теплових) способів її переробки, хоча за-
лишковий інгібітор трипсину може утворювати комплекси з обмеженою 
кількістю трипсину, який продукується підшлунковою залозою птиці [9]. 
За споживання сирої сої птиця страждає розладами шлунково-кишкового 
тракту, що негативно позначається на яйценосності та середньодобовому 
прирості живої маси в бройлерів [8]. Пригнічення росту птиці при цьому 
пояснюється зменшенням шлункового протеолізу. Продовження згодову-
вання сої з антипоживними речовинами призводить до виникнення гіперт-
рофії підшлункової залози птиці [10]. 

Сьогодні в Україні користуються параметрами оцінки інактивації ан-
типоживних речовин соєвих продуктів при визначенні уреази — стандарт 
0,1-0,2 ∆p h. од., в інших країнах оцінюють за вмістом інгібіторів Кунітца 
— не більше 4 мг/г сухої речовини корму [8]. 

В амінокислотному складі сої бракує сірковмісних кислот (метіо-
нін+цистин), тому використовують її не більше 20% від норми протеїну. 

На сьогоднішній день для ефективного використання сої як високобі-
лкового компоненту в годівлі тварин, розроблено декілька технологій її 
обробки. Найкращою із технологій є волого-теплова, гідротермічна оброб-
ка паром (так звана глибинна переробка сої), яка не порушує біологічної 
цінності продукту, інактивація проходить за температури +105-110оС [4]. 
На території України таких заводів не багато — в Новій-Каховці, «Креа-
тин» в Кіровограді, Килійський в Одеській області, потужність їх не в змо-
зі задовільнити попит. Крім цього, існує ще ряд теплових способів: підс-
мажування, екструдування, мікронізація, ЗВЧ-обробка (мікрохвильова) та 
інші, але усі вони мають також і ряд недоліків, окрім першого, гідротермі-
чного. В основі усіх методів обробки лежить фактор температури, який є 
домінуючим. Однак, надмірне нагрівання, яке необхідне для знешкоджен-
ня антипоживних речовин, погіршує поживну цінність продукту в цілому 
за рахунок зниження у ньому рівня біологічно активного лізину, сірковмі-
сних амінокислот та інших важливих у поживному відношенні речовин [6]. 
Поширеним із всіх цих методів є екструдування — найбільш простий і бе-
режливий, сутність його полягає в неодноразовому стисканні зерна за тем-
ператури +120-130оС в пресах шнекового типу, де тиск коливається від 2,0 
до 3,0 МПа, що виникає внаслідок зменшення кроку шнеку в бік руху про-
дукту, у результаті неодноразового стискання температура підвищується, а 
взаємодія двох факторів (тиск і температура) призводять до протікання 
глибоких біохімічних процесів в продукті. Найкращими в Україні вироб-
никами прес-екструдерів є «Черкаси-елеватор», Умань «Ферммаш», 
Херсонський «Текмаш». Екструдери BRONTO Е-500, 1000, широко вико-
ристовуються навіть за кордоном. 
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Останнім часом розпочали широко використовувати в годівлі монога-
стричних тварин і птиці (повножирову сою), інактивовану — так званий 
спосіб фул-фет. Вона має переваги над соєвим шротом, зберігатись така 
жирова маса може до 2,5 місяців, що пов’язано із низькою вологістю та 
руйнуванням ферменту ліпази, яка впливає на окиснення олії, при цьому 
зберігаються усі поживні компоненти [8]. 

Застосування її пов’язане із заміною чи нестачею заокеанського соє-
вого шроту в годівлі птиці, це має як позитивні, так негативні сторони. По-
зитив, зрозуміло, — високобілковий калорійний корм, який дає можливість 
збалансувати раціон до норми за амінокислотами, а негативним є те, що 
виникають труднощі з надмірною кількістю обмінної енергії в цьому про-
дукті, який містить до 28% сирого жиру. У цьому випадку необхідно воло-
діти декількома видами білкових кормів, таких як соняшниковий шрот, 
рибне борошно, дріжджі, що дасть можливість змоделювати повноцінний 
раціон. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГОДІВЛІ ПЕРЕПІЛКИ ЯПОНСЬКОЇ З УРАХУВАННЯМ 
РЕЗУЛЬТАТІВ МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КИШЕЧНИКА 

Птахівництво нашої країни передбачає подальше поповнення асорти-
менту продукції. Нова галузь птахівництва — перепелівництво — дозволяє 
розширити його за рахунок виробництва високопоживних, дієтичних про-
дуктів харчування — перепелиних яєць та м’яса. 

Перепелівництво є найбільш інтенсивною галуззю птахівництва, що у 
свою чергу вимагає докладного вивчення біологічних особливостей даного 
виду птаха. Знання біологічних особливостей є вирішальним чинником 
при створенні нових технологічних прийомів їх утримання і годівлі. 

При вирощуванні і утриманні перепелів особливе значення має повно-
цінна годівля. Поживні речовини в раціоні перепелів повинні бути збалансо-
вані за обмінною енергією, сирим протеїном, незамінними амінокислотам, 
вітамінами, основними мінеральними речовинами: кальцієм, фосфором, на-
трієм та за мікроелементами: марганцем, залізом, міддю, цинком, йодом. 

Потреба перепелів у протеїні змінюється залежно від віку. Думки вче-
них про потребу перепелів у сирому протеїні значно різняться. При цьому 
слід враховувати знання про розвиток травної системи, а саме кишечнику, 
який забезпечує перетравлення та всмоктування поживних речових. 

Дослідження проведено на поголів’ї японських перепелів (Coturnix 
japonica) перепелиної ферми приватного сільськогосподарського підприємст-
ва «Нікітін Р.В.» Луганської області протягом липня-листопада 2010 року. За 
схемою досліду були сформовані п’ять груп птиці по 10 птахів у кожній:  
1-ша група — перепелята у віці 1 доба, 2-га — 2 доби, 3-тя –— 3 доби, 4-та — 
5 діб, 5-та — 7 діб, 6-та — 9 діб і 7-ма група — 10 діб. Після декапітації біоп-
тати кишечника вимірювали за допомогою нитки і лінійки з точністю до  
0,01 см. Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою ме-
тодики запропонованої С.Б. Стефановим, Н.С. Кухаренко. 

Попередніми дослідженнями встановлено, що вікова динаміка росту 
кишечника перепілки японської нерівномірна і ритмічна. Кишечник актив-
но збільшується у довжину (у 2,5 рази) в першу декаду розвитку і менш 
суттєво в третю (на 19,1%) і четверту (27,6%) декади розвитку. У другу де-
каду розвитку лінійні розміри кишечника істотно не змінюються. Розгля-
даючи структуру кишечника, встановлено, що розміри 12-палої і клубової 
кишки інтенсивно збільшуються в розмірах в першу і четвертую декаду, а 
порожньої кишки і сліпих кишок — в першу, третю і четвертую декади  
розвитку. На підставі попередніх досліджень виникла необхідність більш 
детально дослідити розвиток кишечника в першу декаду розвитку. 
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За результатами проведеного детального морфологічного дослідження 
встановлено, що ріст кишечника перепілки японської в перші 10 діб пост-
натального розвитку відбувається нерівномірно, критичним періодом роз-
витку кишечника слід вважати віковий період з третього по п’ятий день 
постнатального розвитку, коли всі його відділи активно збільшуються у 
довжину майже у два рази. 

З врахуванням результатів морфологічних досліджень закладено гос-
подарський дослід і сформовано контрольну і дослідну групи перепелів. 
Птицю контрольної групи (n = 8764) годували повнораціонними комбікор-
мами заводського виробництва фірми «Фідлайф» (с. Баранівка, Кремінсь-
кого району, Луганської області) за загальноприйнятою схемою: з 1-шої по 
26-ту добу життя перепелятам згодовували комбікорм-стартер, починаючи 
із 27-мої доби і до забою — комбікорм для перепелів на відгодівлі. Птицю 
дослідної групи (n = 12365) годували комбікормами власного виробництва 
за новою схемою диференційної годівлі. Згідно розроблених рекомендацій 
було виділено три вікові періоди диференційної годівлі: «дитячий» період 
— у перші 3 доби розвитку, період вирощування — з 4-тої по 26-ту добу 
розвитку і період відгодівлі — з 27-мої доби і до забою. 

У перші 3 доби життя комбікорм перепелят дослідної групи крім ос-
новних компонентів містив молоко сухе знежирене (3%) і балансувався, 
додатковим додаванням легкодоступних амінокислот (монохлоргідрат лі-
зину, DL–метіоніну і L–треоніну), що дозволило компенсувати недорозви-
нення органів системи травлення. 

У період вирощування (4-26-та доба), або в період активного форму-
вання органів травлення, комбікорм перепелів містив підвищену кількість 
кормів з високим рівнем білка (шроту соєвого — 38,8% і рибного борошна 
— 8,4%), що дозволило отримати раціон з високим рівнем сирого протеїну 
(27,0%) і незамінних амінокислот (лізину — 1,57%, метіоніну — 0,64 і тре-
оніну — 1,02%). 

З 27-мої доби, у період активного росту птиці, використовували комбі-
корм для відгодівлі, який відрізнявся наявністю м’ясо-кісткового борошна 
(5,0%) і підвищеною кількістю основних компонентів (пшениці — 35%), 
кукурудзи (26%), шроту соняшникового (7,6%). Це дозволило отримати ра-
ціон з високим рівнем обмінної енергії (306 ккал/кг), сирого жиру і легкодо-
ступних вуглеводів, що створило більш оптимальні умови для відгодівлі. 

Таким чином, за результатами проведеного господарського досліду 
встановлено підвищення збереженості поголів’я дослідної групи на 2,8% 
(Р < 0,05), їх живої маси після відгодівлі на 17,6 г або 10,3% (Р < 0,05) і ма-
си тушки перепела на 14,9 г або 13,6% (Р < 0,05), порівняно із контроль-
ною групою. 

Результати морфологічних досліджень кишечнику слід враховувати 
при оптимізації годівлі перепелят, особливо в ранні періоди розвитку. 
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ПТИЦЕФАБРИКА «СНЕЖКА» — ФЛАГМАН АГРАРНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Издревле в России птицеводство считается традиционной отраслью. В 
начале прошлого века по торговле продуктами птицеводства Россия зани-
мала пятое место в мире. Политические и военные события ХХ-го века 
сильно подкосили экономику страны, в том числе и отрасль птицеводства. 

К началу второй половины прошлого века в Брянской области птице-
водство было представлено несколькими специализированными колхозами 
и совхозами, производство куриных яиц в которых носило сезонный ха-
рактер и было низкорентабельным. 

С 1965 года, в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров РСФСР, в России был организован республиканский трест — 
Птицепром. Годом позже, в 1966 году был создан Брянский трест «Пти-
цепром», в состав которого вошли все существовавшие тогда птицеводче-
ские хозяйства и 9 инкубаторно-птицеводческих станций. В начале работы 
треста в области было начато строительство новых птицесовхозов и пти-
цефабрик. За короткое время вступили в строй птицефабрики: 
− «Победа» на 100 тыс. кур-несушек в Дятьковском районе; 
− «Вельяминовская» по выращиванию 500 тыс. бройлеров в Карачевском 

районе; 
− госплемзавод «Речица» на 100 тыс. кур-несушек в Почепском районе. 

Все новые птицеводческие хозяйства и фабрики концентрировались 
возле крупных промышленных центров области. 

Распоряжением от 21 января 1967 года №145-р Совет министров РСФСР 
предписал организовать в Брянской области птицеводческий совхоз «Снеж-
ка». 1 февраля 1967 года вышел приказ Брянского треста «Птицепром» №4 
об организации в Брянском районе специализированного птицеводческого 
хозяйства. Тогда же «Снежка» была включена в трест «Птицепром». 

Первым директором «Снежки» был утвержден опытный специалист 
зоотехнии Михаил Григорьевич Евтихиев. В 1967 году началось проекти-
рование птицефабрики мощностью 200 тыс. кур-несушек. С 1972 по 
1977 год на «Снежке» шло масштабное строительство — на месте птице-
совхоза постепенно формировалась крупная птицефабрика. Строительство 
велось в две очереди. Объекты первой очереди — более 20 птичников и 
инкубаторная станция с собственной котельной, убойный цех — были вве-
дены в эксплуатацию в 1975 году. 

27 февраля 1976 года приказом министерства сельского хозяйства 
РСФСР №295 птицесовхоз «Снежка» был реорганизован в птицефабрику. 
В 1977 году птицефабрика полностью была сдана в эксплуатацию. Уже в 
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1978 году птицефабрика вышла на проектную мощность — давала области 
52 млн. штук яиц и 1000 тонн мяса птицы в год. Коллектив «Снежки» 
впервые в области приступил к внедрению индустриальной технологии 
производства яиц и мяса птицы. 

Кадры для птицефабрики готовил Трубчевский сельскохозяйственный 
техникум, с серьезным подходом функционировала система повышения 
квалификации руководителей и специалистов. 

В 1980 году общая земельная площадь фабрики составила 3388 га, в 
т.ч. под пашню было отведено 2373 га. В это время на предприятии рабо-
тало уже 788 человек (в 1967 году — 117 человек). 

К 1990 году «Снежка» уже производила 104 млн. штук яиц; 2266 тонн 
мяса птицы. Яйценоскость кур составила 259 в год (в 1967 году было 144). На 
одного работающего производилось продукции на сумму 58120 рублей в год. 

С того времени и по сегодняшний день птицефабрика «Снежка» за-
нимает в Брянской области лидирующее место и положение по внедрению 
высокомеханизированных и высокорентабельных технологий. 

С января 1992 года «Снежкой» руководил молодой энергичный руко-
водитель Н.В. Денин (в настоящее время он Губернатор Брянской обла-
сти). 14 апреля 1993 года птицефабрика «Снежка» на основании решения 
комитета по управлению госимуществом Брянской области №247 было ре-
организована в акционерное общество открытого типа. 5 апреля 1996 года 
АООТ «Снежка» на основании протокола общего собрания акционеров 
№1, трансформировалось в ОАО «Снежка». 

По причине экономических реформ 90-х годов прошлого века к 
1995 году поголовье птицы в области уменьшилось вдвое, было произве-
дено 236 млн. штук яиц (64% от уровня 1990 года), 4700 тонн мяса. 

Предприятие в сложнейших экономических условиях выжило и в насто-
ящее время интенсивно развивается. «Снежка» стала первым в Брянской об-
ласти предприятием, которое начало создавать свою собственную фирмен-
ную торговую сеть. В начале 1993 года были открыты первые магазины. 

К 1999 году их численность в области дошла до 17. Начал работать в 
1993 году консервно-колбасный цех. 

С 1995 года в «Снежке» начали разводить кур высокопродуктивного 
кросса из Голландии /Хайсекс-Браун/. 

В соответствии с приказом Минсельзохпрода РФ от 21 января 
1997 года «Снежка» вошла в число первых шести модельных птицеводче-
ских хозяйств страны. К 1998 году производство яиц на фабрике составило 
133 млн. штук. 

С 1993 года на фабрике начал внедряться хозрасчет. К 1997 году чис-
ло хозрасчетных подразделений на предприятии достигло 55. С 1995 года 
на предприятии перешли к компьютерной обработке всей бухгалтерской и 
финансово-экономической информации. 

В 2002 году птицефабрика «Снежка» удостоена престижного приза 
«Золотое Клише». В 2000-м году получила «Хрустальную Нику». Другие 
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награды — «Золотой эталон», «Золотой Гермес», «Золотой империал», 
«Золотой орел», «Возрождение» и др. свидетельствуют о высокой эффек-
тивности работы предприятия в современных условиях. 

Среди 100 крупнейших производителей яиц в стране «Снежка» зани-
мает 26-е место, входит в число 300 наиболее эффективных сельхозпред-
приятий России. 

Сегодня на «Снежке» работает более 1900 человек, из них 125 специ-
алистов. В собственности предприятия — 14090 га земель, в т.ч. 10675 га 
сельхозугодий, из них пашни 9371 га. Зерновой клин занимает 6000 га. 

Валовое производство зерна составляет более 10 тыс. тонн, заготавли-
вается 2200 тонн силоса, более 3100 тонн сена. Поголовье коров дойного 
стада составляет 1330 голов. 

Валовое производство яиц розросло до 206,8 млн. штук в год. Общее 
поголовье птицы составляет 1218 тыс. голов, в т.ч. 669 тыс. голов кур-
несушек. 

В сегодняшних условиях хозяйствования ОАО «Снежка» является 
флагманом аграрного производства в Брянской области. Студенты Брян-
ской ГСХА проходят здесь учебные и производственные практики. Мно-
гие выпускники зарекомендовали себя здесь опытными и грамотными спе-
циалистами. На базе «Снежки» проходят повышение квалификации руко-
водители и специалисты АПК Брянской области. 

УДК 378:14:636.5 
Лемешева М.М. — доктор біол. наук, професор,  

Тимофєєв В.М. — кандидат с.-г. наук, Гончаренко А.Н. — асистент, 

Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ  
ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНИ 

Птахівництво України динамічно розвивається протягом 2001-
2010 років. Галузі необхідні фахівці, які володіють новими знаннями з тех-
нології виробництва та переробки продукції птахівництва. Якщо немає 
кваліфікованих кадрів, то неможливий подальший розвиток виробництва і 
отримання прибутку. 

Головна задача вищого навчального закладу — це підготовка конкурен-
тоспроможного фахівця, який володіє високим рівнем теоретичних та прак-
тичних умінь у сфері своєї діяльності. При цьому рівень підготовки повинен 
відповідати державному стандарту освітньо-кваліфікаційних вимог. 

На сучасному етапі реформування освіти у вищих навчальних закла-
дах України передбачається удосконалення науково-методичного забезпе-
чення на базі новітніх досягнень у сфері науки, техніки та виробництва. 

За даними статистики виробництво яєць всіх видів птиці у 2005 році 
складало 13 млрд. шт., 2006 — 14,2 млрд. шт., 2007 — 14,1 млрд. шт., 2008 — 
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14,9 млрд. шт., 2009 року — 15,6 млрд. шт. Виробництво м’яса птиці всіх видів 
у живій масі в останні п’ять років збільшилося на 32% (з 645 до 935 тис.т.). У 
загальному виробництві м’яса птиці м’ясо бройлерів складає 95-97%. Підпри-
ємства України (холдинги «Авангард» та «Миронівський хлібопродукт») в 
останні роки реалізують харчові яйця та м’ясо бройлерів за кордон. В Україні 
планується у 2012 році виробляти 17 млрд. яєць та 1,3 млн. т. м’яса птиці. 

Першими стурбованість щодо якості підготовки фахівців зооінженер-
ного та ветеринарного напрямів підготовки вищими навчальними заклада-
ми нашої країни виявив ВАТ «Миронівський хлібопродукт» та керівницт-
во Асоціації «Союз птахівників України». Саме за їх ініціативою було про-
ведено три Всеукраїнські студентські конференції «Золоте курча» (2006-
2008 рр.), які були присвячені аналізу роботи випускників вищих навчаль-
них аграрних закладів на підприємствах, об’єднаних ВАТ «Миронівський 
хлібопродукт». Цей захід продемонстрував наявність проблем в підготовці 
фахівців більш високого рівня. 

На сьогоднішній день вертикально інтегрований холдинг ВАТ «Ми-
ронівський хлібопродукт» виробляє і реалізує в Україні до 45% м’яса 
бройлерів. Згідно із прогнозом, світове виробництво м’яса усіх видів до 
2018 року зросте до 328 млн. т. Однак, найбільший щорічний приріст ви-
робництва м’яса планується у птахівництві. 

На сьогоднішній день студенти п’ятого курсу технологічного факуль-
тету (ХДЗВА) проходять виробничо-технологічну, організаційно управлін-
ську практику у два етапи (осінь та весна). На наш погляд, терміни прохо-
дження практики не є оптимальними і потребують корегування, а саме 
об’єднання двох етапів у один після вивчення теоретичного курсу. 

Для покращення підготовки технологів з виробництва продукції пта-
хівництва необхідно відкрити спеціальність «Технологія виробництва та 
переробки продукції птахівництва». 

Пріоритетними проблемами перед фахівцями у напрямі подальшого 
розвитку вітчизняного птахівництва є: 
– селекційно-генетичні розробки; 
– удосконалення технологічних підходів виробництва продукції птахівни-

цтва; 
– пошук науково-обґрунтованих шляхів підвищення економічної ефектив-

ності птахівництва; 
– розробка новітніх технологій зберігання та переробки продукції птахів-

ництва тощо; 
– період проходження виробничої практики на 5-му курсі збільшити за 

рахунок перенесення з осіннього періоду на весняний після вивчення те-
оретичного курсу. 

Таким чином, у результаті поглибленої підготовки висококваліфіко-
ваних фахівців за спеціальністю «Технологія виробництва продукції птахі-
вництва» підвищиться ефективність виробництва високоякісної продукції 
птахівництва. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОЇ  
НЕДОСТАТНОСТІ В КУРЕЙ-НЕСУЧОК 

У випадку порушень фосфорно-кальцієвого живлення практичні фахі-
вці галузі не завжди мають можливість провести цілий комплекс лаборато-
рних досліджень, тому низка лікувально-профілактичних заходів опосере-
дковується використанням комплексних вітамінно-мінеральних препара-
тів, ефект яких досягається підвищеною кратністю та дозою введення. За 
даними Ш.А. Імангулова, Т.Т. Папазяна, А.Ш. Кавтарашвілі (2002) молод-
няк з ознаками рахіту слід негайно вибраковувати. В противагу цьому дос-
лідження Л.І. Подобеда (2006) вказують на те, що первинні симптоми цієї 
патології зникають упродовж 2-3 тижнів після оптимізації кальціє-
фосфорного живлення шляхом аліментарного введення вітамінних та мі-
неральних добавок. Це передбачає підвищення в раціоні кальцію на 20% 
від норми, вітаміну Е — до 150 г, холекальциферолу — до 3,5-3,8 млн. МО 
на 1 т комбікорму. Навіть за вираженої симптоматики рахіту застосування 
водорозчинних форм вітамінів типу Гідровіт і Інтровіт А+ упродовж  
10-14 діб у дозі, яка перевищує профілактичну на 20%, перші ознаки оду-
жання з’являються у 80% поголів’я. 

Дослідження Л.І. Апуховської (2006) свідчать, що підвищення у 20 разів 
дози вітаміну Е на тлі оптимального вмісту холекальциферолу спричиняє 
зниження активності вітамін D3-25-гідроксилазних ферментів. Таким чином, 
поряд із лікувальною дозою антирахітичного компоненту комплексного пре-
парату в організм птиці надходить у 30-80 разів більше вітамінів А і Е, вплив 
яких на фосфорно-кальцієвий та D-вітамінний обмін — дозозалежний. На-
приклад, препарат «Гідровіт», вміст вітаміну А в якому складає 
100000 МО/мл, що в розрахунку на одну голову за добу в 6,6 разів більше за 
добову дозу ретинолу в 120 г комбікорму з концентрацією 10000 МО/кг. 

Вивчити профілактичну дію та вплив гранульованої форми вітаміну 
D3 — Ровімікс D3-500 на стан фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмі-
нів у курей-несучок. 

Матеріалом для дослідження були кури-несучки кросу Хайсекс коричне-
вий 120-, 133- та 145-денного віку масою тіла 1,3-1,5 кг різного рівня продук-
тивності, поділених на дві групи — контрольну і дослідну по 30 голів у кож-
ній. Птиця утримувалася в умовах виробничого циклу в одному із птахогос-
подарств Київської області. Було вивчено структуру годівлі, проведене кліні-
чне дослідження та аналіз біохімічних показників крові. У сироватці крові 
визначали вміст загального, ультрафільтрованого та білокзв’язаного кальцію 
— у реакції з гліоксаль-біс-2-оксианілом (у модифікації Апуховської Л.І.); 
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неорганічного фосфору — в реакції з аскорбіновою кислотою; активність за-
гальної лужної фосфатази (ЛФ) та її кісткового і кишкового ізоферментів до-
сліджували за методом Вагнера, Путиліна і Харабуги, кислої (КФ) — у реак-
ції з 4-нітрофенілфосфатом (у модифікації Апуховської Л.І.). 

Аналіз раціону птиці 120-денного віку контрольної та дослідної груп 
показав, що годівля курей-несучок забезпечена загальною поживністю і ві-
тамінно-мінеральним складом. 

Вивчивши детальніше склад кальцієвої підкормки, з’ясувалося, що не 
всі її компоненти відповідають належному рівню макроелементу. Так, у 
даному технологічному періоді вона повинна містити 1/3 ракушняку з вміс-
том кальцію не менше 33% і 2/3 вапняку, а після 20-ти тижнів — навпаки: 
2/3 ракушняку та 1/3 вапняку. 

Птиці, яка утримувалася в умовах виробничого циклу, згодовували 
ракушняк, основним компонентом якого до 50% був пісок та інші складові. 
Кальцій містився в дуже малій кількості та мав різний гранулометричний 
склад, тому і не забезпечував потреби організму. 

Аналізом біохімічних показників птиці 120-добового віку була виявлена 
низька концентрація загального, ультрафільтрувального та білокзв’язаного 
кальцію, яка складала 3,61±0,28, 2,38±0,26 та 1,23±0,06 ммоль/л. Активність 
загальної лужної фосфатази була збільшена — 1107±63,3 Од/л за рахунок  
кісткового ізоферменту 906±46,7, активність кишкового була зменшена — 
216±28,5 Од/л. Це вказує на порушення абсорбції кальцію у кишковику та 
недостатнє його надходження до кісткової тканини. 

З метою поповнення кальцієвого депо в кістковій тканині та підтри-
мання її фізіологічної функції необхідним є відновлення транспорту фос-
фату з кишковику для утворення кристалів гідроксиапатиту. Тому нами 
було запропоновано, по-перше, відновити та підтримати функцію медуля-
рної тканини кістки. Це передбачало щоденне ведення упродовж 12 діб 
препарату Ровімікс D3-500 у дозі 3800 МО на 1 кг комбікорму. Враховую-
чи специфічний вплив кальцію на синтез активних метаболітів вітаміну D3, 
його вміст у раціоні було доведено до 2,5 г/100 г комбікорму. Це дає мож-
ливість посилити синтез 1,25 (ОН)2D3 для відновлення транспортних меха-
нізмів кишечнику. Концентрацію вітамінів А і Е встановили на рівні 
12 тис. МО та 15 мг/кг комбікорму відповідно. 

Використання гранульованого препарату Ровімікс D3-500 упродовж 
120-133 доби у дозі 3800 МО/кг комбікорму спричинило збільшення вмісту 
ультрафільтрувального кальцію у птиці 133-добового віку на 26,3% 
(3,84±0,24 ммоль/л), порівняно із відповідним показником у птиці контро-
льної групи (Р < 0,01), а на 145-ту добу на − 32,4% (4,75 < 0,2 ммоль/л; 
Р < 0,001). Вміст неорганічного фосфору у 133-добової птиці був на 14,6% 
(1,91±0,09 ммоль/л; Р < 0,001), 145-добової − на 13,8% (1,88±0,04 ммоль/л; 
Р < 0,05), більшим, порівняно із показниками у курей контрольної групи, 
що вказує на відновлення його транспорту в кишечнику. Підтверджується 
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це зростанням активності кишкового ізоферменту лужної фосфатази до 
406±14,8 Од/л (у контролі − 155,0±21,3 Од/л; Р < 0,001). 

Отже, збільшення вмісту ультрафільтрувальної фракції кальцію і неорга-
нічного фосфору свідчить про відновлення кальцієвого гомеостазу в організмі 
курей-несучок і високу профілактичну активність вітаміну D3 у дозі 3800 МО, 
що підтверджується інтенсивністю яйцекладки у птиці дослідної групи  
200-добового віку, яка складала 94%, тоді як у контролі вона становила 92%. 
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ 
ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ МУСКУСНИХ КАЧОК 

Збільшення асортименту продукції галузі птахівництва досягають в 
основному за рахунок включення у виробництво нових видів сільськогос-
подарських птахів. У цьому аспекті заслуговують на увагу мускусні качки, 
які, завдяки високій стійкості до захворювань та адаптивним властивостям, 
вирощують у більшості країнах світу (Франція, Італія, Німеччина, Угор-
щина, Болгарія, Польща). У нашій країні цей вид птиці ще мало пошире-
ний. Частка м’яса цього виду птиці становить майже 80% усього качиного 
м’яса. У сучасних умовах тут найінтенсивніше проходить удосконалення 
та підвищення продуктивності цього виду птиці, особливо в напрямі ство-
рення гібридів для відгодівлі на м’ясо та жирну печінку. 

Метою досліджень було вивчення вікових особливостей формування 
імунобіологічної реактивності мускусних качок. 

Дослідження проводилися у фермерському господарстві «Федюк М.» 
Золочівського району Львівської області. З цією метою було сформовано 
групу мускусних качок (20 голів). Птиця отримувала стандартний раціон, 
збалансований за основними елементами живлення. Утримання каченят було 
вигульним із вільним доступом до корму і води. Матеріалом для досліджень 
слугувала кров, яку отримували шляхом декапітації птиці у 20-, 60-, 120- та 
360-добовому віці. У зразках сироватки крові качок визначали наступні іму-
нологічні показники: бактерицидну активність (Марков Ю.М., 1968), лізо-
цимну активність (Дорофейчук В.Г., 1968), комплементарну активність, цир-
кулюючі імунні комплекси (Чернушенко Е.Ф., Когосовой П.С., 1981). 

Імунобіологічна реактивність організму птиці значною мірою обумо-
влена видовими, породними та віковими особливостями. 

Проведені нами дослідження показали, що у мускусних качок із віком 
спостерігається зростання показників гуморальної ланки імунітету. Як  
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показали результати проведених досліджень, бактерицидна та лізоцимна 
активності сироватки крові мускусних-качок у 360-добовому віці була 
вірогідно вищою (Р < 0,025-0,01), порівняно із 20-добовим віком. БАСК 
зумовлена наявністю у сироватці крові комплексу речовин, здатних зни-
щувати чи нейтралізувати мікробні клітини. Вона відноситься до факторів 
захисту організму від багатьох патогенних бактерій та вірусів, а її збіль-
шення свідчить про здатність крові до самоочищення. 

Що стосується циркулюючих імунних комплексів, їх вміст у сироват-
ці крові качок зростав з віком (Р < 0,01-0,001). Циркулюючі імунні ком-
плекси відносять до високомолекулярних білкових сполук, структура та 
функція яких залежить від фізико-хімічних та біологічних властивостей 
антигену й антитіла. Утворення імунних комплексів в організмі є результа-
том специфічної взаємодії антигенів із антитілами. Нами виявлено зрос-
тання ЦІК у сироватці крові качок у 60-добовому віці на 30,76%, у 120-
добовому віці на 35,18% та у 360-добовому віці на 61,56% порівняно із 
аналогічним показником у 20-добової птиці. 

Стосовно показників комплементарної активності сироватки крові, 
яку визначали за титром комплементу, який відповідає мінімальній кілько-
сті сироватки при якій наступає 100% гемоліз сенсибілізованих еритроци-
тів барана, слід відмітити, що вірогідних вікових змін нами не виявлено. 

Аналіз вікової динаміки гуморальної ланки імунітету мускусних качок 
показав зростання бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові 
та вмісту циркулюючих імунних комплексів, що свідчить про зростання 
імунобіологічної реактивності організму. 

Таким чином, з віком у мускусних качок встановлено вірогідне зрос-
тання вмісту циркулюючих імунних комплексів, лізоцимної та бактерици-
дної активності сироватки крові (Р < 0,025-0,0001). 
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ — ПЕРЕДУМОВА  
УСПІШНОЇ ІНКУБАЦІЇ 

Життєздатність і подальша продуктивність виведених курчат, каченят, 
гусенят, індичат та іншої птиці залежить значною мірою від біологічної 
повноцінності яєць, які відібрані для інкубації. Тому останнім часом під-
вищення якості інкубаційних яєць сільськогосподарської птиці стало акту-
альною проблемою. Це зумовлено тим, що донедавна першочерговим за-
вданням у яєчному птахівництві було підвищення несучості, особливо у 
гібридних несучок, і недостатньо уваги приділялося підвищенню якості 
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яєць. Але ж низька якість інкубаційних яєць породжує значні втрати під 
час відбору яєць для інкубації та в її процесі. 

Метою нашої роботи було вивчити показники яєць, такі як маса, ін-
декс форми, якісні показники шкаралупи, а також встановити та узагаль-
нити оптимальні шляхи їх поліпшення, оскільки вони мають безпосередній 
вплив на якість інкубаційних яєць. Матеріалом для роботи були власні до-
слідження та узагальнення досвіду сучасних українських дослідників. 

Усі показники якості яєць визначаються нормативними документами 
— у всьому світі є стандарти на харчові й інкубаційні яйця для кожного 
виду птиці, яких у процесі виробництва того або іншого виду продукції 
варто дотримуватися. Інкубаційні яйця повинні бути правильної форми, з 
гладенькою шкаралупою без вапняних наростів, з надшкаралупною обо-
лонкою матового відтінку. При просвічуванні яєць на овоскопі шкаралупа 
повинна бути без великої кількості світлих плям, повітряна камера — 
нерухома, а жовток добре забарвлений в оранжевий колір, малорухомий і 
займати центральне положення в яйці [1, 2]. 

При оцінці якості інкубаційних яєць показникам маси, індексу форми 
та якісним показникам шкаралупи завжди приділяють значну увагу, оскі-
льки вони значною мірою визначають подальші результати інкубації. Маса 
яєць — основний показник, який разом із несучістю визначає яєчну про-
дуктивність птиці. Встановлено, що маса яєць на 55% обумовлена гене-
тичними чинниками і на 45% — технологічними. Найефективнішим мето-
дом підвищення маси яєць птиці є селекція. Дослідження показали, що ви-
водимість великих яєць (понад 66-68 г) і дрібних (менше 52 г) значно ниж-
че. Тому з метою стабілізації маси яєць для відтворення варто використо-
вувати переярих курей, відібраних із врахуванням показників маси яєць у 
річному віці й інтенсивності яйцекладки за останні два місяці їх викори-
стання [1]. 

Актуальним залишається і дотримання оптимальної форми інкубацій-
них яєць, оскільки вона значною мірою визначає ембріональний розвиток 
пташеняти. Встановлено криволінійний зв’язок виводу молодняку з фор-
мою яєць: з видовжених яєць (індекс форми 70% і менше) і круглих (індекс 
форми понад 80%) вивід молодняку на 3-7% нижче. Форма яєць залежить 
не від годівлі та утримання несучок, а переважно від генетичних особливо-
стей птиці. Тому основним методом оптимізації форми яєць є селекція. З 
племінних стад варто видаляти несучок, які несуть видовжені або округлі 
яйця. Для цього їх не направляють на інкубацію, передусім, для відтворен-
ня власного стада. 

Технологічними прийомами, що можуть вплинути на масу яєць, є 
умови вирощування молодняку й оптимізація годівлі несучок. Тому при 
вирощуванні молодняку слід дотримуватися основних аспектів, а саме: 
стандартів за живою масою впродовж всього періоду вирощування; змен-
шувати розходження за живою масою відібраних у батьківське стадо  
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молодих курей; впроваджувати прийоми регулювання настання статевої 
зрілості; в раціоні несучок потрібно суворо витримувати нормативне енер-
гетично-протеїнове співвідношення в різні вікові періоди [1]. 

Як маса і форма яєць, велике значення має також якість шкаралупи, 
оскільки від неї залежать бій яєць (зовнішня і внутрішня насічка, витікан-
ня), здатність до тривалого зберігання, мікробна безпека і виводимість 
яєць. Шкаралупа — це складова яйця, що визначає його цілісність, стабі-
льність складу і достатній захист від несприятливих факторів зовнішнього 
середовища. Вона являє собою оригінальний двосторонній фільтр, який 
забезпечує проходження певної частини газів і вологи всередину і виді-
лення продуктів обміну живого організму (зародка) назовні. Під час інку-
бації яєць із тонкою шкаралупою знижується виводимість, оскільки в та-
ких яйцях або більше пор — і ембріони підсихають у процесі інкубації, або 
їх мало — і ембріони захлинаються надлишком навколоплідної рідини, яка 
випаровується повільно. 

До шляхів підвищення якості шкаралупи відносять селекційні і техно-
логічні прийоми роботи зі стадом. Оскільки гетерозис за міцністю й тов-
щиною шкаралупи дуже низький або взагалі не проявляється, поліпшувати 
ці якості можна методами спрямованої селекції в усіх лініях, що входять 
до кросу, незалежно від їхньої спеціалізації [1, 3]. 

Таким чином, основні показники якості інкубаційних яєць — маса, ін-
декс форми, якісні показники шкаралупи — внаслідок їх значного впливу 
на інкубаційні якості яєць мають бути під постійним контролем. Основни-
ми шляхами підвищення якості інкубаційних яєць за цими показниками є 
суворе дотримання параметрів утримання і годівлі птиці в умовах птахів-
ничих господарств відповідно до існуючих нормативних документів за 
врахування рекомендацій фірм-розробників кросів. 
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ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ ЛЛЯНОЇ МАКУХИ НА ГЕМАТОЛОГІЧНІ  
ПОКАЗНИКИ ТА ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ КУРОК-НЕСУЧОК 

Підвищення продуктивних якостей тварин неможливе без усебічного 
вивчення фізіологічних та біохімічних процесів, що відбуваються в живо-
му організмі. Нормальна діяльність усіх органів і систем тварин забезпечу-
ється відносною сталістю фізико-хімічних характеристик внутрішнього се-
редовища організму. Важливими при цьому є породні, статеві, вікові, се-
зонні особливості, вплив інтенсивності росту й умов годівлі на морфологі-
чний склад крові, вміст білка та білкових фракцій. 

Науково-господарський дослід провели у віварії Інституту кормів 
НААН. Для цього було сформовано п’ять груп курок-несучок кросу Ло-
манн ЛСЛ-Класік. Відбір курок-несучок для досліду провели згідно з ме-
тодикою ВНДТІП. Птицю утримували у двох’ярусних кліткових батареях. 
Параметри мікроклімату та освітлювального режиму відповідали рекомен-
даціям щодо утримання Ломанн ЛСЛ-Класік. Протягом досліду спостері-
гали за споживанням кормів та фізіологічним станом птиці. 

Кури першої (контрольної) групи отримували впродовж досліду, який 
тривав 98 діб, повнораціонний комбікорм, збалансований за основними 
поживними речовинами згідно з рекомендаціями щодо утримання та годі-
влі Ломанн ЛСЛ-Класік. Другій та третій групам, згідно із схемою досліду, 
згодовували лляну макуху замість соняшникового шроту, четвертій та 
п’ятій — лляну макуху та ферментну добавку Мацераза. 

Склад комбікорму: кукурудза (24%), ячмінь (15%), пшениця (36,3%), 
шрот соняшниковий (6%), шрот соєвий (6%), борошно рибне (2%), борошно 
з ракушняка (2%), дріжджі кормові (5%), а також лізин, метіонін, вапняк, 
сіль. 

Показники крові відображають метаболічні процеси в організмі тва-
рин. Вони динамічні і змінюються за дії різних чинників швидше навіть від 
продуктивності. Тому ці показники обов’язково досліджують під час ви-
вчення впливу на тваринний організм нових кормових препаратів, добавок, 
кормів тощо. 

У досліді рівень гемоглобіну у курок дослідних груп збільшився у  
II групі на 4,7%, III — на 8,1, IV — на 7,5 і у V — на 11,8%. 

Кількість еритроцитів збільшилася на 3,9-22,7% і найбільшою вона була 
у IV та V дослідних групах, яким згодовували 4 та 6% лляної макухи разом із 
ферментною добавкою Мацераза. Аналогічна картина спостерігається і в  
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збільшенні рівня лейкоцитів у дослідних групах — у IV групі достовірно зріс 
на 8,1% (Р ≥ 0,95), у V групі на 11,7% (Р ≥ 0,99) порівняно із контролем. 

Проведені дослідження показали, що лляна макуха та ферментна до-
бавка Мацераза, згодовані несучкам дослідних груп, збільшили у крові ку-
рок концентрацію загального білка на 4,3-19,6%. Введення лляної макухи 
та Мацерази також вплинуло на підвищення рівня білкових фракцій крові 
у курок-несучок дослідних груп. 

Введення макухи та ферментної добавки сприяло зростанню вмісту в 
крові кальцію та фосфору. Так, у курок дослідних груп кальцію було біль-
ше на 4,7–7,6%, фосфору — на 15,3-27,1%, ніж у контролі та у II групі він 
достовірно зростав (Р≥0,95). 

Активність АсАТ в сироватці крові птиці II та III дослідних груп пос-
тупалася контролю, а у IV та V групах, яким включали в раціон лляну ма-
куху разом із Мацеразою, збільшувалася відповідно на 4,0 та 7,5%. АлАТ 
була вищою у всіх дослідних групах у 1,5-2 рази. 

Рівень холестерину у крові птиці дослідних груп при включенні лля-
ної макухи замість соняшникового шроту суттєво не відрізнявся від конт-
ролю. 

У цьому досліді активність лужної фосфатази зменшилася на  
14,9-37,1%, що дає можливість стверджувати про позитивний вплив лляної 
макухи та Мацерази на посилення обміну кальцію та фосфору в організмі 
птиці. 

Слід відзначити, що, завдяки введенню ферментної добавки Мацера-
зи, у IV та V дослідних групах найбільше по групах збільшувалися рівні 
наступних показників: гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, кальцію,  
фосфору, АсАТ та загального білка. 

Результати, одержані при проведенні забою піддослідної птиці показали, 
що курки, яким згодовували 4 та 6% лляної макухи та ферментну добавку 
Мацераза відносно контрольної групи мали дещо меншу масу перед забоєм. 

Включення 4% лляної макухи та ферментної добавки Мацераза в комбі-
корм птиці справили позитивний вплив на вихід непатраної тушки. Так, друга і 
четверта дослідні групи переважали контроль на 0,7 та 0,8% відповідно, а тре-
тя і п’ята групи навпаки — мали нижчі показники відповідно на 0,9 та 0,4% 

За результатами аналізу встановлено, що вихід напівпатраної тушки у 
другій, четвертій та п’ятій дослідних групах був вищим на 5,2; 4,4 та 0,1% 
відповідно, а в третій — меншим на 0,9%. 

Аналогічна картина спостерігалася щодо виходу патраної тушки. У 
другій, четвертій та п’ятій дослідних групах цей показник був вищим на 
3,5; 2,5 та 0,3% відповідно, а в третій — меншим на 0,8%. 

Маса печінки (без жовчного міхура) була вищою у дослідних групах: 
у II групі на 2,4%, III — на 4,7 (Р ≥ 0,95), IV — на 13,8 (Р ≥ 0,99) та в  
V — на 17,6% (Р ≥ 0,999). 

Контрольний забій птиці показав, що введення лляної макухи не ви-
кликало суттєвих змін у складі тушок. 
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СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕНА В КОМПЛЕКСЕ  
С ПРОБИОТИКОМ ЛАКТОАМИЛОВОРИНОМ В КОРМЛЕНИИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

В настоящее время в птицеводстве разработаны и широко применяются 
различные способы компенсации селена, главным образом в виде подкор-
мок. В ряде работ установлено положительное влияние препаратов селена 
на неспецифическую резистентность и специфический иммунитет. Кроме 
того, некоторые исследователи предлагают использовать добавки, содер-
жащие данный микроэлемент для улучшения продуктивности животных и 
повышения качества сельскохозяйственной продукции. Установлено, что на 
усвоение и метаболизм микроэлементов влияют микроорганизмы, входящие 
в состав пробиотических препаратов. В связи с этим, изучение влияния сов-
местного применения селенсодержащих и микробных препаратов на орга-
низм цыплят-бройлеров представляет определенный интерес. 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния селенита 
натрия и пробиотика лактоамиловорина на гематологические и продуктив-
ные показатели цыплят-бройлеров. Для проведения опыта было сформиро-
вано четыре группы цыплят-бройлеров кросса /Смена 7/, по 35 голов в 
каждой (табл. 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Условия кормления 

Контрольная Сбалансированный рацион по детализированным нормам 
(ОР) 

I опытная ОР + пробиотик лактоамиловорин в дозе 50 мг/кг комбикор-
ма 

II опытная ОР + селенит натрия Na2SeO3 (0,2 мг/кг в пересчете на эле-
мент) 

III опытная ОР + пробиотик лактоамиловорин + Na2SeO3 
 

Забор крови осуществляли еженедельно и стабилизировали ее трилоном 
Б. В течение часа после забора крови на автоматическом гематологическом 
анализаторе РСЕ 90 Vet определяли следующие показатели: WBC, *109/L — 
количество лейкоцитов, RBC, *1012/L — количество эритроцитов, HGB, g/L 
— гемоглобин, HTC,% — гематокрит, MCV, fL — средний объем эритроцита, 
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MCH, pg — среднее содержание гемоглобина в эритроците, RDW,% — рас-
пределение эритроцитов по объему. В сыворотке крови определяли общий 
белок биуретовым методом на биохимическом фотометре Stat fax 1904 с по-
мощью диагностических наборов «Ольвекс диагностикум» в соответствие с 
инструкцией к набору. Разделение белковых фракций проводили на устрой-
стве электрофореза белков сыворотки крови УЭФ-01- «Астра» на пленках из 
ацетата целлюлозы. 

Установлено, что в течение всего исследуемого периода гематологи-
ческие показатели птиц контрольной и опытных групп находились в пре-
делах физиологической нормы. В то же время наблюдались некоторые 
различия. Содержание эритроцитов достоверно выше в I и II опытных 
группах только в конце эксперимента, в возрасте 42 дней. Разница с кон-
тролем составила 14,0% и 14,8% соответственно. Отличие по данному по-
казателю в III опытной группе в сравнении с контролем констатировалась 
на протяжении последних трех недель, начиная с возраста 28 дней. Рас-
хождение составило от 14,2% до 18,8%. 

Концентрация гемоглобина во всех опытных группах, начиная с 28 
дня эксперимента, была достоверно выше, чем в контроле. 

В связи с тем, что кровь птиц опытной группы лучше обеспечена 
эритроцитами и гемоглобином, величина гематокрита в ней также нахо-
дится на более высоком уровне относительно контроля. К концу периода 
выращивания разница в III опытной группе составила порядка 15,4%. Ве-
личина MCH достоверно отличалась от контрольных показателей лишь в I 
опытной группе, начиная с 2-х недельного возраста. По таким показателям 
как WBC, MCV и RDW на протяжении всего периода эксперимента досто-
верных различий не наблюдалось. 

В ходе проведенного нами исследования установлено, что комплексное 
применение лактобактерий и Na2SeO3 способствовало увеличению содержа-
ния общего белка. Фракционный состав белков сыворотки крови изменялся 
при увеличении доли альбуминов и γ-глобулинов за счет снижения α- и  
β-подфракций глобулинов. Кроме того, комплекс исследуемых препаратов 
способствовал более высокому потреблению корма, и соответственно по-
ступлению азота в организм птиц, а также наибольшему его использованию. 

На протяжении всего периода эксперимента живая масса цыплят-
бройлеров III опытной группы была выше, чем у птиц других опытных 
групп. На конец исследования достоверная разница с контрольной группой 
по данному показателю составила 10,58%. 

Пробиотический и селенсодержащий препараты оказали положитель-
ное воздействие на жизнеспособность цыплят-бройлеров. В конце прове-
денных исследований сохранность в контрольной группе составила 91,4%, 
в первой и второй опытных группах — 94,3%. В группе, где подопытные 
птицы получали комплекс препаратов, сохранность превысила контроль на 
6,24%. 
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Совместное применение лактоамиловорина и Na2SeO3 способствовало 
максимальной реализации генетического потенциала птиц: применяемый 
комплекс благоприятно сказался на морфологической картине крови, со-
держании общего белка в крови, и как следствие, это привело к увеличе-
нию живой массы и сохранности цыплят-бройлеров. 

В ходе данного эксперимента не было исследовано воздействие дан-
ных препаратов на углеводный, липидный и минеральный обмены, а также 
не оценен антиоксидантный статус цыплят-бройлеров при применении 
лактоамиловорина и Na2SeO3, что станет предметом наших научных изыс-
каний в следующей серии экспериментов. 

УДК 636.5.033 
Никулин В.Н. — доктор биол. наук, профессор,  

Мустафин Р.З. — кандидат биол. наук, ст. преподаватель,  

Колесникова И.А. — аспирантка, 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», Оренбург, Рос-

сийская Федерация 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА ЛАКТОАМИЛОВОРИНА И ИОДИДА КАЛИЯ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

В условиях интенсивного развития птицеводства одним из основных 
определяющих критериев становится качество продукции и ее экологичес-
кая чистота. Проблемы внедрения экологически безопасной сельскохозяй-
ственной продукции заставляют по-новому взглянуть на организацию  
кормления животных. 

Сегодня стали широко использовать в качестве кормовых добавок 
препараты-пробиотики, которые можно использовать для восстановления 
микробиоценоза кишечника птицы, поддержания хорошего здоровья и в 
результате — повышения мясной продуктивности. 

Целью исследований явилось изучение влияния применения препара-
та лактоамиловорина и иодида калия на содержание общего белка и белко-
вых функций в сыворотке крови цыплят-бройлеров. 

Для реализации поставленной цели был проведен опыт в условиях ви-
вария ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ на цыплятах-бройлерах кросса 
«Смена-7», которые выращивались до 42 дней при клеточном содержании. 
Было сформировано 2 группы, в которые отобрали по 35 цыплят суточного 
возраста. В качестве источника йода применяли калий йодистый (KI). Ис-
пользовали пробиотик лактоамиловорин с титром КОЕ 8*108 Lactobacillus 
amylovorus БТ–24/88 в 1 г, который получен по рекомендациям ВНИИФБиП 
с.-х. животных. Кормление птиц проводили одинаковыми по составу кор-
мосмесями в соответствии с рекомендованными нормами кормления. 
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Контрольная группа получала полностью сбалансированный по пита-
тельным веществам рацион (ОР) — сухой комбикорм. Цыплятам опытной 
группы дополнительно скармливали пробиотик лактоамиловорин в дозе  
50 мг/кг комбикорма и йодид калия в дозе 0,7 мг/л воды (в пересчете на 
элемент). 

В результате включения пробиотика лактоамиловорина и йодида ка-
лия в рацион цыплят-бройлеров происходят изменения в поступлении ос-
новных питательных веществ в кровь и лимфу. Однако по изменениям от-
дельных показателей белкового обмена можно судить о степени течения 
метаболических процессов. 

Анализ данных по содержанию общего белка в сыворотке крови птиц 
в опытных группах во все исследуемые возрастные периоды позволяет 
сделать вывод о тенденции к повышению данного показателя аналогично 
контрольной группе. Так, к началу второй недели исследования в опытной 
группе этот показатель составил 25, 36 г/л., что на 5,1% больше по сравне-
нию с группой контроля в том возрасте, и на 7,7% больше, чем впервые 
сутки исследования. В возрасте 42 суток наблюдалась наибольшая разни-
ца, как с суточным возрастом, так и с группой контроля в этот же исследу-
емый период: больше на 65,0% и 29,9% соответственно. 

В опытной группе в промежутке между 21 и 28 сутками происходило 
наибольшее увеличение содержания общего белка по сравнению с осталь-
ными возрастными критериями в этой же группе, что составило 27,81 г/л и 
32,89 г/л соответственно. 

Таким образом, содержание белка в сыворотке крови имело тенденцию 
к повышению, но находилось в пределах физиологической нормы (25-41 г/л). 

Наибольшее содержание альбуминовой фракции находилось в крови 
цыплят опытной группы, получавшей в составе стандартного комбикорма 
пробиотик лактоамиловорин и йодида калия в возрасте 35 суток. Содержа-
ние альбуминов в крови цыплят-бройлеров опытной группы было выше на 
8,8% по сравнению с контрольной группой. 

Повышенное содержание альбуминовой фракции в сывороточных 
белках напрямую связано с продуктивностью бройлеров. Исследования 
крови показали, что более интенсивный рост цыплят опытной группы кор-
релирует с максимальным (54,6%) содержанием альбуминов. Увеличение 
альбуминов свидетельствует об усилении функциональной деятельности 
печени. 

Неоднозначным было распределение глобулиновых фракций сыво-
ротки крови в контрольной и опытной группе. 

Так, в контрольной группе в возрасте 7-21 суток процентное содержа-
ние α-глобулинов в сыворотке крови цыплят-бройлеров понижалось от 
17,23% до 14,03%, содержание β-глобулинов понижалось в диапазоне от 
11,6% до 10,07%, процентное содержание γ-глобулинов повышалось от 
25,99% до 27,49%. 
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Содержание γ-глобулинов в крови птицы имеет важное значение для 
защиты организма от инфекции. Повышение γ-глобулинов в сыворотке 
увеличивается за счет образования иммунных и неспецифических  
γ-глобулинов, при возникновении инфекции или в результате возникшего 
стресса: повышение температуры окружающей среды или других негатив-
ных факторов. Полученные данные свидетельствуют о положительном 
влиянии пробиотика и иода на содержание γ-глобулинов в сыворотке кро-
ви цыплят опытной группы. 

Таким образом, под влиянием пробиотика лактоамиловорина и йодида 
калия в период опыта происходило увеличение содержания общего белка, 
альбуминов и α-глобулинов, что свидетельствует о целесообразности их 
применения при выращивании цыплят-бройлеров. 

УДК 636.0843598.261.7 
Отченашко В.В. — кандидат с.-г. наук, доцент, докторант, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ М’ЯСНИХ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА                
ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ КАЛЬЦІЮ ТА 

ФОСФОРУ 

Розробка норм кальцієвого та фосфорного живлення птиці є достатньо 
складним питанням. Причинами цього є не лише участь цих елементів у 
значній кількості обмінних процесів, але й складністю оцінки повноцінно-
сті живлення. Пов’язано це як із впливом різних рівнів та доступності мі-
неральних елементів у кормах на продуктивність, так із впливом рівнів 
обмінної енергії, сирого протеїну, амінокислот та вітамінів на мінеральне 
живлення. Існуючі у годівлі птиці критерії оцінки повноцінності мінераль-
ного живлення: вміст мінеральних елементів у органах і тканинах, актив-
ність ферментів, вміст специфічних гормонів тощо, не завжди дають віро-
гідну відповідь на проблемні питання, пов’язані із встановленням норми 
кальцію та фосфору в комбікормах. Зважаючи на це, було започатковано 
комплексні дослідження, метою яких було вивчити вплив різних рівнів ка-
льцієвого та фосфорного живлення на ефективність вирощування молод-
няку м’ясних перепелів. 

Матеріалом для досліду були перепеленята породи фараон, з яких у 
добовому віці сформували шість груп, по 100 голів у кожній. Зрівняльний 
період тривав 5 діб, протягом якого перепеленята споживали однаковий за 
складом і поживністю комбікорм. У основний період досліду до досягнен-
ня 42-добового віку перепеленят годували повнораціонними комбікормами 
із різним вмістом кальцію та фосфору. Балансування раціонів здійснювали 
за рахунок зміни питомої маси пшениці, шротів, крейди та дикальційфос-
фату за максимальної вирівняності комбікормів за енергією та основними 
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поживними речовинами. Кількість біологічно активних речовин була од-
наковою. У комбікормах рівні загального кальцію змінювалися у діапазоні 
0,8-1,2%, доступного кальцію (за результатами фізіологічних дослідів) — 
0,30-0,45%), загального та доступного фосфору відповідно — 0,6-1,0 та 
0,30-0,37%. Співвідношення між загальними кальцієм і фосфором зміню-
валися у діапазоні 1-2, доступними кальцієм і фосфором — 1-1,4. 

У результаті досліджень було встановлено, що згодовування комбіко-
рму із вмістом загальних кальцію і фсофору відповідно 1,0 та 0,6% забез-
печує найвищі показники вирощування перепелів. Так, у 42-добовому віці 
перепели цієї групи за живою масою вірогідно (Р<0,001) перевищували 
показник 1-ї групи на 18% (254,72 проти 215,69 г). Також вони відзначали-
ся найвищими приростами живої маси (у середньому 5,84 г/добу) та спо-
живанням корму на одну голову (26,82 г/добу). Співвідношення між каль-
цієм та фосфором, що може вважатися оптимальним, становило для зага-
льних їх рівнів — 1,66 (кальцію — 1,0%, фосфору — 0,6%), доступних — 
відповідно 1,26 (0,38 та 0,30%). 

Аналіз кореляційних залежностей між рівнями мінерального живлен-
ня та приростами вказує на те, що найбільш сильний зв’язок спостерігаєть-
ся між приростами та співвідношенням між загальними кальцієм та фос-
фором (r = 0,70, P > 0,1), приростами і вмістом загального кальцію  
(r = 0,60, P > 0,1), приростами і вмістом доступного кальцію (r = –0,56,  
P > 0,1). Між приростами живої маси та рівнем загального та доступного 
фосфору встановлено слабкий зв’язок (відповідно r = 0,10, P > 0,1 та  
r = 0,04, P > 0,1). Залежність між приростами та співвідношенням між дос-
тупними кальцієм та фосфором мало від’ємний напрямок (r = –0,31, 
P > 0,1). 

Оцінка повноцінності мінерального живлення за специфічними біохі-
мічними критеріями показала на відсутність вірогідної різниці між група-
ми у активності лужної фосфатази, вмісту кальцидіолу, кальцію, фосфору 
та магнію у сироватці крові. 

Таким чином, найбільш надійним критерієм оцінки мінерального жи-
влення птиці є результати з її вирощування. Найвища продуктивність пе-
репеленят виявляється за згодовування комбікормів із вмістом загальних 
кальцію та фосфору відповідно 1,0 та 0,6%, доступного кальцію та фосфо-
ру відповідно 0,38 та 0,30% за співвідношень між цими елементами відпо-
відно 1,66 та 1,26. 

Перспективи досліджень полягають у вивченні впливу рівнів доступ-
ності кальцію та фосфору на перетравність поживних речовин та м’ясні 
якості перепеленят. 
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ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА  
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 

Передбачається, що виробництво м’яса бройлерів у світі в 2011 році 
складе 78280000 тонн, що на 3% вище, ніж роком раніше. Світове вироб-
ництво м’яса бройлерів до 2018 року досягне 80 мільйонів тон з щорічним 
зростанням виробництва на 2%. 

За останні 20 років жива маса 42-добових бройлерів стала більшою, а 
термін відгодівлі до 2,0 кг скоротився на 26 днів (з 63 до 37). При цьому зросла 
ефективність використання кормів, їх витрати на 1 кг приросту знизилися з 2,5 
до 1,65 кг, маса грудних м’язів збільшилася на 28% (з 250 до 320 г). Найбільш 
доцільним у м’ясному птахівництві є використання гібридної птиці. Тому у 
всіх країнах з розвинутим бройлерним виробництвом використовують кроси 
спеціалізованих м’ясних ліній. Гібридна птиця переважає лінійну за збере-
женістю поголів’я на 2-5%, несучістю — 5-6, живою масою — на 14-15%, при 
використанні гібридної птиці витрати корму менші на 5-7%. 

Компанія Авіген, яка поставляє молодняк для батьківських стад кросу 
Кобб-500 на український ринок, при формуванні нормативних показників 
для курчат-бройлерів виходила з реально можливих цифр і вказані станда-
рти завжди досягаємі в умовах реального виробництва. І як можна зробити 
висновок з даних, отриманих на Миронівській птахофабриці, фактичні ре-
зультати дещо вищі стандарту, і це є заслугою спеціалістів та прийнятою 
прогресивною технологією вирощування курчат-бройлерів. Аналіз пока-
зує, що показник середньодобових приростів вище стандарту на 0,2 г, і 
складає 58,8 г. Жива маса протягом всіх вікових періодів дещо переви-
щувала рівень стандарту, хоча перевага незначна, тому середньорозрахун-
ковий термін вирощування складає 41,8 дні, хоча витрати корму на оди-
ницю продукції скоротились порівняно з попереднім роком. В даний час 
підприємство більш всього зацікавлено в зниженні затрат кормів і застосу-
ванні енергозберігаючих технологій. 

Рівень продуктивності має пряму кореляцію з генетичним потенціалом 
кросу Кобб-500. З метою реалізації генетичного потенціалу продуктивності 
кросу, спеціалістами підприємства здійснюється низка технологічних за-
ходів, що забезпечують належні умови годівлі і утримання бройлерів: 
- особливу увагу при вирощуванні курчат-бройлерів звертають на перший 

тиждень життя, щоб досягнути живої маси курчат 175-180 г; 
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- у день посадки, впродовж 3-4 год., бройлери отримують тільки воду 
температурою +18-20оС, здійснюється щоденний облік витрат води, 
розхід якої повинен в два рази перевищувати кількість спожитого корму; 

- суворо дотримують температурний і світловий режими; 
- особлива увага звертається на дотримання режиму вологості, яка в 

перші десять днів складає 70-75%, з наступним зниженням до 60-65%; 
- забезпечується ритмічна робота вентиляційного обладнання, що забезпе-

чує подачу свіжого повітря не менше 3 м3/год взимку та 5 м3/год влітку; 
- здійснюється щоденний контроль за складом повітря в приміщенні, ста-

ном підстилки; 
- комбікорми збалансовані за 43 показниками (шість основних — обмінна 

енергія, сирий протеїн, кальций, фосфор, жир, клітковина), 13 незамін-
ними амінокислотами, 7 мікроелементами, 14 вітамінами, а також фер-
ментами, антиоксидантами, антиокислювачами; 

- зоотехнічна служба здійснює контроль щоденного фактичного спожи-
вання комбікорму та порівнює з встановленими нормами; 

- у якості ензиму використовується ефективний фермент «Ровабіо»; 
- використовують кокцидіостатіки; 
- особлива увага звертається на наявність мікотоксинів в зерновій частині 

комбікорму, доля яких складає 60-70%, в якості профілактичного за-
побігання використовують адсорбенти із розрахунку 0,5-1% на тонну 
корму, що перетворюють мікотоксини в нешкідливі продукти в травній 
системі птиці; 

- суворо дотримується принцип «все пусто — все зайнято», здійснюється 
почергове заселення пташників, і відповідно здача птиці на забій. 
Санітарні дні тривають не менше 14 діб, особливу увагу приділяють 
якості підготовки приміщень, забезпечують дезінфекцію, газацію пташ-
ників, в тому числі і вентиляційної системи; 

- з метою профілактики проводиться аерозольна вакцинація добових кур-
чат проти інфекційного бронхіту вакциною Н-120 із застосуванням 
спрей-установки, з 11 по 13 день проводиться вакцинація проти хвороби 
Гамборо вакциною із штамма Б.Г. методом випоювання, з 21 по 23-й 
день бройлерів вакцинують бівалентною вакциною Н-120+Ла Кота про-
ти хвороби Ньюкасла та інфекційного бронхіту, підприємство працює за 
схемою закритого типу; 

- памятаючи, що в перші дні життя травна система бройлерів виділяє не-
достатню кількість ферментів, а значить і поступлення поживних ре-
човин із корму недостатньо, для підвищення імунної системи і пере-
травності кормів, збереження глюкози і амінокислот в організмі, з 1-го 
по 5-й день життя бройлери отримують препарат «Вігозин» французсь-
кої фірми «Ceva sante animale», який змішується із питною водою із  
розрахунку 1 мл/л питної води; 

- враховуючи значний вплив вітаміну В4 (холін хлоріду) в побудові тканин 
бройлерів, зниження навантаження на печінку, профілактики перозису, 
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при виробництві 1% преміксу на кожну тонну вводять 680 г натуральної 
амінокислоти бетафіну S1 («Бетаїн-96%») и 150 грамм холін-хлориду; 

- суворо дотримується щільність посадки курчат-бройлерів — не більше 
16,5 голів на квадратний метр площі підлоги, щоб отримати бройлерів з 
живою масою не менше 2,5 кг в 42 дня. 

Суворе дотримання технології дозволило отримати 39,8 кг м’яса з од-
ного квадратного метру площі підлоги приміщення за один оборот. 
Спеціалісти та керівництво птахофабрики свідомі того, що необхідно бага-
то прикласти зусиль для покращення конкурентноспроможності продукції 
та більш рішуче впроваджувати ресурсозберігаючі технології націлені на 
зниження собівартості та економію енергоресурсів. 

УДК 633.34(100-477):636.5 
Петровська Н.І. — кандидат с.-г. наук, доцент,  

Головатюк І.О. — асистент, Манченко Т.О., Боднаренко В.В. — студенти 

біотехнологічного факультету 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА СОЇ В УКРАЇНІ І СВІТІ ТА ЕФЕКТИВНЕ 
ПТАХІВНИЦТВО 

Соя як культивована людиною сільськогосподарська культура має 
дуже давню історію. Перші документальні свідоцтва про використання цієї 
рослини людиною відносяться до XI століття до н.е. Значення цього про-
дукту в харчуванні відкрили народи, що населяли в той час північно-
східну частину Китаю, більш того, в стародавньому Китаї соя була відне-
сена до п’яти священних культур. 

Протягом багатьох століть соя і вироблені з неї продукти були основ-
ним джерелом білку, а також лікарським засобом для жителів азіатських 
країн. А от на заході використання соєвих бобів на харчові цілі почалося 
тільки в XX столітті, і пов’язано це спочатку з розвитком ринку масел, а 
пізніше — зі збільшенням попиту на високоякісний соєвий шрот, як дже-
рело білку в раціонах тварин. 

В Україну соя потрапила в XIX столітті і в основному йшла на корм 
домашнім тваринам. Соя — унікальна кормова культура, що є однією з ос-
новних стратегічних культур землеробства. Вона забезпечила динамічний 
розвиток сільського господарства в тих країнах світу, де культивується на 
мільйонах та десятках мільйонів гектарів. В 1960 році було вироблено  
31 млн. тонн сої, в 2011 році — очікується в межах 245 млн. тонн. Всього в 
2010 році за даними ФАО вирощено 235 млн. тонн сої. 

Основними виробниками були США — 91,42 млн. тонн, Бразилія — 
56,96 млн. тонн, Аргентина — 30,99 млн. тонн, Китай — 14,5 млн. тонн, 
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Індія — 10,21 млн. тонн, Парагвай — 3,85 млн. тонн, Канада — 3,5 млн. 
тонн, Болівія — 1,49 млн. тонн, а тепер і Україна — 1,04 млн. тонн. 

Панівне становище сої обумовлює цілий ряд факторів, у тому числі 
сприятливі агрономічні показники, висока якість білкового шроту. Соєвий 
шрот є повноцінним і збалансованим джерелом білку, незамінних аміно-
кислот, мінеральних і цілющих речовин, необхідних для нормального роз-
множення, росту і розвитку, високої продуктивності нових порід тварин, 
птиці й риб. Разом із тим, згодовування його має свої особливості, допу-
стимі норми годівлі, з якими, на жаль, не всі знайомі. Найцінніше те, що 
соєвий шрот можна використовувати як єдиний високобілковий інгредієнт 
у дво-, трикомпонентних раціонах. 

Соєвий шрот відрізняється від інших високобілкових інгредієнтів 
збалансованістю амінокислотного складу, має особливості згодовування, 
ще маловідомі в Україні. Одержують соєвий шрот методом екстракції при 
переробці насіння сої. З 1 т одержують 750–800 кг шроту і 193 кг олії. Як 
бачимо, у цієї культури при переробці практично немає відходів, а основ-
ним продуктом, одержуваним під час промислової переробки її насіння, є 
соєвий шрот, що становить близько 80% його маси і містить 44–48% про-
теїну. У результаті подальшої поглибленої переробки одержують соєвий 
білковий концентрат, який містить 65–70% протеїну, який використову-
ють переважно на харчові цілі. Тому сою можна назвати білково-олійною 
культурою, на відміну від соняшнику, у насінні якого міститься більше 
жиру, ніж білку, а отже, його можна віднести до олійно-білкових культур. 
Тонна сої дає удвічі більше білку, ніж тонна соняшнику, хоча менше олії. 
Через те що соя забезпечує більший збір цінного білку з гектара посіву, 
ніж інші культури, вона й має таке велике поширення і найбільші обсяги 
виробництва серед олійних і зернобобових культур. Це один із найбіль-
ших щорічно відновлюваних високобілкових рослинних ресурсів. За кор-
мовими перевагами соєвий шрот перевищує всі інші рослинні джерела 
протеїну, має найвищу поживну цінність, найширше використання в 
годівлі, придатний для всіх видів тварин, птиці й риб. Теплова обробка 
його або тостування надають соєвому шротові приємного запаху і смаку, 
знешкоджують антипоживні речовини, поліпшують перетравність, тому 
його добре поїдають у складі комбікормів тварини, птиця й риба. 

Тепер у країнах з розвиненим птахівництвом і тваринництвом основу 
високопротеїнових кормів у групі концентрованих кормів становлять шро-
ти сої, соняшнику і ріпаку. Хоча вони є порівняно дорогими компонентами 
раціонів, однак їх згодовування економічно вигідне, без них неможливо 
одержати високу продуктивність нових порід худоби, птиці й риби та кон-
курувати на внутрішньому і світовому ринках. Навіть невеликі норми зго-
довування шротів у складі раціонів забезпечують ефективне використання 
решти кормів, що входять до цих раціонів, різко підвищують продук-
тивність тварин. Згодовування їх окуповується додатковою продукцією та 
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високою її конкурентоспроможністю. Шроти сої як високопротеїновий 
корм належать до головних високобілкових інгредієнтів раціонів тварин та 
птиці у розвинених країнах. 

Введення соєвого шроту до раціонів сучасних інтенсивних порід 
птиці відіграло ключову роль у збільшенні виробництва м’яса бройлерів і 
яєць птиці. Інтенсифікація у птахівництві тісно пов’язана з використан-
ням соєвого шроту. Для бройлерів соєвий шрот і екструдована повножи-
рова соя виявилися прекрасним високобілковим кормом, без якого тепер 
неможливо навіть уявити собі розвитку сучасного і майбутнього птахів-
ництва. Типові стандартні раціони містять від 21–24 до 26–28% протеїну, 
в основному за рахунок протеїну соєвого шроту. У раціонах курей-
несучок екструдована повножирова соя становить 15–20% усієї маси 
кормосумішей. Комбікорми для товарних індичок у стартерний період 
містять 33,5% соєвого шроту, у ростовий — 28,5, у заключний — 18%. На 
ранніх стадіях росту індиків, замість соєвого шроту, можна включити 
близько 10% екструдованої повножирової сої, а потім — аж до забою — її 
частку можна збільшити до 15–20% без шкоди для цієї птиці. Для товар-
них качок у стартерний період (0–2 тижні) у комбікорми вводять 25% 
соєвого шроту, у ростовий (2–4 тижні) — 16, у заключний (4–8 тижнів) — 
14%. До комбікормів для гусей включають таку кількість соєвого шроту: 
у стартерний період (0–3 тижні) — 25%, у ростовий (від 3 тижнів — до 
реалізації) — 20, для племінної птиці — 22,5%. 

Про значну роль сої у відгодівлі тварин свідчать наступні данні: в кра-
їнах ЄС для відгодівлі тварин і птиці щороку використовують 32 млн. тонн 
соєвого шроту, а в Україні — в межах 0,5 млн. тонн, що складає 25% від 
потреби. На сьогоднішній день в Україні немає виробництва, здатного за-
довольнити потребу українського ринку в цьому цінному кормовому про-
дукті, але в перспективі таке виробництво з’явиться. 
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МІКОТОКСИНИ У КОРМАХ 

За даними FAO, близько 25-30% усього зерна, виробленого в світі, за-
ражено мікотоксинами. Згідно з останніми дослідженнями, що їх провели 
спеціалізовані заклади ЄС, з декількох тисяч відібраних зразків кормів 57% 
було заражено деоксиніваленолом (ДОН) і 16% — ніваленолом. 

Мікотоксини — це отруйні продукти життєдіяльності пліснявих гри-
бів, які завдають великої шкоди птахівництву і тваринництву. Сьогодні на-
лічується понад 300 видів мікотоксинів, які виділяють 500 різних отруйних 
сполук. Мікотоксини можуть міститися в зернах основних хлібних злаків, 
таких як кукурудза, соя, сорго, пшениця, рисове борошно, борошно із шро-
ту насіння бавовнику і арахісу. Більшість мікотоксинів може зберігатися і 
залишатися неушкодженими під час обробки, і тому ці сполуки вважають-
ся стійкими. Нині проблема мікотоксинів набула глобального характеру. 
Внаслідок підвищення вмісту фотооксидантів в атмосфері (повітряного за-
бруднення) та порушення екологічної рівноваги (у мікоценозах) за інтен-
сивних технологій обробітку сільськогосподарських культур рослини 
втрачають стійкість проти фітопатогенів. Зростання мікотоксикозу сільсь-
когосподарських продуктів пов’язане також із широким застосуванням не-
збалансованих азотних добрив і пестицидів. 

При таких захворюваннях, як хвороби Марека і Гамборо, технологіч-
них стресах мікотоксини зменшують опірність організму, в результаті чого 
перестають діяти вакцини і імунітет. 

У виробничих умовах не завжди можна поставити точний діагноз мі-
котоксикозів, і часто це захворювання діагностується як інші хвороби. У 
практиці бувають випадки, коли виробникам комбікормів, концентратів і 
преміксів доводиться переконливо доводити, що проблема низьких показ-
ників викликана згодовуванням зерна поганої якості, частка якого в раціоні 
досягає 60-70%. 

Необхідно пам’ятати, що сила токсичного впливу одного мікотоксину 
залежить не тільки від дози, але і від іншого: наявності декількох мікоток-
синів та їх спільної дії; часу напіврозпаду (для розпаду охратоксину потрі-
бно 700 годин); складу раціону, віку і продуктивності тварин та птиці. 

Для практичної роботи господарств країн СНД більш прийнятними вва-
жаються європейські допустимі норми вмісту мікотоксинів, мг/кг: афлаток-
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син (В1, G1) — 0,01-0,0025, вомітоксін — 0,5-1, Т-2- токсин — 0,05-0,1, охра-
токсин — 0,01-0,05, зеараленон — 1-2. 

При закупівлі кормів слід проводити дослідження на наявність мікоток-
синів в акредитованих лабораторіях із застосуванням найбільш ефективних 
методик і знань фахівців з відбору проб, враховувати, що мікотоксини нако-
пичуються в кормі протягом усього терміну зберігання сировини, вироблення 
та використання комбікормів. Тому необхідно підбирати і застосовувати най-
більш дієві програми зниження токсичності за рахунок застосування інгібіто-
рів грибів, а значить і мікотоксинів. Витрати на придбання і введення інгібі-
торів окупляться значним поліпшенням виробничих показників. 

Вчені в усьому світі шукають ефективні способи, як своєчасно вияви-
ти і знешкодити забруднені мікотоксинами корми, кормову сировину та 
готові продукти. Є різні способи знезараження: фізичні, хімічні, біологічні 
(теплові, ультрафіолетове і гамма-випромінювання, озонування, обробка 
аміаком, концентрованими лугами, кислотами, перекисом водню тощо). Це 
дає лише незначне знешкодження, але одночасно призводить до сильного 
пошкодження продукту. 

Використання за рекомендацією ветеринарних служб повторної тепло-
вої обробки (100-140 ° С протягом 1-2 год.) такої сировини або готового ком-
бікорму, де міститься зіпсована сировина, дещо зменшує бактеріальне обсі-
меніння, але не руйнує отруйні сполуки і веде до різкого зниження перетрав-
ності і засвоюваності білку. Зрештою, збільшуються захворювання і падіж 
курчат і поросят, зростають витрати на ветеринарні обробки, падає продук-
тивність тварин і птиці, господарства несуть великі витрати і прямі збитки. 

Мікотоксини — дуже термостабільні речовини. Наприклад, точка 
плавлення охратоксинів близько +220°С, афлатоксинів — близько +270°С, 
тріхотеценових мікотоксинів — +150-190°С. Крім того, лабораторні дані та 
клінічні дослідження не дають повної картини мікотоксикозів. 

Широкодоступні методи визначення токсичності кормів сумнівні і прак-
тично не дозволяють виявити мікотоксини при їх невисокому рівні, хоча і в 
цьому випадку багато з них небезпечні. Подібні методи часто створюють 
плутанину і неправильне уявлення про якість кормів. Діючий в даний час 
найбільш поширений аналіз загальної токсичності кормів з виживання пара-
мецій, стілоніхій, колпод нічого не може сказати про природу токсичності. 
Це лише якісний індикатор присутності в кормі якихось шкідливих для здо-
ров’я тварин та птиці компонентів: важких металів, пестицидів, мікотоксинів, 
прогірклих жирів. Метод шкірної проби (миші, кролики та інші) також не ро-
зкриває справжню причину токсичності. Крім того, він трудомісткий і триває 
5-7 днів, тому його практичне застосування обмежено. 

Для дослідження наявності мікотоксинів останнім часом застосовують 
метод тонкошарової та рідинної хроматографії. Однак, він може бути ефе-
ктивний і точний, якщо правильно відібрані зразки, які характеризують 
склад всього корму. Мікотоксини, як правило, вкрай нерівномірно  
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розподіляються в масі зерна, БВМД або комбікорму, концентрація їх у  
місцях зростання цвілі може бути дуже високою. 

Як діяти фахівцям птахофабрик, тваринницьких комплексів та комбі-
кормових заводів? Відповідь може бути одна — застосовувати інгібітори 
цвілі, бактеріального обсіменіння і мікотоксинів, що дозволяють підвищи-
ти збереження та інтенсивність росту бройлерів на 4,5%, знизити витрати 
кормів на 10% , зменшити бактеріальну забрудненість тушок. 

УДК: 619:616.98:578:616-084:636.5 
Погорлюк А.Ю. — здобувач, 

Луганський національний аграрний університет, Луганськ, Україна 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЩЕПЛЕННЯ МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ 
ЩОДО ІНФЕКЦІЙНОГО ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТУ ПТИЦІ ПОХІДНИМИ      

1, 2, 4 — ТРИАЗОЛУ 

Захворювання курчат на інфекційний енцефаломієліт (ІЕМ) призво-
дить до значних економічних збитків, особливо при вирощуванні ремонт-
ного молодняку птиці. Профілактика ІЕМ базується на використанні жи-
вих вакцин зі штаму Calnek 1143 різних фірм-виробників. Альтернативою 
живим вакцинам може бути інактивована бетапропіолактоном вакцина зі 
штаму Van Roekel. Ефективність щеплень залежить від якості молодняку, 
загальної резистентності поголів’я та дотримання ветеринарно — санітар-
них правил. 

Імунізація ніколи не захищає 100% птиці і, як правило, призводить не 
до елімінації патогенного вірусу із стада, а до його персистенції на імун-
ному фоні. При досягненні проміжної задачі — стійкість контролю за за-
хворюванням, через певний час за різних чинників виникає захворювання. 
В цьому випадку тільки застосування індукторів інтерферонів і хіміотера-
певтичних противірусних препаратів надасть можливості уникнути суттє-
вих втрат продукції птахівництва. 

Підвищення якості щеплення птиці можливе за використання імуно-
модулюючих засобів, що застосовують у птахівництві, у тому числі й по-
хідних 1, 2, 4 — триазолу. 

Метою досліджень було випробування сполук Румосол та ВПК-108 в 
якості імуномодулюючих речовин у схемі щеплення курчат 110-добового 
віку щодо ІЕМ живою вакциною зі штаму Calnek 1143. 

Дослідження проводили на 50 курчатах, кросу Хайсекс білий, розпо-
ділених на п’ять груп по 10 голів. Курчатам внутрішньом’язово вводили по 
1 мл сполук, похідних 1, 2, 4 — триазолу (румосол та ВПК-108) у 1% кон-
центрації поспіль впродовж трьох діб до щеплення проти ІЕМ. Фоспреніл, 
обраний як препарат порівняння, вводили в об’ємі 1 мл у концентрації 
0,4%. 
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Оцінку рівня антитіл щодо ВІЕМ здійснювали у реакції непрямої ге-
маглютинації (РНГА). Імунологічні та гематологічні дослідження птиці 
проводили за Болотніковим І.О. (1982 р.). 

Встановлено коливання кількості еритроцитів у межах фізіологічних 
норм в усіх дослідних групах, порівняно до контролю. Рівень гемоглобіну 
також залишався у межах фізіологічних норм. Швидкість осідання еритро-
цитів у курчат дослідних груп була нижче (від 2,9±0,23 до 
3,8±0,29 мм/год.) за показники контрольної групи (4,4±0,16) . 

Рівень тромбоцитів залишався у межах норми, але у 3-х дослідних 
групах курчат, щеплених на фоні введення сполук цей показник коливався 
від 46,4±2,79 до 64±1,38. При цьому в контрольній групі не щеплених і 
щеплених курчат рівень тромбоцитів був вірогідно вищим (84,0±5,42) та 
(80,0±5,16) відповідно. 

Кількість лейкоцитів у курчат усіх груп був нижчий (від 17,5±0,34 до 
19,0±0,26Х109/л) за фізіологічні норми. Вищим за норму (52-60%) був  
відсоток лімфоцитів у всіх дослідних групах (63,6±0,37 до 65,2±0,33%) та 
контролі (66,8±1,08%). 

У групах курчат, щеплених на фоні сполук, знизився відсоток моно-
цитів (3,9±0,23 до 4,1±0,23) порівняно до контрольної групи (4,7±0,15).  
Відсоток псевдоеозинофілів був найвищий у курчат, щеплених на фоні  
румосолу (30,6±0,83). 

Відсоток T-лімфоцитів у групах, щеплених на фоні сполук та фоспре-
нілу, був нижче за нещеплених курчат. Нижчим за контрольну групу був 
відсоток Т- супресорів у групах, щеплених на фоні сполук, особливо у 
групі з ВПК-108 (11,8±0,47%), порівняно до нещепленої групи курчат 
(14,6±0,16%). 

Зареєстровано підвищення рівня нульових клітин у групах, щеплених 
на фоні сполук, особливо у групі з румосолом, відносно до нещепленого та 
щепленого контролю. 

Відсоток В-лімфоцитів був вищим у групі щепленого контролю. По-
казники тесту із НСТ-(+) вірогідно вище у групах щеплених курчат на фоні 
введення сполук. 

Найвищим виявився рівень середньо- та дрібномолекулярних цирку-
люючих імунних комплексів (ЦІК) у групі курчат з ВПК-108. 

Рівень поствакцинальних антитіл до вакцинного штамуCalnek 1143 
був найвищим у групі ВПК-108 (5,2 log2) та румосолу (4,8 log2), порівняно 
до курчат інших груп (3,8-4,0 log2). 

Таким чином, похідні 1, 2, 4 — триазолу порівняно до фоспренілу,  
застосовані за вибраною схемою, зумовлюють імуномодулюючий ефект 
при щепленні проти ІЕМ. 2. Рівень антитіл після щеплення проти ІЕМ на 
фоні введення досліджуваних сполук був вищим на 1,2 -2 log2. 

Перспективи досліджень — оптимізація дозування та методів введен-
ня похідних 1,2,4 — триазолу птиці. 
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УДК 636.5/.6: 001.891:061.62(477.72) 
Приймак В.В. — кандидат с.-г. наук, доцент, докторант, 

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ, Київ, Україна 

ВНЕСОК ВЧЕНИХ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО  
УНІВЕРСИТЕТУ В РОЗВИТОК ПТАХІВНИЦТВА 

Галузь птахівництва в Україні, незважаючи на низку актуальних про-
блем в питаннях збільшення виробництв своєї продукції набуває певних 
змін на краще. 

Цьому сприяло, в першу чергу, широке запровадження технологічних 
новацій, механізації та автоматизації виробничих процесів утримання й 
вирощування птиці в країнах Західної Європи, а також використання на 
птахівничих підприємствах кращих технологій вирощування як вітчизня-
них так і зарубіжних кросів птиці. 

Однією з важливих проблем сьогодення, яка є складовою не тільки 
продовольчої безпеки, а й взагалі державності, було і залишається забезпе-
чення населення високоякісними продуктами харчування. Птахівництву, 
як складовій галузі тваринництва, у вирішенні цієї проблеми належить 
особливе місце — виробництво дієтичної легкозасвоюваної організмом 
людини продукції. 

У цьому напрямі галузь птахівництва має гарні перспективи завдяки 
відносно вигідному, порівняно з іншими видами тваринницької продукції, 
коефіцієнту конверсії корму та легкій відновлюваності поголів’я. 

Херсонщині притаманні сприятливі умови для подальшого розвитку 
рослинництва та тваринництва, в тому числі птахівництва. 

Для того, щоб у майбутньому галузь досягла кращих світових стан-
дартів, державним завданням є забезпечення її висококваліфікованими 
спеціалістами, з відповідною специфікою освіти. 

Розуміючи виклик сьогодення щодо інтенсивного розвитку галузі 
птахівництва, в Херсонському державному аграрному університеті належ-
на увага приділяється вивченню дисциплін з птахівництва, які безпосе-
редньо викладаються на біолого-технологічному факультеті. На сьогодні 
факультет вузу є як навчальною, так і методичною базою підготовки фахі-
вців для тваринництва, у тому числі і галузі птахівництва південного регі-
ону України, і проведення наукових досліджень в галузі зооінженерії. 
Відлік її діяльності заклад веде з 1925 року, спочатку як зоотехнічний, а у 
1973 року — зооінженерний факультет. У 1998 році в вузі було запро-
ваджено спеціалізацію «Переробка тваринницької продукції». 

У зв’язку із переходом до ринкових відносин у 2004 році факультет 
змінив назву на біолого-технологічний. 

За роки свого існування на факультеті підготовлено близько 18 тисяч 
спеціалістів для вітчизняної тваринницької галузі, зокрема Херсонщини.  
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Багато в чому цьому сприяли основи дослідної справи, матеріально-технічна 
база досліджень, визначення пріоритетів аграрної науки для півдня України, 
які були закладені ще з часів заснування предтечі вузу — земського училища. 

На факультеті відбувається підготовка спеціалістів за напрямом «Тех-
нологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-
кваліфікаційного рівня: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціалізацією 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», у тому 
числі «Птахівництво». На вивчення галузі птахівництва відведено достат-
ню кількість навчального часу. 

Невід’ємними для майбутніх інженерів-технологів є навчальні дисци-
пліни з галузі птахівництва, передбачено також вивчення біологічних 
особливостей різних видів сільськогосподарської птиці, основних питань 
розведення, утримання, годівлі, технологій виробництва яєць та м’яса на 
птахівничих підприємствах, а також уміння вести цілеспрямовану племін-
ну роботу, планувати виробництво продукції у господарствах різного типу 
з найменшими витратами, використовувати передовий досвід вітчизняної 
та зарубіжної науки і техніки. 

Студенти проходять практику у кращих птахівничих господарствах 
України, випускні роботи з питань птахівництва виконують під керів-
ництвом висококваліфікованих викладачів закладу. В період навчальних 
практик студенти отримують робочу професію — оператор-птахівник. 

Значний внесок у питання теорії та практики птахівництва та здобутки 
факультету взагалі внесли вчені: Г.А. Кодинець, С.М. Куцак, 
В.П. Коваленко, В.В. Дебров, В.О. Іванов та ін. 

У шестидесяті роки минулого століття організацією учбового процесу 
і науково-дослідної роботи керував видатний вчений у галузі птахівництва, 
професор Георгій Аркадійович Кодинець. Під його науковим керівницт-
вом, серед інших наукових напрямів був розроблений метод ультрафіоле-
тового опромінювання інкубаційних яєць і молодняку птахів. Впрова-
дження цього заходу на інкубаторних станціях Херсонщини підвищило 
виводимість молодняку птиці на 5-6% та дало змогу значно підвищити 
економічний ефект. 

Під науковим керівництвом академіка НААН В.П. Коваленка розроб-
лено і запропоновано низку методів оцінки комбінаційної здатності ліній 
та порід свиней і птиці. Також ним проведено значний обсяг дослідниць-
ких робіт з питань використання стабілізуючого добору для оптимізації 
програм селекції визначення адаптивної норми окремих генотипних груп. 

Збагачений традиціями, а також міцним фундаментом існуючої ма-
теріально-технічної бази, помноженої на висококваліфікований потенціал 
сьогоденних викладачів факультету, науковий колектив Херсонського 
державного аграрного університету готує фахівців на рівні сучасних ви-
мог, здатних в подальшому зробити гідний внесок у розвиток птахівництва 
Херсонщини та незалежної України в цілому. 
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УДК 636.5.082.35\.083.31 
Приліпко Т.М. — доктор с.-г. наук, професор, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 
Україна 

ЗАСТОСУВАННЯ СКОРОЧЕНИХ ПЕРЕРИВЧАСТИХ СВІТЛОВИХ  
РЕЖИМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РЕМОНТНИХ МОЛОДОК                  

КРОСУ КОББ–500 

Відомо, що світловий фактор значно впливає як на ріст і розвиток ре-
монтних молодок м’ясних курей, так і на їх подальшу несучість протягом 
усього продуктивного періоду. Встановлено також, що на ріст і розвиток 
молодок більшою мірою впливає тривалість світлового дня і ступінь його 
зменшення або збільшення, ніж інтенсивність освітлення. Крім того, слід 
зауважити, що велика інтенсивність освітлення негативно позначається на 
стані ремонтних курочок, призводить до розкльовування і перевитрат 
електроенергії. Інтенсивність освітлення при вирощуванні ремонтного мо-
лодняку м’ясних курей повинна складати не більше 20 лк. Вмикання і ви-
микання світла регулюється автоматично, з допомогою реле часу, а в 
більшості випадків — за допомогою спеціальних програм для персональ-
них комп’ютерів, які встановлюють у кожному пташнику окремо. 

Виробниче випробування скорочених і переривчастих світлових ре-
жимів при вирощувані ремонтних молодок м’ясних курочок провели в 
умовах ЗАТ «Комплекс Агромарс» на майданчику №4 племінної ферми. 

Дослідні режими освітлення почали вивчати після тритижневого віку 
самок. 

Виробниче впровадження проведено з урахуванням різної тривалості 
світлового дня у контрольній та дослідних групах ремонтних курочок. для 
виробничої перевірки було сформовано п’ять груп ремонтних курочок 
кросу Кобб-500, кожна з яких розміщувалася в окремому пташнику. Режим 
або тривалість освітлення контролювався за допомогою реле часу та 
спеціальної комп’ютерної програми. 

У контрольній групі ремонтних курочок тривалість освітлення була 
постійною і поступово збільшувалася з 8-ми годин у 4-16-тижневому віці 
до 16-ти годин у 29-30-тижневому віці. У дослідних групах ремонтних ку-
рочок світловий день був скорочений до 7-ми або 8-ми годин на добу, але 
переривчастий. Тобто, для самок 2-ї дослідної групи застосовували пере-
ривчастий 7-годинний режим освітлення. Для курочок 3-ї дослідної групи 
застосовували переривчастий 8-годинний режим освітлення — у цих двох 
дослідних групах вивчали вплив 1-годинного освітлення. У двох наступ-
них групах визначали вплив 2-годинного освітлення курочок на результати 
їх вирощування. Для ремонтних курочок 4-ї дослідної групи застосовували 
7-годиний переривчастий світловий день із 2-годинним освітленням. Для 
ремонтних курочок 5-ї дослідної групи застосували 7-годинну тривалість 
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переривчастого освітлення з двогодинним освітленням. З’ясувалося, що за 
збереженістю поголів’я ремонтних курочок кращі показники (різниця —
1,5-2,5% відповідно до контрольної групи) мала птиця, при вирощуванні 
якої застосовували скорочені переривчасті світлові режими. 

Важливо відмітити, що технологія годівлі з використанням кормового 
обмеження дозволила наблизити живу масу ремонтних курочок у всіх 
піддослідних групах до рівня стандарту для цього кросу — відхилення 
складало від 0,7 до 4,7%. Таким чином, курочки за живою масою були 
нормально розвинутими і у них не спостерігалося явища ожиріння. На це 
вказує і показник однорідності самок за живою масою, який становив 86% 
і був однаковим у всіх піддослідних групах. 

Застосовані скорочені і переривчасті режими освітлення не зменшили як 
кількість, так і відсоток кондиційних молодок порівняно з існуючим постій-
ним і поступово збільшуваним режимом для самок контрольної групи. Слід 
зауважити, що витрати корму на 1 кг приросту в дослідних групах ремонтних 
курочок були нижчими на 1,4-2,5% порівняно із контрольною групою самок. 

Крім того, ми розрахували фактичні витрати електроенергії на кожній 
піддослідній групі. З’ясували, що найбільшими вони були у контрольній групі 
— за 25 тижнів вирощування було витрачено 1224 години освітлення. У той 
час як випробування 7-годинної і переривчастої тривалості освітлення дозво-
лило зменшити витрати електроенергії на 48,0%, а скорочений і переривчастий 
8-годинний світловий день показав економію 46,2% електроенергії. 

У подальшому всіх ремонтних молодок перевели на постійний  
16-годинний режим освітлення і прослідкували за збереженістю і 
несучістю дорослих курей, тобто вивчали вплив звичайного і скорочених 
світлових режимів при підготовці ремонтних курочок на подальшу їх про-
дуктивність. При цьому було відмічено, що за показником збереженості 
82,2 у контролі та 81,1-87,3% — у дослідних групах, несучістю за 64 тижні 
(або 452 дні життя) кури дослідних груп (224,1-227,6 яєць) не поступалися 
самкам, для яких при вирощуванні застосували існуючий постійно збіль-
шуваний світловий режим (225,9 яєць). Не відмічено також і різниці за від-
сотком отримання інкубаційних яєць (у контролі — 95,1, а в дослідних 
групах — відповідно від 96,2 до 97,1%). 

Таким чином, пропонуємо при вирощуванні ремонтних молодок кро-
су Кобб-500 застосовувати скорочений 7-годинний переривчастий світло-
вий день і застосувати його з 4-го до 25-го тижня включно. 

Отже, застосування скорочених 7–8-годинних переривчастих світло-
вих режимів дозволяє отримати добре розвинутих ремонтних молодок і 
мати економію електроенергії на 46,2-48,0% порівняно з існуючим для 
цього кросу режимом освітлення ремонтних самок. Відмічено, що за по-
казником збереженості 82,2 у контролі та 81,1-87,3% — у дослідних гру-
пах, несучістю за 64 тижні кури дослідних груп (224,1-227,6 яєць) не по-
ступалися самкам, для яких при вирощуванні застосували існуючий 
постійно збільшуваний світловий режим (225,9 яєць). 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКТІВ ПТАХІВНИЦТВА 

Різноманітні дослідження свідчать, що антибіотики у тваринництві 
використовують саме у птахівництві. Для того, щоб птиця набирала живу 
масу, їй дають стимулятори росту. Якщо птиця вирощується у прискоре-
них умовах, то не формуються належним чином усі системи організму. У 
такій ситуації рятують, звісно, антибіотики. Часто їх дають аж до забою 
птиці, порушуючи ветеринарні інструкції. Тож залишки препаратів міс-
тяться в головному продукті. Антибіотики — хімічні речовини, які мають 
здатність накопичуватися в організмі. 

Відомо, що антибіотики стимулюють окремі біохімічні процеси в ор-
ганізмі тварин, що сприяє поліпшенню їхнього загального стану, приско-
ренню росту, підвищенню продуктивності, активізації захисних реакцій. 
Тому антибіотики використовують не лише для лікування і профілактики 
багатьох інфекційних і незаразних хвороб, а й для стимулювання росту, ві-
дгодівлі тварин, підвищення продуктивних характеристик. 

У харчових продуктах антибіотики можуть мати наступне походжен-
ня: природні антибіотики, властиві вихідній харчовій сировині; антибіоти-
ки, що утворюються в процесі виготовлення харчових продуктів; антибіо-
тики, що потрапляють у продукти тваринництва під час використання їх як 
біостимуляторів росту тварин; антибіотики, застосовувані як консерванти. 

Деякі харчові продукти, наприклад, яєчний білок містить природні 
компоненти з антибіотичною дією, які можуть бути виділені, очищені і за-
стосовані для консервування інших харчових продуктів. 

Антибіотики, крім позитивних ефектів, мають побічну негативну дію: 
алергенність, мутагенність, тератогенність, токсичність, здатність знижу-
вати специфічну стійкість і сприяти утворенню антибіотикостійких бакте-
рій. Дуже небезпечним і небажаним ефектом антибіотиків є сенсибілізація 
організму людей з наступними алергічними реакціями. Найсильнішими 
алергенами вважають пеніцилін, стрептоміцин і олеандроміцин. 

Стрептоміцин і тетрациклін діють на вагітних як тератогени, спричи-
няють аномалії в розвитку ембріонів. Широко використовуваний у ветери-
нарії хлорамфенікол (левоміцетин) в окремих людей з підвищеною чутли-
вістю викликає токсикози, апластичну анемію, яка переходить у лейкемію. 
Його вміст у продуктах надзвичайно небезпечний для чутливих до антибі-
отиків людей. Дослідженнями доведено, що, коли протягом п’яти років 
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вживати м’ясо бройлерів, яких вирощували з використанням антибіотиків, 
то несприйняття мікрофлори кишківника до антибіотиків підвищується від 
1 до 20%. 

Проблемі залишкових кількостей антибіотиків у харчових продуктах, 
зокрема їх впливу (контамінації) на здоров’я людини і довкілля, приділя-
ють велику увагу практично в усіх країнах Європи, Англії, Канаді і США. 

Актуальність проблеми визначається трьома аспектами: загальнобіо-
логічними, медичними і соціально-економічними, які тісно між собою 
пов’язані. 

Загальнобіологічний аспект проблеми полягає у тому, що до травного 
каналу хворих людей і тварин потрапляють стійкі до хвороб мікроорганіз-
ми. Під впливом антибіотиків чутливі клітини гинуть, а резистентні, розм-
ножуючись, стають переважною частиною мікрофлори, що призводить до 
збільшення тривалості діарейних та інших захворювань, до необхідності 
підвищення доз лікувальних препаратів, що небажано і з погляду токсич-
ності, і з погляду можливості виникнення суперінфекцій у пацієнтів. Вка-
зана проблема є дуже гострою для педіатрії та клініки імунодефіцитних 
станів. 

Третій аспект проблеми — соціально-економічний — пов’язаний зі 
зниженням ефективності біотехнологічних процесів переробки тваринни-
цьких продуктів. Так, незначні кількості антибіотиків — близько  
0,015-0,02 од./г можуть порушувати перебіг технологічних процесів у пе-
реробці продукції птахівництва. Відповідно до «Гігієнічних вимог до якос-
ті і безпечності продовольчої сировини та харчових продуктів» (1996), у 
тваринних продуктах тваринництва регламентується вміст ветеринарних 
препаратів. 

Об’єднаний комітет експертів ФАО/ВООЗ із харчових добавок і кон-
тамінантів рекомендує максимальні рівні залишків антимікробних засобів і 
ветеринарних препаратів у продуктах тваринництва. Часто побутує думка, 
що імпортна продукція «багата» на антибіотики, стимулятори росту, що 
вона менш поживна, але проблема в тому, що достовірної інформації про 
якість нашої продукції також не маємо. 

Тому в ЦДЛ ветеринарної медицини були проведені дослідження з 
визначення у зразках продукції птахівництва (м’ясо птиці, яйця) залишків 
антибіотиків та інших антимікробних препаратів. Піддослідний матеріал 
був взятий з птахопідприємства Хмельницької області. 

Необхідно відмітити, що препарату лівоміцетину у мясі птиці місти-
лося у два рази більше допустимої норми і складало 0,02 мг/кг. При цьому 
залишок тетрациклінової групи антибіотиків переважав норму в курячих 
яйцях у п’ять разів. У всіх продуктах, які досліджувалися, були знайдені 
залишки пеніциліну та стрептоміцину, вміст яких взагалі не допускається. 

Вивчаючи детально концентрацію залишків антимікробних препаратів 
з’ясували, що найбільший вміст їх спостерігався у печінці, нирках і в м’ясі 
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та жирі гомілок: бензилпеніциліну — 0,09 мг/кг; спектиноміцину — відпо-
відно 6, 8, 1,0 мг/кг, гентаміцину — 0,8, 3, 1,2 мг/кг. Відносно вмісту нео-
міцину, то найвищий його вміст спостерігався у курячих яйцях (0,9 проти 
допустимої норми — 0,5мг/кг). 

Таким чином, отримані результати вказують на перевищення допус-
тимих норм антибіотиків та інших антимікробних засобів у 3-5 разів. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТИВНОСТІ КУРЕЙ  
ПРОМИСЛОВОГО СТАДА КРОСІВ ХАЙСЕКС БІЛИЙ,  

ХАЙ-ЛАЙН W-36 ТА РОДОНІТ-2 

Нині в нашій країні спостерігається щорічне збільшення виробництва 
продукції птахівництва за дотримання високих показників якості продукції 
та підвищення економічної ефективності виробничого процесу. Такі успіхи 
галузі, зокрема виробництва курячих яєць, зумовлені впровадженням но-
вих технологій, використанням сучасних спеціалізованих яєчних кросів 
курей, зміною системи менеджменту і управління якістю. За останні роки 
несучість курей промислового стада зросла з 280 шт. до 310-320 шт. яєць 
за рік, жива маса перед виробничим використанням знизилася з 2,1 кг до 
1,5-1,6 кг, зменшились витрати корму на 10 яєць до 1,70-1,75 кг. Оскільки 
в Україні для виробництва харчових яєць в птахівничих господарствах ви-
користовують майже 20 різних спеціалізованих яєчних кросів питання 
проведення їх порівняльної оцінки є актуальним. 

Метою нашої роботи було провести порівняльний аналіз рівня проду-
ктивності курей фінального гібриду кросів Хайсекс білий, Хай-Лайн W-36 
та Родоніт-2 в умовах ВАТ «Птахофабрика «Україна» Васильківського ра-
йону Київської області. Птицю оцінювали за основними показниками яєч-
ної продуктивності: несучістю, масою яєць, витратами корму на виробниц-
тво яєць, збереженістю поголів’я за весь продуктивний період. 

Результати проведених досліджень свідчать про високий рівень про-
дуктивності курей досліджуваних кросів в господарстві. У курей кросів 
Хайсекс білий та Хай-Лайн W-36 за рівнем показників продуктивності не 
встановлено суттєвих відмінностей між промисловими стадами. Кури про-
мислового стада кросу Родоніт-2 переважають вищезгадані кроси за рівнем 
яєчної продуктивності (несучість на початкову несучку) на 5-14 яєць, збе-
реженістю — 1,8-3,2%, масою яєць — близько 5 г. Проте, незначно посту-
паються за таким показником, як витрати корму на виробництво продукції: 
витрати корму на 10 шт. яєць є вищими на 0,08-0,20 кг, а на 1 кг яйцемаси 
— на 0,10-0,24 кг. 
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Таким чином, досягнутий рівень продуктивності курей спеціалізова-
них яєчних кросів в господарстві свідчить про загалом високий рівень ор-
ганізації технологічного процесу та ефективність використання курей дос-
ліджуваних кросів для виробництва яєць. Встановлені відмінності між по-
казниками продуктивності курей різних кросів потребують подальших до-
сліджень їх особливостей з метою встановлення оптимальних для кожного 
кросу параметрів ведення технологічного процесу. 

УДК 636.082.2.52/58 
Пустова Н.В. — кандидат с.-г. наук, доцент, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ  
ТА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ КУРЕЙ 

Ріст та розвиток організму визначається, у першу чергу, історично 
сформованою в певних умовах життя спадковістю, проте вони зазнають 
помітних змін залежно від кліматичних умов, сезону виводу, статі, фізіо-
логічного стану організму, від типу продуктивності тощо. В курей основ-
ною продукцією є яйце та м’ясо, на виробництво якої витрачається значна 
частина білків, вивчення змін рівня білка та білкових фракцій у сироватці 
крові взаємопов’язаних з продуктивністю птиці, має важливе значення. 
Зміна рівня продуктивності птиці, зокрема несучості, відображається на 
показниках крові. Численними дослідженнями встановлено певний зв’язок 
між вмістом загального білку та окремими його фракціями у сироватці 
крові та господарсько цінними ознаками. Отже, вивчення змін, які відбу-
ваються у крові курей зарубіжної селекції, вирощених в умовах нашої кра-
їни, є актуальним. 

Дослідження проводились з метою виявлення кращого кросу курей з 
урахуванням показників інтер’єру (біохімічного складу крові) і продуктив-
ності (несучості) за загальноприйнятими методиками. У ході досліджень 
визначали яєчну продуктивність (n = 80 голів для кожного кросу) і показ-
ники крові (n = 5 голів для кожного кросу). Дослідження проводилось на 
курах-несучках різних кросів зарубіжної селекції (Shaver 579 — Канада, 
Bovans GL — Голландія, Tetra SL (яєчні) та Tetra Х (комбінований) — 
Угорщина) в період продуктивного використання (21-77 тижнів), у госпо-
дарстві товарного типу, зони Поділля. Умови годівлі та утримання були 
однаковими для піддослідних кросів птиці (згідно норм). 

Аналізуючи отримані в ході досліджень дані продуктивності курей 
21-тижневого віку виявили найвищий відсоток несучості — 45% у курей 
кросу Shaver 579, що свідчить про ранню статеву зрілість птиці. Проте в 
49-тижневому віці серед яєчних кросів значних відмінностей показника 
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несучості не спостерігали (83-85%), найвищим він був у курей кросу  
Bovans GL — 85%. У віці курей 77 тижнів кількість яєць, отриманих від 
птиці кросу Tetra SL і Shaver 579,  різнилась на 0,6%, на користь останньо-
го кросу, а перевага над птицею кросу Bovans GL становила 1,7%. 

Вміст білку в крові свідчить про інтенсивність білоксинтезуючої фун-
кції організму. На загальний вміст білків і співвідношення окремих їх фра-
кцій впливають умови годівлі та утримання птиці, фізіологічний стан ор-
ганізму, активність ендокринних залоз та регуляторна функція центральної 
нервової системи. 

У ході досліджень ми вивчали біохімічні показники сироватки крові 
курей різної селекції. Вміст загального білку в крові курей 21-тижневого 
віку був найвищим у птиці кросу Tetra X — майже 58 г/л, що було більше 
на 3,83, 8,15 і 13,74%, ніж у крові курей кросів Shaver 579, Bovans GL і  
Tetra SL (Р>0,999) відповідно. В 49-тижневому віці піддослідних кросів 
курей цей показник знаходився у межах 50,32-52,06 г/л. Різниця най-
меншого показника у птиці кросу Tetra SL з курми кросу Bovans GL досто-
вірна (Р>0,95). Рівень загального білку крові у 77-тижневому віці курей 
становив 45,4-47,1 г/л (Р>0,9). 

Вміст загального білку в крові птиці кросу Tetra SL 21- і 49-тижневого 
віку був майже однаковим (49,98 і 50,23 г/л). Різниця за цим показником 
між ними та 77-тижневою птицею становила відповідно 3,88 і 4,22 г/л 
(Р>0,99). У курей кросу Shaver 579 ця різниця між птицею 21-тижневого та 
49- і 77-тижневого віку складала 3,92 і 10,32 г/л (Р>0,999), а 49- і  
77-тижневого — 0,8 г/л (Р>0,99). У птиці кросу Bovans GL перевага за  
вмістом загального білку в крові курей 21-і 49-тижневого віку над  
77-тижневою птицею становила 6,52 і 5,36 г/л (Р>0,99) відповідно. У курей 
кросу Tetra X цей показник найбільшим був у віці 21 тиждень — 57,94 г/л, 
що більше, ніж у 49- та 77-тижневому віці на 6,54 і 10,88 г/л відповідно, а 
між 49- та 77-тижневою птицею різниця за цим показником складала 
4,34 г/л (Р>0,999). 

Нами встановлено, що співвідношення у крові альбумінів до глобулі-
нів (А/Г) у піддослідної птиці 21-тижневого віку становило 0,5. Найменше 
значення цього показника виявлено у курей кросу Shaver 579 — 0,47 і різ-
ниця з птицею кросів Tetra SL і Bovans GL була достовірною (Р>0,95). У 
49-тижневому віці курей різниця за альбуміно-глобуліновим співвідно-
шенням між курми кросів Tetra SL, Tetra X та птицею кросу Shaver 579 
становила 0,033 (Р>0,95) і 0,029 відповідно. У крові курей 77-тижневого 
віку найвищим цей показник був у птиці кросу Tetra X — 0,55, що більше, 
ніж у птиці кросів Tetra SL, Shaver 579 і Bovans GL на 0,01; 0,015 і 0,029 
(Р>0,95) відповідно. Достовірна різниця встановлена між курми кросу 
Bovans GL та кросів Tetra SL (Р>0,95) і Shaver 579 (Р>0,999). 

Найвищим співвідношення А/Г у крові птиці кросу Tetra SL було в  
77-тижневих курей 0,54, що переважало на 0,04 і 0,02 показники у курей 
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21- і 49-тижневого віку (Р>0,95). У курей кросу Shaver 579 зазначене спів-
відношення у 77-тижневої птиці було більшим на 0,064 і 0,047 (Р>0,999 і 
Р>0,99) порівняно з показниками у курей віком 21 і 49 тижнів. Різниця за 
А/Г у крові птиці кросу Bovans GL 77-тижневого віку та 21- і 49- тижневи-
ми курми становила 0,025 і 0,045 (Р>0,95 і Р>0,999) відповідно. Істотної 
різниці за цим показником у курей кросу Tetra X за весь період досліджень 
не виявлено. 

Майже третину всіх мінеральних речовин тваринного організму за-
ймає кальцій. Біля 99% його міститься в кістковій тканині та більше 1% — 
в крові та м’яких тканинах. Результати наших досліджень свідчать, що 
найбільший вміст кальцію в крові курей 21-тижневого віку спостерігався у 
птиці кросу Bovans GL — 3,83 ммоль/л, що більше, ніж у птиці кросів  
Tetra SL, Shaver 579 і Tetra X, на 0,12, 0,19 і 0,46 ммоль/л (Р>0,99) відпові-
дно. Різниця за цим показником між курми кросу Tetra X та кросів Tetra SL 
і Shaver 579 становила відповідно 0,33 (Р>0,95) і 0,27 ммоль/л. У піддослі-
дної птиці 49-тижневого віку за вмістом у крові кальцію перевага курей 
кросу Bovans GL (4,98 ммоль/л) над птицею кросів Shaver 579, Tetra SL і 
Tetra X складала 0,08 (Р>0,9), 0,44 (Р>0,999) і 0,98 ммоль/л відповідно. У 
77-тижневого віку курей досліджуваних кросів вищеназваний показник 
знаходився у межах 3,78-4,00 ммоль/л. 

Вміст кальцію в крові курей 49-тижневого віку кросу Tetra SL стано-
вив 4,54 ммоль/л, що переважало значення 21- та 77-тижневої птиці на 0,83 
(Р>0,99) і 0,56 ммоль/л (Р>0,95) відповідно, а у курей кросу Shaver 579 ця 
різниця становила 1,26 і 1,00 ммоль/л при Р>0,999, у птиці кросу Bovans 
GL — 1,15 (Р>0,99) і 0,98 ммоль/л Р>0,999). У курей кросу Tetra X різниця 
за даним показником в крові у вікові періоди птиці 77 та 21 тиждень скла-
дала 0,41 ммоль/л (Р>0,99), а у 49-тижневої птиці та 21 і 77-тижневої — 
0,22 і 0,63 ммоль/л (Р>0,999) відповідно. 

Біохімічні показники крові у курей повністю відображають зміни  
функціонування систем організму, пов’язаних з продуктивністю птиці. Ін-
тенсивність обмінних процесів у крові підвищується в період напруженого 
росту і розвитку організму та яйценосності курей, що призводить до під-
вищення або зменшення тих чи інших показників відповідно продуктивно-
сті птиці в той чи інший період вирощування. Значна частина кальцію міс-
тилась у крові курей-несучок 49-тижневого віку кросу Bovans GL  
(4,98 ммоль/л) і Shaver 579 (4,90 ммоль/л), найменша — в птиці кросу  
Tetra Х (4,00 ммоль/л). Результати біохімічних показників крові свідчать, 
що організму високопродуктивних курей-несучок властивий високий рі-
вень обміну білків та мінеральних речовин. 



80 
 

УДК 636.52.061: 636.52/.58.082.2 
Радюк В.М. — аспірант1, 

Інститут розведення і генетики тварин НААНУ, Чубинське, Україна 

ЕКСТЕР’ЄРНІ ПОКАЗНИКИ І ЖИВА МАСА КУРЕЙ РІЗНИХ КРОСІВ  
ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

Птахівництво — одна із найбільш перспективних галузей сільського 
господарства, головним завданням якої є розведення, годівля, утримання і 
використання найкращих порід, кросів птиці з метою отримання продукції 
(яєць, м’яса і т.д). Птахи — це найбільш скороспілі тварини, від яких за не-
значних витрат кормів, затрат праці і засобів виробництва одержують цінні 
продукти харчування. 

В Україні птахівництво розвивається досить швидкими темпами, за-
вдяки створенню великих птахофабрик та міжгосподарських птахівничих 
підприємств. Постійно проходить процес послідовної концентрації, спеці-
алізації і інтенсифікації виробництва. Птахівництво посіло провідне місце 
в сільському господарстві України. Ріст виробництва продукції здійсню-
ється на базі інтенсифікації галузі — підвищення продуктивності птиці, 
повнішого використання виробничих площ, енергетичних ресурсів, впро-
вадження нових кросів, поліпшення організації технологічного процесу. 

Оцінка птиці за екстер’єром дає можливість оцінити стан організму, вза-
ємозв’язок між її генотипом і умовами утримання, ступеня реалізації генети-
чного потенціалу. Отже, вивчення зовнішніх форм будови тіла курей кросів 
різної селекції під впливом факторів зовнішнього середовища є дуже важли-
вим. У процесі розвитку організму відмічаються періоди інтенсивного та 
уповільненого росту, які залежать не лише від генетичних особливостей пти-
ці, але й від умов зовнішнього середовища та рівня продуктивності курей. 

У ході дослідницької роботи на ПАТ «Агрофірма «Авіс» було дослі-
джено живу масу і лінійні показники курей кросів Хайлайн білий, Ломан 
браун і Хайлайн коричневий у 21-тижневому віці. 

Аналізуючи лінійні показники будови тіла курей різних кросів, було 
виявлено перевагу птиці кросу Хайлайн білий над кросами Ломан браун і 
Хайлайн коричневий за показниками довжини тулуба (15,93 см), ширини 
грудей (6,63 см), глибини грудей (9,33 см), ширини таза (7,1 см). Найменші 
показники були у курей кросу Ломан браун, але слід відмітити, що за пока-
зниками обхвату грудей (36,33 см) птиця не поступається кросу Хайлайн 
білий (36,33 см) і мала найбільшу довжину плюсни (7,66 см). Птиця кросу 
Хайлайн коричневий мала найбільші показники за довжиною гомілки 
(13,73 см) і довжиною стегна (9,5 см). 

                                                           
1 Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор Сірацький Й.З. 
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При порівнянні показників живої маси курей у 21-тижневому віці бу-
ло відмічено перевагу кросу Хайлайн білий над двома іншими кросами. 
Жива маса курей кросу Хайлайн білий складала 1573,91 г, що більше порі-
вняно із кросами Ломан браун (12,61 г) і Хайлайн коричневий (8,15 г). 

УДК 636.52/.58.084.41.087.72 
Ройтер Я.С. — доктор с.-х. наук, профессор, 

ВНИТИ птицеводства, Российская Федерация 

Кутушев Р.Р. — директор, 

ГУП «ППЗ Благоварский», Российская Федерация 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ГУСЕЙ 
И УТОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В решении задач по увеличению и расширению ассортимента продук-
тов птицеводтва особое место принадлежит водоплавающей птице (гусям 
и уткам). Благодаря использованию в питании дешевых кормов, получе-
нию высококачественных продуктов (мясо, жир, печень), а также ценного 
перо-пухового сырья для легкой промышленности разведение гусей и уток 
издавна считалось выгодным занятием. 

В 90-е годы прошлого столетия в связи с переходом экономики РФ на 
рыночные отношения, существенно изменилось финансово-экономическое 
положение птицеводческих хозяйств. Резкое увеличение цен на энергоно-
сители, насыщение рынка сравнительно недорогими мясопродуктами за-
рубежного производства, а также невысоким качеством тушек разводимых 
на тот период пород и кроссов гусей и уток привело к значительному со-
кращению поголовья водоплавающей птицы в стране. 

В связи с этим в отдельные регионы страны были завезены зарубеж-
ные породы гусей: северогерманские, датские, венгерские белые; утки 
кросса легарт и др. Однако завезенная птица при использовании местных 
кормов и традиционных условий содержания значительно уступала по 
жизнеспособности и продуктивности птице отечественной селекции. 

Сложившаяся ситуация потребовала пересмотра всего комплекса ор-
ганизационно-технологических мероприятий по производству продукции 
от водоплавающей птицы (гуси, утки). Проведенные научные исследова-
ния в рамках целевых научно-технических программ обеспечили разработ-
ку новых методов селекции, создание и усовершенствование существую-
щих пород, линий и кроссов гусей и уток. 

В настоящее время в стране около 90% поголовья составляют гуси 
отечественной селекции. Завезенные в 90-е годы северо-германская, ле-
гарт, венгерская белая и другие породы гусей имеются лишь в небольшом 
количестве в отдельных хозяйствах. 

Более 50% гусепоголовья в стране составляют гуси линдовской поро-
ды, широко используются гуси селекции ППЗ «Благоварский» Р. Башкор-
тостан и «Племенной завод «Махалов», Курганской обл. 
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Линдовская порода обеспечивает получение 48-50 яиц за 4,5 месяца 
продуктивного периода при живой массе гусят в 9 недель 4,5-4,6 кг. В на-
стоящее время на базе линдовской породы создается кросс гусей, обеспе-
чивающий получение гусят в 10 недель с живой массой 5,2-5,4 кг при за-
тратах корма на 1 кг прироста 2,7 — 2,8 кг. 

В результате многолетнего творческого содружества специалистов 
ГУП «ППЗ Благоварский» и ученых ВНИТИП выведена высокопродук-
тивная аутосексная порода гусей, получившая название «Уральские бе-
лые». Эта порода обеспечивает получение 37 гусят от родительской пары 
за 4,5 месяца продуктивности, при живой массе гусят в 9 недель —  
4,1-4,2 кг, затратах корма на 1 кг прироста живой массы составляет 2,6 кг. 

В настоящее время селекционная работа с утками направлена на выве-
дение высокопродуктивной птицы с хорошими мясными и перо-пуховыми 
качествами молодняка при невысоких затратах корма на получаемую про-
дукцию. 

До недавнего времени в стране практически все поголовье уток со-
ставляла птица пекинской белой породы различных промышленных крос-
сов. Основным ее недостатком является высокая ожиренность тушек, до-
стигающая 40%, что и явилось основной причиной снижения товарного 
спроса на эту птицу. Учитывая потребительский интерес к уткам с цвет-
ным оперением и пониженным содержанием жира в тушке, учеными 
ВНИТИП совместно со специалистами ГУП «ППЗ Благоварский» была 
разработана и внедрена селекционная программа, результатом внедрения 
которой является создание новой породы уток — башкирские цветные, и 
на ее базе — двух кроссов БЦ 12; БЦ 123. 

Основой для создания башкирской цветной породы уток послужили 9 
особей (4 самца и 5 самок), возникших спонтанно в стаде пекинской породы, 
разводившейся в ППЗ «Благоварский». Основным методом создания породы, а 
на ее основе кроссов уток БЦ 12 и БЦ 123, явилась комбинированная селекция 
(семейная в сочетании с индивидуальным отбором). В результате длительной 
селекции созданы утки, имеющие характерные лишь для них экстерьерные 
особенности и отличаются от других пород аутосексностью в окраске опере-
ния и более низким содержанием жира в тушке (на 5-7%). Яйценоскость мате-
ринской формы башкирских цветных уток за 40 недель цикла составляет 230-
235 шт., вывод молодняка — 80,3% живая масса утят-бройлеров в 6 недель: 
селезни — 3,1 кг, уточки — 3,0 кг, затраты корма на 1 кг прироста — 2,50 кг, 
сохранность молодняка — 98,5%, ожиренность тушки с кожей — 31,5%. 

В настоящее время в стране возрастает потребительский спрос на не-
жирное мясо уток. Для обеспечения населения этим продуктом в ГУП 
«ППЗ Благоварский» завершается работа по созданию нового промышлен-
ного кросса уток с белым оперением, обеспечивающего выход мяса от ро-
дительской пары за 40 недель продуктивного периода более 630 кг. При 
этом ожиренность тушки утят-бройлеров не превышает 28% (с учетом  
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кожи) при конверсии корма 2,1-2,2 кг на 1 кг прироста живой массы. По 
всем параметрам продуктивности и качеству продукции эта птица не усту-
пает лучшим кроссам мировой селекции. При этом птица созданного крос-
са отличается высокой сохранностью 97-99% и приспособленностью к 
местным кормовым ресурсам. 

В последние годы в РФ также появляется определенный интерес к раз-
ведению мускусных уток. Мускусные утки по своим хозяйственно биологи-
ческим особенностям существенно отличаются от других уток, разводимых 
в стране. Мясо этого вида уток в сравнении с пекинскими утками отличает-
ся меньшей ожиренностью и большим выходом постного мяса, при этом 
они (и их гибриды с обычными утками) способны к откорму на жирную пе-
чень. В связи с этим в ППЗ «Благоварский» проводится работа по созданию 
межлинейных кроссов мускусных уток на базе имеющегося в хозяйстве ге-
нофонда, а также создаются межвидовые кроссы уток, где в качестве роди-
тельских форм используют обычные и мускусных породы уток. 

УДК 636.52/58.082.2 
Романенко О.А. — кандидат с.-г. наук, доцент,  

Щербатюк Н.В. — кандидат с.-г. наук,  

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

ПОЛІГЕННА ПРИРОДА МІНЛИВОСТІ Й УСПАДКУВАННЯ СТУПЕНЯ 
РОЗВИТКУ СТАТЕВИХ ЗАЛОЗ У ПТАХІВ 

Багаторічними спостереженнями 4-5%-ного добору за ступенем роз-
витку статевих залоз одержано значний селекційний ефект, однак успадку-
вання цієї ознаки виявилось невисоким — 0,22-0,30. 

Припустивши, що основна причина таких низьких показників успад-
кування ступеня розвитку статевих залоз і їх функцій криється у високій 
полігенній природі мінливості, цієї ознаки, проведені дослідження отрима-
ного матеріалу (1215 промірів) методами популяційної генетики, викорис-
таними в свій час в аналогічних дослідженнях на рослинах Нільсоном-Еле 
та Істом. Суть методу полягає в своєрідному моделюванні емпіричних ря-
дів мінливості з найбільш подібними теоретичними (біноміальними), від-
повідаючими певному розподілу частот генетичних комбінацій різних по-
лігібридних схрещувань. Наприклад, одержані Істом виміри довжини 221 
початку кукурудзи розподілились в емпіричному ряді з 7 класів, який ви-
явився подібним до теоретичного біноміального, відповідаючого розподілу 
частот тригібридного схрещування (1+6+15+20+15+6+1=64) і на цій підс-
таві справедливо був зроблений висновок — мінливість довжини початків 
кукурудзи обумовлена трьома парами полімерних домінантних генів ку-
мулятивної дії. 
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Аналізуючи отримані дані, слід відзначити, що вони одержані на тва-
ринах популяцій, що схрещуються, які відповідно до закону Харді-
Вайнберга, за складом генотипів не відрізняються від популяцій відповід-
них полігібридних схрещувань. 

У таблиці 1 наведені порівняльні дані емпіричного ряду з теоретич-
ним. 

Таблиця 1 

Порівняльні дані емпіричного ряду з теоретичним 

Ряд 
Варіація 

M±m σ СV 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Емпірич- 

ний 
2 3 8 25 68 129 218 249 210 166 84 34 10 3 2 2 1 

12,14 
±0,05 

2,0 16,5 

Біноміа-
льний 

1 1 7 27 74 148 222 254 222 148 74 27 7 1 1 - - 
12,00 
±0,00 

1,9 5,4 

 
Біноміальний ряд визначений лише для 15 симетричних класів, тому 

накопичений матеріал емпіричного ряду виявився асиметричним. Аналіз 
цих рядів методом «Хі квадрат» показав цілком задовільні результати. Чи-
сло накопичених даних М = 20,67 виявилося менше табличного (21,06) в 
графі Р = 0,10.Таким чином, отримані результати свідчать про збереження 
в силі нульової гіпотези, тобто підтверджують подібність емпіричного ря-
ду до біноміального, тому що крайньою межею імовірності збігу емпірич-
них рядів з теоретичними є числа, розміщені в графі Р = 0,05. А тому мож-
на зробити висновки, що мінливість цього неповного (15 класів) ряду зу-
мовлена сімома парами домінантних полімерних генів кумулятивної дії, 
тому що коефіцієнти бінома Ньютона в 14 ступені є відносними частотами 
теоретичного ряду гібридів семигібридного схрещування. Цілком ймовірно 
припустити, що мінливість і успадкування ступеня розвитку статевої зало-
зи, заплідненості яєць зумовлюється більш високою полігенною системою, 
яка налічує принаймні дев’ять пар генів. 

УДК 636.087.26 
Ромашко А.К. — кандидат с.-х. наук, 

РУП «Опытная научная станция по птицеводству», Заславль, Беларусь 

ПИТАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА 

Отрасль птицеводства Республики Беларусь испытывает определен-
ный дефицит белкового сырья. Учитывая это, целесообразно обратить 
внимание на кормовые средства, которые ранее, в силу ряда как объектив-
ных, так и субъективных причин, не получили заметного применения при 
производстве комбикормов для птицы. Одним из таких кормовых средств 
является продукт переработки семян льна — льняной жмых. 
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Целью наших исследований являлось установление химического со-
става и питательных характеристик льняного жмыха. 

Исследования химического состава льняного жмыха, проведенные на 
РУП «Опытная научная станция по птицеводству» показали, что содержа-
ние сырого протеина в жмыхе (33,1%) сопоставимо с рапсовым жмыхом и 
незначительно уступает жмыху подсолнечному (на 1,6%). Льняной жмых 
содержит довольно высокий процент сырого жира (11,0%), что необходи-
мо учитывать при его хранении и проводить регулярный контроль кислот-
ного и перекисного чисел жира. Содержание клетчатки в данном кормовом 
средстве относительно низкое (6,28%) и находится на уровне соевого 
жмыха, в то время как, содержание клетчатки в рапсовом жмыхе выше на 
5,12-14,62%, а в подсолнечном — на 4,7%. Льняной жмых имеет самый 
высокий процент безазотистых экстрактивных веществ (37,58% против 
24,1-33,68% в других жмыхах). Содержание кальция в продукте перера-
ботки семян льна сопоставимо с его количеством в соевом жмыхе, а уро-
вень общего фосфора соответствует концентрации этого элемента в рапсо-
вом и подсолнечном жмыхе. 

Жиры, остающиеся в льняном жмыхе после отгонки масла, обладают 
всеми полезными свойствами, что и льняное масло. Уникальность их со-
стоит в высоком содержании альфа-линоленовой (омега-3) жирной кисло-
ты, а так же других ненасыщенных жирных кислот. Льняное масло по со-
держанию ненасыщенных жирных кислот превосходит рыбий жир в 2 раза. 

Жир льняного жмыха содержит 46-82% наиболее ценных полинена-
сыщенных жирных кислот семейства омега-6 (линолевая, докозатетраено-
вая, арахидоновая и др.) и, что особенно ценно, омега-3 (альфа-
линоленовая (ALA), 3-октадекатриеновая, докозапентаеновая (DPA), доко-
загексагеновая (DHA), эйкозапентаеновая и др.). Высокий уровень таких 
кислот имеют также масло подсолнечное (40-70%) и соевое (64%). Однако 
льняное масло отличается повышенным содержанием особо ценных и де-
фицитных для человека жирных кислот семейства омега-3. Так, если со-
держание альфа-линоленовой кислоты (семейство омега-3) в подсолнеч-
ном масле составляет 1,0%, в соевом — 5-14%, то в льняном — 41-55%. 
Концентрация линолевой кислоты (семейство омега-6) в льняном масле 
находится на уровне 12-30%, в то время как в подсолнечном масле ее со-
держание может доходить до 70%, а в соевом — до 60%. В связи с этим, 
продукты переработки семян льна являются хорошим средством для полу-
чения яиц и мяса птицы с повышенным содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3 и омега-6 и с оптимальным их соотношением. 

При использовании льняного жмыха следует обращать внимание на 
то, что семена льна содержат на цианогликозид линамарин и фермент ли-
назу, которая способна гидролизовать гликозид с выделением до 0,1% си-
нильной кислоты в сырых семенах льна. При производстве шрота или 
жмыха с соблюдением технологического режима гликозид линамарин в 
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значительной степени разрушается, однако часть его превращается в орга-
ническую синильную кислоту. Содержание синильной кислоты в льняном 
жмыхе может достигать до 0,06%, несмотря на то, что по требованиям без-
опасности её наличие не допускается. И хотя синильная кислота является 
нестойким соединением (быстро разлагается на безвредные для организма 
животных вещества), к тому же ее, в какой-то степени, детоксицируют 
обычно вносимые в комбикорм лизин, метионин, витамин В6 и йод, льня-
ной жмых необходимо контролировать на наличие синильной кислоты. 
Также продукты переработки семян льна содержат от 3 до 10% слизистых 
веществ, которые почти не перевариваются моногастричными животными. 

В целом питательные характеристики льняного жмыха не уступают 
показателям продуктов переработки рапса и подсолнечника, а по некото-
рым параметрам изучаемое кормовое средство составляет конкуренцию 
соевому жмыху, и, несмотря не некоторые проблемные моменты, считаем, 
что льняной жмых имеет все основания для более широкого использования 
в кормлении птицы. 

УДК 636.5(09) 
Савчук О.В. — кандидат с.-г. наук, доцент, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

ПТАХИ — ДАВНІ СУПУТНИКИ ЛЮДИНИ 

Птахи — давні супутники людини. Наші стародавні предки пробували 
ловити пернатих, правда, це було справою нелегкою і не завжди вдалою. А 
ось захоплення гнізд з кладкою яєць або пташенятами гарантувало ситний 
обід. Тому-то розбійним промислом займалися частіше, ніж полюванням. І 
в наші дні деякі австралійські і африканські племена харчуються пташи-
ними яйцями. Проте птахи служили не тільки джерелом живлення. 

Маорі, аборигени Нової Зеландії, в минулому столітті носили одяг з 
пташиних шкур. Американські індійці надягали пояси і головні убори із 
пір’я. Із роду курячих одомашнені кури, індички, цесарки і павичі; гусячих 
— три види гусаків і два качок; голубиних — один вид голуба. 

Дикими предками домашньої курки були дикі банківські кури, або 
«кури джунглів». Їх і зараз можна зрідка зустріти в хащах чагарників і 
бамбука в Індії, Індонезії, Індокитаї. Банківська курка може кілька разів в 
рік будувати гніздо прямо на землі, відкладаючи від 4 до 13 яєць. Саме ця 
особливість птаха свого часу зацікавила жителів Південно-східної Азії, які 
першими стали приручати курей. Кури були завезені до Америки в 1493 
році — під час другої подорожі Колумба. Через декілька десятиріч Амери-
ка «відповіла» Європі індичками. Кури в Стародавньому Римі передбачали 
майбутнє. Нерідко поведінка птахів визначала рішення дуже важливих 
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справ і навіть результат битв (якщо добре кури поїдають корм на заході 
сонця — буде успіх, погано — невдача). Але, якщо в Греції і Римі і півні і 
кури на рівних виступали як провісники, то в Індії шанували лише півнів 
— вони грали роль дозорних, охороняючих людей. Стародавні індійці ві-
рили, що, коли сідає сонце, півні своїм криком попереджають: злі духи пе-
ремогли денне світило, і тепер їх треба побоюватися. Удосвіта ж вони по-
відомляли: злі духи покидають землю, небезпека минула. У стародавніх 
слов’ян, що жили на території нашої країни, півень служив символом бога 
вогню. Тому «підпустити червоного півня» — означало підпалити. В Росії 
кури і півні теж були дуже популярні (зображення півнів часто зустрічало-
ся в російських селах на дахах будинків). 

За старих часів селянин стежив за часом по півнячому крику. Вважа-
лося завжди, що перше «ку-ку-рі-ку» лунає в першій годині ночі, наступне 
— в другій, третій раз півень кричить в чотири ранку. Відправляючись в 
дорогу, селяни чекали співу перших півнів. Селянки вставали поставити 
хліб і подоїти корів після других півнів. Разом з третіми — все село було 
вже на ногах і приступало до роботи. Лягати з курми — вставати з півня-
ми... Непросто в наш швидкоплинний час дотримувати це золоте селянське 
правило. 

За старих часів було немало любителів півнячого співу, головним чи-
ном серед простого люду. Під час змагань, поки півні тягнули своє соло, 
судді відмірювали на столі пальцями четверті. Самими співучими вважа-
лися півні, що тягнули на 23-25 четвертей. 

Ще в Стародавній Греції і Стародавньому Римі були популярні 
півнячі бої. Для цього створювали спеціальні бійцівські породи, які потім 
розповсюджувались в Західній і Східній Європі. Стародавні греки — народ 
дуже відважний, але і вони брали у півнів уроки хоробрості і завзятості в 
бою. Фемістокл, знаменитий грецький полководець, збираючись на війну 
проти персидів, включив в програму бойової підготовки півнячі бої, щоб 
солдати, дивлячись на них, вчилися стійкості і відваги. В наші дні бойові 
півні в країнах Південної Азії і Америки хоробро захищають будинки своїх 
господарів від змій і бродячих собак. 

Великі любителі півнячих битв французи та в’єтнамці. У в’єтнамських 
бійцівських півнів шкіра настільки груба, що навіть в найжорстокіших су-
тичках крові майже не буває. Це дуже великий (масою до 6 кілограм) птах, 
у якого відсутнє оперення на шиї, ногах і більшій частині тулуба. Вартість 
доброго бійцівського півня прирівнюється до вартості буйвола. 

Бійцівські півні забувають про все на світі, коли бачать перед собою 
побратима-супротивника. Ні голод, ні утомленість, ні біль, ні смертельні 
рани — ніщо не може угамувати їх войовничий запал. 

В даний час є немало любителів півнячих боїв в Узбекистані і в інших 
державах Середньої Азії. Дуже популярна малайська бійцівська порода ку-
рей. «Малайці» добрі: високі ноги, широкі груди, довга шия, очі з крутим 
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надбрів’ям. Крик у малайського півня короткий, але дзвінкий, як клич. 
Помічено, чим коротший крик, тим краща бійцівська якість. Саме таких 
півнів цінували за старих часів. Б’ються вони розумно: йдуть від ударів і в 
той же час прагнуть точніше бити по супротивнику. До півнячих боїв і по-
нині відносяться по-різному: одні категорично засуджують, інші захоплю-
ються. 

З кінця XVIII століття курка стала царицею всіх домашніх птахів. За-
раз в світі понад 80 відсотків домашніх птахів — це кури. З часом склалося 
декілька порід курей: яєчні, м’ясо-яєчні, м’ясні, бійцівські і декоративні. 

Змінила людина курку до невпізнання — дикі предки наших курей да-
вали 10-30 яєць в рік, сучасні породи — більше трьох сотень яєць. Якщо 
дикі кури мали живу масу півкілограма, то сучасні м’ясні важать до 4 кг. 

Чемпіонкою серед несучок вважається Принцес Те Каван, яка знесла 
361 яйце за 364 дні. Взагалі кращою яєчною породою є леггорн — в се-
редньому 300 яєць в рік від кожної несучки. 

Серед птахів є немало кандидатів у домашні. В заповідниках і ми-
сливських господарствах приручають фазанів, глухарів і тетерів. Звикли до 
людини і давно живуть поряд з нею лебеді, деякі види папуг і інші дрібні 
співучі птахи. Можна чекати, що незабаром число видів домашнього птаха 
поповниться. 

УДК 636.611.084.1 
Саєнко В.П. — викладач, 

Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам’янець-Подільський, 

Україна 

ПОТРЕБА МОЛОДНЯКУ СТРАУСІВ У КОРМАХ 

В умовах Лісостепу України фермери, вирішуючи, займатися чи ні 
страусівництвом, повинні вміти розрахувати річну потребу в кормах і пе-
редбачити безперебійну спроможність забезпечити ними поголів’я. При 
цьому для годівлі молодняку страусів необхідно орієнтуватися на вік пти-
ці. 

Традиційно в зоні Лісостепу вирощуються і використовуються в раці-
онах птиці злакові зернові, коренебульбоплоди, мінеральні підкормки, а 
влітку активно згодовують зелені корми. 

Із концентрованих кормів широко включають у зерносуміші пшени-
цю, ячмінь, кукурудзу. Денна даванка цих злаків у перші три місяці життя 
молодняку складає відповідно 100, 200 і 300 г на одну голову. Можуть бу-
ти і коливання, але ці показники є тим орієнтиром, на якому можуть ґрун-
туватися розрахунки загальної потреби поголів’я в названих компонентах. 
Наступна вікова група потребує на день пшениці по 200 г, ячменю — 300, 
а кукурудзи — по 500 г. Таку кількість можна планувати для птиці до  
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6-місячного віку включно. З сьомого місяця життя норми споживання збі-
льшуються до 400 г (пшениця), 600 г (ячмінь) та 1 кг (кукурудза). 

Пшениця характеризується тим, що перевищує злакові зернові за вмі-
стом білку (12-14%) та незамінних амінокислот, вітамінів групи В та Е, 
тобто є цінним кормом в енергетичному та білковому плані. Однак, треба 
пам’ятати, що глютени (клейковина) пшениці утворюють з гарячою водою, 
при подальшому розжовуванні і ослиненні, гумоподібну масу (клейстер), 
яка не розчиняється і затримує доступ ферментів. Від цього погіршується 
перетравлення усіх поживних речовин раціону. Тобто, згодовувати його 
необхідно у вигляді крупки (дроблене) або пророщене. При розрахунку рі-
чної потреби в кормах можна планувати, що пшениця може заміщати ку-
курудзу, як основу раціону, на 15-20%. Оптимальна даванка — 35-40% 
(mах = 60%), 

Ячмінь — це біологічно цінний і легко перетравний корм. Однак, в 
ячмені міститься антитрипсин, тому молодняк до 30-денного віку погано 
його засвоює. Молодняку ячмінь дають без оболонок, у вигляді крупи. 

Кукурудза є джерелом енергії, крохмалю, який активно використову-
ється, та каротиноїдів. Тому кукурудзу використовують як зігріваючий 
корм у зимовий період. При цьому, треба враховувати, що в цьому зерні 
спостерігається дефіцит незамінних амінокислот, рівня білку та кальцію. 
Включають в раціони з 2-3 дня життя від 15-20 до 30-40% від загальної ма-
си кормосуміші. 

Використовується у кормосумішах молодняку страусів і овес, що міс-
тить багато холіну (вітаміну В4), який попереджає ожиріння печінки; пан-
тотенової кислоти (В3), необхідної для росту; олеїнової кислоти. Однак, зе-
рно вівса має високий вміст сирої клітковини, тому згодовується без плівок 
з перших місяців життя; і має низький вміст таких незамінних амінокис-
лот, як метіонін, триптофан, лізин. 

Не менш важливими для годівлі страусів є і коренеплоди. Активно 
згодовується морква, яка є джерелом вітамінів, мінеральних солей. Каро-
тину в 1 кг моркви міститься 80-85 мкг. Молодняку в раціони вводиться 
перші півроку по 200 г або до 30% від маси кормів і згодовується дрібно 
посічена у свіжому вигляді. Іноді згодовують у суміші з бруквою, буряком, 
яких включають по 100 г за добу. Моркву можна також заміщати бруквою 
або ріпою, а буряк згодовувати у суміші з висівками. 

Важливими кормами для росту і розвитку страусенят є зелені корми. 
Частіше всього використовується люцерна, конюшина, зелена маса гороху, 
бобів, молода кропива. Ці корми є джерелом вітамінів і протеїну. Особливо 
цінні названі культури у фазі бутонізації або початку цвітіння, коли їхня 
перетравність складає біля 70-80%, тобто при цьому більш доступні пожи-
вні речовини, а, отже, і користь для молодого організму. Влітку зелена ма-
са є основним кормом, тому згодовують з першого місяця життя по 0,5 кг і 
доводять у 7–10-місячному віці до 2 кг. Роздають молодняку траву у  
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свіжому вигляді, зразу після скошування. Перевірено, що краще викорис-
товувати вигули. 

Що стосується кропиви, то її використовують в період від початку ве-
гетації до цвітіння, коли вміст протеїну знаходиться в межах 4%, кліткови-
на порівняно легко перетравлюється, а група вітамінів є багатою на жиро-
розчинні — А (50 мкг/г), Е (10 мкг/г), та водорозчинні — В (4 мкг/г). Фі-
зіологічно зелена маса кропиви покращує апетит у молодняку, завдяки чо-
му підвищується засвоєння речовин, він швидше росте та набирає масу. 
Може служити основним кормом з перших днів життя страусенят. Згодо-
вується у дрібно посіченому вигляді. 

Повноцінним і основним кормом на зиму є вітамінне сіно з конюши-
ни, люцерни та інших лучних трав, яке заготовлюється у фазу перед цві-
тінням, коли воно більш поживніше. Особливу цінність з грубих кормів 
має вітамінне сіно з молодої кропиви, яке є джерелом білку (більше 20%), 
жиру (біля 5%), клітковини (біля 12%), каротину (100-120 мг), вітаміну Е 
(25 мг) та вітамінів В. Білковий корм для страусів забезпечує 10-20% пот-
реби страусів в протеїні, 60-70% — у вітамінах. Споживання сіна кропиви 
може зекономити до 20% комбікормів. 

При організації кормової бази для страусиної ферми необхідно закуп-
ляти мінеральні та вітамінні добавки, що сприяють балансуванню раціонів, 
прискоренню росту та розвитку молодняку. Найдоступнішими є кормова 
крейда та яєчна шкаралупа, які додають до основної кормосуміші по 100 г 
від перших днів до 7-місячного віку. 

Отже, використовуючи добові норми згодовування кормів для різних 
вікових груп страусів, можна розрахувати річну потребу в них на все пого-
лів’я. 

УДК 619:616.995.751.4:636.596 
Сидоренко І.В. — аспірант2, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

ВПЛИВ ОБЛІГАТНИХ ЕКТОПАРАЗИТІВ НА ЯКІСТЬ  
ОПЕРЕННЯ У ДЕКОРАТИВНИХ ПОРІД СВІЙСЬКИХ ГОЛУБІВ 

Декоративне голубівництво в останні роки набуває в Україні значного 
поширення. Найбільша цінність декоративних голубів — розкішне опе-
рення, тому уникнення патогенних факторів, які негативно впливають на 
зовнішній вигляд птахів, є актуальним для сучасного голубівництва. 

Одним із вагомих патогенних факторів є паразитування на свійських 
голубах малофагів. На свійських голубах паразитують шість малофагів пі-
дряду Ischnocera (Philopteridae): Columbicola columbae (Linnaeus, 1758), 
                                                           
2 Науковий керівник – доктор вет. наук, професор Сорока Н.М. 
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Campanulotes compar (С. bidentatus) (Burmeister, 1838), Coloceras 
aegypticum (Kellog & Paine, 1911), Coloceras damicorne (Nitzsch, 1866),  
Coloceras israelensis (Tendeiro, 1974), Physconelloides zenaidurae (McGregor, 
1917) та три види підряду Amblycera (Menoponidae): Bonomiella columbae 
(Emerson 1957), Hohorstiella lata (Piaget, 1880), Colpocephalum turbinatum 
(Neocolpocephalum turbinatum) (Denny, 1842) [1, 2, 3]. 

Мета дослідження: порівняння патогенного впливу різних видів ма-
лофагів на якість оперення у декоративних порід свійських голубів. 

Об’єктом досліджень були дорослі голуби декоративних порід «яко-
біни» та «павичі». Дослідження проводили на базі голубиного розплідника 
НЕНЦ (Національного еколого-натуралістичного центру), у період квітень-
травень 2011 року, до початку сезонного линяння голубів. Видовий склад 
малофагів та інтенсивність інвазії оцінювали методом клінічного огляду та 
паразитологічним методом. При встановленні інтенсивності інвазії рахува-
ли паразитів в імагінальній та личинковій стадіях. Розрізняли прямий (псу-
вання оперення, як результат життєдіяльності малофагів) та непрямий 
(пошкодження оперення внаслідок посиленого грумінгу) патогенний 
вплив. 

Як показали результати досліджень, на декоративних голубах голуби-
ного розплідника НЕНЦ паразитує три види облігатних ектопаразитичних 
комах: пероїд Columbicola columbae, пухоїд Campanulotes compar та гема-
тофаг Hohorstiella lata. Враховуючи те, що виявлені ектопаразитичні кома-
хи розрізняються за типом живлення та за місцем локалізації, ступінь пато-
генного впливу на оперення розглядали для кожного виду малофагів окре-
мо. 

Результати досліджень наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Клінічні прояви ураження оперення та шкіри у голубів 

Вид 
Кількість виявлених комах 

до 10 екз. від 10 до 50 екз. більше 50 екз. 

Columbicola 
columbae 

Незначні пошко-
дження рульових та 
хвостових пер 

Рульові та хвостові 
пера (а також пера на 
лапах у «павичів») 
скуйовджені, мають 
пошкодження контуру 

Рульові та хвостові пера (а 
також пера на лапах у «пави-
чів») скуйовджені, помітні 
місця випадіння частини опа-
хала на контурних перах І 
порядку 

Campanulotes 
compar 

Пошкодження пухо-
вого пера та шкіри 
не візуалізується 

Пошкодження пухово-
го пера та шкіри не 
візуалізується 

В ділянці черева виявлені зо-
ни розчосів та випадіння 
пір’я 

Hohorstiella 
lata 

Незначно забрудне-
ні фекаліями комах 
пухові пера на тулу-
бі 

Забруднені фекаліями 
комах пухові пера на 
тулубі 

Сіро-жовті лусочки на шкірі 
спини та тулуба, пухові пера 
густо вкриті фекаліями ко-
мах. Пір’я тулуба скуйовдже-
не внаслідок розчосів. Маса 
птиці знижена. 
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Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що найменший нега-
тивний вплив на якість оперення голубів мають C. compar. Паразитування 
C. columbae та H. lata при середній та високій інтенсивностях інвазії значно 
впливає на пір’яний покрив птахів. Погіршення стану оперення помітно 
при поверхневому клінічному огляді. 

Отже, виявлена пряма залежність інтенсивності патогенного впливу 
на оперення декоративних порід голубів від кількості паразитуючих комах 
(інтенсивності інвазії). При змішаних інвазіях голубів декількома видами 
малофагів, їх загальний патогенний вплив сумується. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ КАЧЕНЯТАМИ  
ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ СЕЛЕНУ В КОМБІКОРМАХ 

Виділення із кормів необхідної для птиці частини поживних речовин і 
перевід їх у засвоювану форму здійснюється травною системою. Фермен-
тативні процеси та хімічні реакції в окремих відділах шлунково-кишкового 
тракту птиці характеризують якісний бік травлення. Для організації ж пов-
ноцінної годівлі птиці важливіший кількісний бік перетворень, який пока-
зує, на скільки окремі групи поживних речовин використовуються в ор-
ганізмі. Одним із показників, за яким роблять висновок про процеси трав-
лення в організмі птиці та відповідність комбікормів її потребам є пере-
травність поживних речовин. 

На сьогодні вже доведено, що під впливом добавок селену в організмі 
птиці створюється середовище для стимуляції травних залоз, підвищується 
інтенсивність ферментативних процесів і, як наслідок, покращується пере-
травність поживних речовин. Проте, дослідження, присвяченні цим питан-
ням, виконані переважно на курах-несучках, дорослих гусях та курчатах-
бройлерах. З метою вивчення впливу добавок різних доз селену в 
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комбікорми на ступінь перетравності поживних речовин в організмі каче-
нят, нами був проведений фізіологічний дослід. 

Для проведення досліду було сформовано чотири групи каченят україн-
ської білої породи 30-денного віку. У комбікорми для птиці дослідних груп 
додатково вводили селен у такій кількості, мг/кг: друга група — 0,2; третя — 
0,4 та четверта — 0,6. Каченята першої контрольної групи добавку селену не 
одержували. Як джерело селену використовували селеніт натрію. 

За основний період фізіологічного досліду птиця контрольної та до-
слідних груп споживала практично однакову кількість поживних речовин. 
Зокрема, фактичне споживання каченятами органічної речовини в се-
редньому на одну голову за добу коливалося в межах 177,2-179,6 г; сирого 
протеїну — 37,0-37,9; сирої клітковини — 6,6-7,2; сирого жиру — 4,3-4,7 
та БЕР — 128,4-131,1. На основі одержаних даних, за кількістю спожитих 
із кормом і виділених із послідом поживних речовин, були визначені 
коефіцієнти їх перетравності. 

Встановлено, що всі дози селену, які випробовувалися, справили по-
зитивний вплив на ступінь перетравності поживних речовин. Так, каченята 
дослідних груп краще перетравлювали органічну речовину комбікормів 
(77,2-78,5%, проти 77,0% у контрольній групі). Проте, статистично 
вірогідною (Р < 0,001) різниця виявилася лише у третій дослідній групі, 
молодняк якої перевищував за цим показником своїх ровесників із кон-
трольної групи на 1,5%. 

Щодо перетравності сирого протеїну, то цей показник у каченят дру-
гої дослідної групи був практично на рівні контрольного варіанту (80,5 та 
80,4% відповідно). Коефіцієнт перетравності сирого протеїну в молодняку 
третьої дослідної групи підвищився до 81,6%, четвертої — до 81,1%. Різ-
ниця порівняно з контрольною групою становила 1,2 (Р < 0,001) та 0,7% 
(Р < 0,01) відповідно. 

У птиці дослідних груп простежувалася тенденція до підвищення пе-
ретравності сирої клітковини на 0,6-1,3%, порівняно молодняком кон-
трольної групи, де аналогічний показник був найнижчим (13,3%). 

Різниця (хоча й невірогідна) на користь дослідних груп спостерігалася 
й за перетравністю сирого жиру. Відносно контрольної, у другій дослідній 
групі вона становила 0,3%, у третій та четвертій — 0,5%. 

Крім того, молодняк дослідних груп вигідно відрізнявся за 
коефіцієнтом перетравності БЕР, який у другій групі становив 86,4%, у 
третій — 87,5% та четвертій — 86,0%, що на 0,5% (Р < 0,01), 1,6 (Р < 0,001) 
та 0,1% відповідно вище, ніж у птиці контрольної групи. 

Таким чином, згодовування каченятам, що вирощуються на м’ясо 
комбікормів збагачених селеном, сприяє покращенню перетравності ними 
поживних речовин. За ступенем перетравності поживних речовин корму, 
вигідно відрізнявся від своїх аналогів із контрольної та інших дослідних 
груп, молодняк другої дослідної групи, якому згодовували комбікорми 
збагачені селеном із розрахунку 0,4 мг/кг. 
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КОМПЛЕКСОНИ У РАЦІОНАХ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 

 Металоорганічні хелати інгібують або, навпаки, стимулюють аб-
сорбцію мінеральних елементів, особливо гліцин, цистин, цистеїн, ор-
ганічні кислоти тощо. Із натуральних кормів сильні хелатутримуючі вла-
стивості мають суха барда і меляса. Комплексонат являє собою складну 
сполуку, яка, як правило, складається із двох субодиниць, одна із яких є 
біоелементом. 

Дослід на курчатах-бройлерах проводився на птахофабриці «Ма-
маївська» Кіцманського району Чернівецької області. Курчата були від од-
ного до 59-денного віку живої масою від 35 до 1500 г. 

Мета роботи полягає у визначенні норм внесення мікроелементів 
(заліза, міді, цинку, кобальту) у складі хелатів до раціонів курчат-
бройлерів за кліткового утримання та впливу на динаміку живої маси і 
забійні якості. 

Для досліду відібрали 350 курчат, яких розмістили у клітках по 
50 голів у кожній. Утримання та годівля піддослідної птиці виконувалися 
згідно існуючих нормативів. 

За схемою досліду курчата контрольної групи отримували основний 
раціон, а їх аналогам задавали халатні комплекси, де кількість мікроеле-
ментів Fe, Cu, Zn та Co дорівнювали 150, 125 та 100%. Бройлери контроль-
ної групи у кінці відгодівлі мали в основному до 1141-1310 г живої маси. 
Збільшення хімічних елементів до 125% призвело до кращих показників, а 
менш ефективною була добавка, яка вводилась аналогом 2-ї групи — при-
рости складали 22,2 г за добу. Прирости живої маси птиці дослідних груп 
були вищими на 8,7; 14,5 та 15,0% відповідно 

У результаті контрольного забою виявлено, що маса тушок складала 
963 г у контрольній, тоді як в 2-й, 3-й та 4-й групах тушки були легшими 
на 150, 136 та 40 г. 

Отже, включення хелатів з іонами Fe, Cu, Zn та Co позитивно впливає 
на продуктивні та забійні якості курчат-бройлерів віком від однієї до 
59 діб. 
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ДЕТЕРГЕНТИ У РАЦІОНАХ ІНДИЧОК ВІКОМ 101-200 ДІБ 

 Розведення індиків на промисловій основі поставило ряд гострих 
проблем перед науковцями, у тому числі забезпечення молодняку міне-
ральними елементами. До таких мінеральних речовин відносять природні 
детергенти (алуніти, цеоліти, бентоніти, каоліни, вермикуліти, сапоніти 
тощо). 

Метою роботи було вивчити ефективність застосування алунітового 
борошна у кількості 5, 6, 7 та 8 г на голову за добу на динаміку живої маси 
індичок віком 101-200 діб. Об’єктом та предметом дослідження були: мо-
лодняк індичок кросу BIG віком 101-200 діб та живою масою 8,23; 8,91; 
15,58; 17,27 кг, алунітове борошно, продуктивні якості птиці. 

Дослідження на індичках проводилися на промисловій фабриці     
ТОВ СП «Володар» Київської області. У досліді брали участь 250 голів 
індичок. Із них сформували п’ять груп по 50 голів (1-ша контрольна та     
2-га, 3-тя, 4-та та 5-та — дослідні). Перед дослідом проаналізували 
раціони, у тому числі, за мінеральною поживністю. Кожний місяць вели 
облік живої маси птиці, а в кінці досліду зробили аналіз отриманих резуль-
татів та зробили висновки. Обліковий період досліду тривав 100 діб. 

Утримання, годівлю, напування та ветеринарну обробку проводили 
згідно з технологічними вимогами та існуючими нормативами. 

Молодняк першої (контрольної) групи отримував комбікорм, що скла-
дався з пшениці, кукурудзи, жироутримуючих речовин — ріпакова олія, від-
ходів — ріпаковий шрот, соєвий шрот та м’ясо-кісткове борошно. До складу 
комбікорму індичок дослідних груп додатково вводили алунітове борошно. 

Використання у раціонах індичок дослідних груп (2, 3, 4 і 5) алуніто-
вого борошна по-різному вплинуло на динаміку живої маси і мало пози-
тивний ефект. Використання мінерального препарату у другій і третій гру-
пах у кількості 5 та 6 г на голову за добу дозволило додатково отримати 
1,199-1,338 кг живої маси за період відгодівлі. Збільшення добової норми 
препарату до 7 та 8 г мало позитивний результат і приріст живої маси був 
вищим на 10,9-10,8%. 

Таким чином, використання досліджуваного мінерального препарату 
у годівлі індичок впродовж 100 діб дозволило отримати 1,199-1,701 кг до-
даткового приросту живої маси від кожної голови. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН У КУРОК-

НЕСУЧОК ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ЛЛЯНОЇ МАКУХИ 

Визначення перетравності поживних речовин корму та вивчення ха-
рактеру обмінних процесів в організмі тварин є одним із важливих методів 
оцінки кормів. Ступінь забезпечення тварин поживними речовинами, крім 
наявності в кормах, визначається і рівнем засвоюваності та використанням 
їх організмом. 

Слід зазначити, що повноцінність годівлі птиці на сьогодні залиша-
ється актуальною проблемою. Незбалансованість раціонів курок-несучок, 
особливо за білком, призводить до значних перевитрат кормів, а тому ак-
тивно проводяться дослідження, направлені на пошук нових видів кормів, 
біологічно активних речовин та препаратів, застосування яких допомогло б 
вирішити згадані проблеми як у нашій країні, так і за кордоном. 

Науково-господарський дослід провели у віварії Інституту кормів 
НААН. Для цього було сформовано п’ять груп курок-несучок кросу Ло-
манн ЛСЛ-Класік. Відбір курок-несучок для досліду провели згідно з ме-
тодикою ВНДТІП. Птицю утримували у двох’ярусних кліткових батареях. 
Параметри мікроклімату та освітлювального режиму відповідали рекомен-
даціям щодо утримання птиці кросу Ломанн ЛСЛ-Класік. Протягом дослі-
ду спостерігали за споживанням кормів та фізіологічним станом птиці. 

Перша (контрольна) група курок отримувала впродовж досліду, який 
тривав 98 діб (з 9 лютого по 16 травня), повнораціонний комбікорм, збала-
нсований за основними поживними речовинами згідно з рекомендаціями 
щодо утримання та годівлі Ломанн ЛСЛ-Класік. Другій та третій групам, 
згодовували лляну макуху замість соняшникового шроту, четвертій та 
п’ятій — лляну макуху та ферментну добавку Мацераза. 

Склад комбікорму: кукурудза (24%), ячмінь (15%), пшениця (36,3%), 
шрот соняшниковий (6%), шрот соєвий (6%), борошно рибне (2%), борош-
но з ракушняка (2%), дріжджі кормові (5%), а також лізин, метіонін, вап-
няк, сіль. 

Перетравність органічної речовини та її складових (табл. 1), а також 
доступність амінокислот та інших елементів живлення дають можливість 
оцінити потенційне надходження їх в обмінний фонд організму. 
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Таблиця 1 

Перетравність поживних речовин курками-несучками, % (M ± m, n = 5) 

Показник 
Група птиці 

I II III IV V 
Сирий протеїн 84,27±0,575 85,61±0,627 85,42±0,354 86,63±0,277** 86,76±0,224** 
Сирий жир 67,60±0,676 69,34±0,410 71,42±1,09** 71,07±0,902** 71,54±1,298* 
Сира клітковина 22,46±0,645 24,28±0,456* 23,46±0,446 26,61±0,496*** 25,07±0,390** 
БЕР 78,93±0,425 80,88±0,605* 80,85±0,436** 82,53±0,777** 82,76±0,540*** 
Органічна ре-
човина 

76,95±0,769 78,73±0,510 78,68±0,515 80,30±0,644** 80,41±0,729** 

Примітка: * — P≥0,95; ** — P≥0,99; *** — P≥0,999. 
 

Досліджуючи перетравність поживних речовин курками-несучками, слід 
відзначити, що заміна 4 та 6% соняшникового шроту на лляну макуху окремо 
та разом із ферментною добавкою Мацераза позитивно впливала на перетра-
вність органічної речовини та її складових. Так, у контрольній групі перетра-
вність органічної речовини становила 76,95%, у II групі на 1,78% більше,     
III — на 1,73, IV — на 3,35 і у V — на 3,46% при достовірній різниці. Перет-
равність сирого протеїну була вищою у дослідних групах, ніж у контролі: у  
II — на 1,34%, III — на 1,15, IV — на 2,36 (Р≥0,99), V — на 2,49% (Р≥0,99). 
Перетравність сирого жиру перевищувала контроль у II групі на 1,74%, III — 
на 3,82 (Р≥0,99), IV — на 3,47 (Р≥0,99) та у V групі — на 3,94% (Р≥0,95). Пе-
ретравність курками-несучками сирої клітковини була найкращою у IV та    
V дослідних групах, де птиця споживала разом з лляною макухою ферментну 
добавку Мацераза, цей показник був на рівні 26,61 та 25,07% відповідно, що 
на 4,15 і 2,61% більше, ніж у контролі (Р≥0,99). Аналогічна тенденція встано-
влена і в перетравності безазотистих екстрактивних речовин: у дослідних 
групах їх перетравилося на 1,92–3,83% більше, ніж у контрольній. 

Оцінюючи доступність амінокислот комбікорму у цьому досліді, може-
мо відзначити достовірне покращення у дослідних групах доступності всіх 
амінокислот. Але, якщо порівнювати IV дослідну групу із II дослідною, де 
птиця споживала 4% лляної макухи замість такої ж кількості соняшникового 
шроту та 4% лляної макухи і ферментну добавку Мацераза, то рівень доступ-
ності таких амінокислот як аспарагінова кислота, серин, гліцин та лейцин 
дещо знижувався. Аналогічна ситуація спостерігалася між III та II групами, 
коли збільшення лляної макухи до 6% зумовило зниження доступності ще й 
треоніну, глутамінової кислоти та проліну. Якщо ж порівнювати доступність 
амінокислот у курок-несучок, які споживали 6% лляної макухи разом з фер-
ментною добавкою (V група) із III групою, якій вводили 6% лляної макухи 
окремо, то дещо зменшувалася доступність таких амінокислот як: лізин, ас-
парагінова кислота, серин, цистин, метіонін та лейцин. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що використання 4 та 6% лляної 
макухи у комбікормах для курок-несучок забезпечує кращу, порівняно з осно-
вним раціоном, перетравність органічної речовини на 1,73–1,8% (Р≥0,95) та 
сприяє підвищенню доступності більшості амінокислот. 
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СИСТЕМАТИКА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДУ КУРОПОДІБНІ 

Куроподібні (Galliformes) — ряд птахів, що містить близько 250-
270 видів, поширених по всьому світу. Ряд Куроподібні — типові виводко-
ві птахи, поширені на всіх (крім Антарктиди) материках. До Куроподібних 
належить свійська курка — найпоширеніший птах у світі. У лісах на пів-
ночі України поширені тетерук і глухар, у степах й полях — сіра куріпка та 
перепілка. 

Ряд Куроподібні відноситься до надряду Типові або Новонебні птахи 
(Neognathae), підкласу Віялохвості або Справжні птахи (Neornithes), класу 
Птахи (Aves), надкласу Чотириногі (Tetrapoda), відділу Челюснороті  
(Gnatostomata), підтипу Хребетні (Vertebrata), типу Хордові (Chordata). 

У ряд Куроподібні входять сім родин: Великоноги, Гоацини, Гокко, 
Індичкові, Тетеревинні, Фазанові, Цесаркові. 

Родина Великоноги (Megapodiidae) або сміттєві кури — своєрідні пта-
хи, різко відрізняються не тільки від інших курячих, але і від всіх інших 
птахів характером розмноження. Вони не будують гнізд, не насиджують 
кладку і не вигодовують пташенят. Поширені в південній півкулі. Населя-
ють тропічні дощові ліси, але живуть і на коралових островах і в сухих за-
ростях. Ведуть наземний спосіб життя. Сміттєві кури — великі птахи, за 
будовою нагадують індика. У цій родині 10 видів. Сміттєві кури відклада-
ють яйця в купи органічних речовин, які вони нагортають. Розвиток яєць 
відбувається без насиджування, але самці стежать за гніздом. Після вилуп-
лення пташенята відразу ж біжать в ліс і за кілька годин починають літати. 

Родина Гоацини (Opisthocomidae). Ареал гоацинів — лісисті береги 
Амазонки, Представник гоацин (Opisthocomus hoazin). Цей своєрідний 
птах в зоологічній систематиці стоїть дещо окремо. Є дійсно близьким до 
куроподібних, Гоацин схожий з представниками ряду зозулеподібних. 

Родина Гокко (Cracidae). Деревні кури — Гокко, або Краксі, біологічно 
відрізняються від інших представників курячих тим, що влаштовують гнізда 
на деревах. Це великі птахи: розмір тіла 20-40 см. На голові у багатьох видів є 
розвинений гребінь. З боків голови, а іноді лише навколо очей є голі ділянки 
шкіри різних кольорів. Кракси — лісові птахи, живляться переважно фрукта-
ми, великі види — Гокко — частіше їдять комах, черв’яків. До родини нале-
жить 38 видів, поширених у тропіках і субтропіках Америки. 

Родина Індичкові (Meleagrididae). До цієї родини належать два види 
диких індичок, що живуть в південних районах Північної та Центральної 
Америки. Індичка (Meleagris gallopavo), яка є предком домашньої індич-
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ки — це велика, струнка, довгонога птиця з короткими крилами і недовгим 
хвостом. Індички — наземні птахи. Бігати може настільки швидко, що її не 
завжди наздоганяє навіть собака. На ніч індичка піднімається на дерева, на 
яких і рятується від небезпеки. Приблизно у квітні самка розшукує прихо-
ване, сухе місце і влаштовує гніздо. Відкладає 10-15 димчасто-жовтих яєць 
з рудуватими цяточками і насиджує. Після вилуплення пташенята індички 
спочатку залишаються в гнізді під крилами матері, але, обсохнувши, вже 
на другий день залишають його. Живиться індичка рослинними кормами, 
хоча охоче поїдає і тварин. 

Родина Тетеревинні (Tetraonidae). Від усіх інших курячих птахів тете-
ревинні відрізняються густо опереними ніздрями і повністю опереною 
плюсною. Тільки у рябчиків плюсна оперена неповністю. Тетеревині без 
особливих зусиль переносять зиму насамперед завдяки тому, що вони, 
єдині в класі птахів, навчилися використовувати сніговий покрив, влашто-
вуючи в ньому термічні підсніжні сховища-камери. Зимове живлення тете-
ревинних також не знаходить собі аналогів серед інших птахів. У зимовий 
період основу раціону становить  гілковий корм — кінцеві пагони, брунь-
ки, сережки, хвоя. У теплу пору року головним кормом стають молода зе-
лень, квіти різних трав і чагарників, а восени майже всі тетеревинні птиці 
переходять на ягідний корм. Комах використовують мало. Поширення ро-
дини охоплює північні частини Євразії і Північної Америки. Більшість те-
теревинних — лісові птахи, ряд видів живе в чагарниках, а деякі популяції 
здатні жити і у відкритому степу або арктичній тундрі. У складі родини 19 
видів. 

Родина Фазанові (Phasianidae) об’єднує птахів дрібної та середньої ве-
личини. На відміну від тетеревинних, у них плюсна не оперена або оперена 
тільки у верхній частині. Ноги у фазанових довгі, тіло у них піднесено над 
землею і птахи здатні до стрімкого бігу. Фазанові збирають їжу винятково 
на землі, розкопуючи при цьому грунт, або скльовують з кущів, до яких 
можуть дотягнутися дзьобом. Усі фазанові гніздяться на землі. Фазанові, 
на відміну від тетеревинних, формувалися в умовах тропіків і субтропіків. 
До північних умов вони не пристосовані і під час суворих зим масово ги-
нуть. Поширені фазанові по всьому світу, за винятком півночі і півдня 
обох півкуль. Фазанові — найбільша родина курячих: у ній 174 види. Пре-
дками усіх домашніх курей є банківські або кущові кури  
(Gallus gallus), які і зараз живуть в Індії. 

Родина Цесаркові (Numididae) включає сім видів, що мешкають в Аф-
риці по узліссях і чагарникових заростях. Цесарки (Numida meleagris) —
своєрідний красивий птах середньої величини, міцної статури, з щільним 
оперенням. Бігає звичайна цесарка швидко, літає з частими помахами ко-
ротких крил і швидко втомлюється. Гніздо вона влаштовує у вигляді ямки 
в ґрунті, де-небудь під кущем або у високій траві. Кладка складається з 5-8, 
а іноді і більше яєць брудного жовтувато-білого кольору. Пташенята, які 
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нещодавно вилупилися, залишають гніздо і перший час разом з батьками 
облітають найближчі околиці. Разом із самкою у вихованні пташенят бере 
участь і самець. Живиться цесарка змішаною їжею. У період розмноження 
основною їжею звичайної цесарки служать комахи. Пізніше звичайна це-
сарка поїдає ягоди, листя, бруньки, паростки злаків і насіння. 

Список використаних джерел 
1. Брем, А. Жизнь животных. Птицы. Скрытохвосты. Курообразные / 

А. Брем ; перевод под редакцией Н.М. Книповича : 4-е изд., перераб. — 
С.-Петербург : Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. — Т. 2 
— 638 с. 

2. Зауэр, Ф. Птицы — обитатели лугов, полей и лесов / Ф. Зауэр. — М.: 
Астрель. 2002. — 145 с. 

3. Потапов, Р. Л. Отряд курообразные (Galliformes) / Р. Л. Потапов. — Л.: 
Наука. 1985. — 638 с. 

4. Школьник, Ю.К. Птицы. Полная энциклопедия / Ю.К. Школьник. — М.: 
Эксмо, 2007. — 256 с. 

УДК 636.0827.47 
Шахова Ю.Ю., Ивашков П.И. — кандидати с.-г. наук, доценти, 

Скоморох В.Н. — ст. викладач, 

Луганский национальный аграрный университет, Луганськ, Україна 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИМЕКСИДА, В КАЧЕСТВЕ ХИМИЧЕСКОГО  
ПРОВОДНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЯЙЦО,  

ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ 

Перспективным направлением в первоначальном звене технологии 
производства мяса цыплят-бройлеров является усовершенствование техно-
логии инкубации за счет приемов глубинной обработки яиц биологически 
активными веществами (БАВ), когда только начинается процесс реализа-
ции генетического потенциала мясных кроссов кур [1]. 

Цель работы — повышение продуктивности бройлерного кросса Хаб-
бард путём усовершенствования технологии прединкубационной обработ-
ки яиц. 

Работа проведена в ЗАО «Ландгут Бройлер» Донецкой области. Яйца 
для исследований отбирали и инкубировали соответственно требованиям 
отраслевого стандарта и методических указаний [2-3] в инкубаторе типа 
ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15. Проводили сравнительную оценку 3-х способов 
введения БАВ (аскорбиновой кислоты 0,1%) в яйцо: барометрического, 
термического и химического. 

Яйца кросса Хаббард перед закладкой в инкубатор обеззараживали 
парами формалина и обрабатывали 3-мя способами для введения в яйцо 
БАВ: 
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- барометрический способ. Яйца опускали в 0,1% раствор аскорбиновой 
кислоты, затем помещали в герметическую камеру и создавали компрес-
сором избыточное давление, а затем вакуум-насосом разреженное дав-
ление (до 0,5 атмосфер в течение 10 мин.); 

- термический способ. Яйца сначала опускали на 10 мин. в рабочий рас-
твор (+40°С), а затем на 10 мин., но уже в холодный (+4°С), за счет раз-
ницы давления и температуры БАВ проникали внутрь через поры скор-
лупы; 

- химический способ. В качестве проводника применяли димексид 
(0,01%). 

На втором этапе определяли эффективность использования разных 
концентраций и соединений БАВ: катозол 0,5%; по 0,1% аскорбиновой и 
янтарной кислот; по 0,1% аскорбиновой кислоты и катозала, введенных в 
яйцо перед инкубацией химическим методом. 

Определяли продуктивность бройлеров, экстерьерные и интерьерные 
особенности, морфологический и химический состав мяса (содержание во-
ды, золы, жира, общего азота, белка, углеводов) по общепринятым мето-
дикам. 

Установлено, что химический способ введения БАВ наиболее эффекти-
вен, затраты времени на проведение технологических операций при химиче-
ском способе составили 5 мин., что на 27 мин. (84,4%) меньше, чем при ба-
рометрическом и на 43 мин. (89,6%) меньше, чем при термическом способе. 
При этом на обработку одного контейнера яиц необходимо иметь при хими-
ческом способе 6 л рабочего раствора БАВ, а при барометрическом и терми-
ческом — 150 и 300, т.е. в 25 и 50 раз больше. Общая сумма затрат в денеж-
ном эквиваленте составила 7,1 грн., против 15 и 40 грн. соответственно. 

На втором этапе исследований определяли, какая комбинация БАВ 
более эффективна. Наилучшие результаты были получены в IV опытной 
группе (0,01% димексид + 0,1% аскорбиновой кислоты + 0,1% катозала). 

Выводимость составила 93,32%, что на 4,81% больше, чем в контроле, 
количество «замерших» — 2,2%, относительно контроля меньше на 7,3% и 
«задохликов» — 4,4% против 5,0% в контроле. 

По живой массе цыплята указанной группы превышали контроль в те-
чение всего периода выращивания от 16,04 до 19,60%. В возрасте 56 суток 
они превосходили представителей контрольной группы по живой массе на 
481 г (17,89%) и на 8,5 г (21,9%) по среднесуточному приросту. 

По экстерьерным показателям цыплята превышали контрольные ана-
логи: по ширине груди — на 13,61%; глубине груди — на 7,47; обхвату 
груди — на 25,36; длине таза — на 23,26; индексу массивности — на 12,48; 
индексу широкотелости — на 50,0%. По интерьерным параметрам: массе 
желудка — на 13,63%; массе печени — на 5,71; массе грудных мышц — на 
43,39; массе костей — на 8,95; содержанию жира в мясе — на 5,5%. Убой-
ная масса повысилась на 20,8%, масса потрошеной тушки — на 23,2, масса 
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съедобных частей — на 31,4%, энергетическая ценность белого — на 
11,3% и красного мяса — на 15,5%. 

Прединкубационная обработка яиц кросса Хаббард путем применения 
0,01% димексида, в качестве химического проводника БАВ (0,1% аскорби-
новой кислоты + 0,1% катозала) является ресурсосберегающим элементом 
технологии, не требует специального технологического оборудования и 
положительно влияет на продуктивность бройлеров. 
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ПТАХІВНИЦТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ 

Птахівництво є однією із галузей тваринництва України, яке найбільш 
динамічно і інтенсивно розвивається, створюючи нові робочі  
місця і забезпечуючи населення України дієтичними, висококалорійними 
продуктами — яйцями і м’ясом. 

Хмельницька область також зайняла гідне місце серед інших областей 
держави. Так, поголів’я птиці станом на 1 січня 2011 року склало 
5069,7 тис. гол., що на 2124,1 тис. гол. більше, ніж у 2000 році. Приріст склав 
172,1%. Потрібно також відмітити, що в 2000 році у сільськогосподарських 
підприємствах утримувалося лише 129,9 тис. гол., а в господарствах населен-
ня — 2815,7 тис. гол. або 95,6% від наявної птиці. Такий стан не давав мож-
ливості використати сучасні перспективні технології виробництва яєць і 
м’яса птиці. Проте, у 2010 році в сільськогосподарських підприємствах вже 
утримувалося 2617,3 тис. гол. або 51,6% від наявних, а в господарствах насе-
лення — лише 2452,4 тис. гол. або 48,4%. За десять років чисельність птиці в 
господарствах населення скоротилося на 363,3 тис. гол. 

Серед районів області найбільше птиці утримується в Кам’янець-
Подільському районі — 1775,1 тис. гол. або 35,0% від загальної обласної 
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чисельності. На другому і третьому місці відповідно Городоцький і Ду-
наєвецький райони — 468,1 та 425,5 тис. гол. 

Виробництво продукції птахівництва має стійку тенденцію до зростан-
ня. Так, виробництво яєць у 2010 році становило 391,9 млн. шт., що на 232,3 
млн. шт. більше, ніж у 2000 році. Потрібно також відмітити, що сільськогос-
подарські підприємства виробили 225,9 млн. шт. яєць, що на 202,7 млн. шт. 
більше, ніж у 2000 році. Виробництво яєць у селянських господарствах скла-
ло 166,0 млн. шт., що на 29,6 млн. шт. більше. Приріст виробництва яєць 
відбувається за рахунок сільськогосподарських підприємств. Потрібно 
відмітити, що для виробництва яєць в сільськогосподарських підприємствах 
використовуються найкращі кроси птиці і найновіші технології. 

Серед районів області перше місце з виробництва яйця займає 
Кам’янець-Подільський район із показником 156,9 млн. шт. або 40,0% від 
загально обласного виробництва. Середня річна несучість на курку-
несучку становила 315 шт. порівняно із 203 шт. у 2000 році. 

Аналогічна ситуація і з виробництвом м’яса птиці. Так, у 2010 році 
рівень виробництва склав 9,3 тис. тонн у забійній масі. Порівняно до 2000 
року виробництво зросло на 7,4 тис. тонн або в 4,9 рази. У структурі вало-
вого виробництва м’яса воно складає 19,4%. У 2000 році в структурі виро-
бництва м’ясо птиці складало лише 2,5%. 

У 2010 році в Україні утримувалося 191,4 млн. гол. птиці. Вироб-
ництво яєць у всіх категоріях господарств України становило 17,1 млрд. 
шт., у т. ч. в сільськогосподарських підприємствах — 10,3 млрд. шт., гос-
подарствах населення — 6,8 млрд. шт. 
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РАХІТ — МАРНА НАДІЯ НА ЕФЕКТИВНЕ ПТАХІВНИЦТВО 

Рахіт — захворювання молодняку птиці, що зустрічається найчастіше, 
від нього страждає опорно-рухова система курчати через нестачу кальцію, 
потрібного для формування кісткової тканини. Типовими ознаками рахіту 
є викривлення ніг, кілю, хребта. У птахів розм’якшується кістяк та дзьоб, 
з’являється злущування лусочок на ногах. У молодняку ущільнюються та 
вкорочуються реберні пластинки, фіксується здиблюваність пір’я. 

За масового прояву ознак рахіту в стадах птиці страждає не лише по-
голів’я, а й сам господар, бо під загрозою опиняється ефективність його 
бізнесу. 

При біохімічному аналізі крові у молодняку визначається значне па-
діння (понад як у два рази) концентрації кальцію та фосфору в крові. При 
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цьому ефективність ферментів крові значно підвищується, різко зменшу-
ється концентрація лимонної кислоти, що слугує тестом наявності в ній 
легкорозчинних і легкодоступних сполук кальцію. 

Причини виникнення рахіту, як правило, пов’язані з порушенням го-
дівлі. 

Вирішальним фактором захворювання на рахіт стає невідповідність 
рівня вітаміну D у раціоні годівлі (нестача або надлишок викликають за-
хворювання однаковою мірою). За дефіциту вітаміну D3 у раціоні спостері-
гаються ознаки гіпокальцемії і підвищене виведення фосфору з сечею. Мі-
німальні запаси цього вітаміну в печінці не спроможні компенсувати його 
нестачу для птиці, що інтенсивно росте. Лише через 10–16 годин після на-
дходження додаткової порції вітаміну D до раціону з’являється реакція ві-
дновлення його функції. Це відбувається через складні і тривалі перетво-
рення кормового кальциферолу на активний вітамін в організмі птиці. 

Не слід нехтувати можливістю виникнення рахіту як наслідку метабо-
лічного ацидозу, викликаного надлишком іонів хлору в кормах. Цей над-
лишок гальмує вироблення в нирках активної форми вітаміну D. 

Кормовий токсикоз і жирова дистрофія печінки паралізують можли-
вість нормальної активації вітаміну D цим органом. За його нестачі кальцій 
не всмоктується в кров, і проявляється його дефіцит для синтезу кісткової 
тканини. Рахіт часто стає наслідком подагри у птиці. 

Дуже важливо, щоб птиця отримувала достатній рівень кальцію за оп-
тимального його співвідношення з доступним фосфором. Порушення ка-
льцій-фосфорного співвідношення і вихід цього показника за межі  
1:1–1,4:1 багаторазово підвищує небезпеку виникнення рахіту. 

Часто передумовами розвитку рахіту є нестача кормового білку та 
окремих амінокислот у раціоні. 

Щоб домогтися швидкої реакції на симптоматичне лікування, слід пі-
дняти концентрацію кальцію в комбікормі (раціоні) до норми і додати до 
неї ще 10-20%. Рівень фосфору привести у відповідність з кальцієм у ме-
жах 1,1–1,3:1. Додатково слід ввести в комбікорм 150 г вітаміну Е та  
3,5-3,8 млн. ІО вітаміну D на тонну комбікорму. У разі зниження вживання 
комбікорму з підвищеним рівнем мінералів під час лікування до комбікор-
му вводять смакову добавку — краще ПЕП. 

Важливим заходом профілактики слід вважати застосування спеціаль-
них ферментів — фітофаз, — що позитивно впливають на засвоювання фо-
сфору та кальцію із зернових кормів. Серед найефективніших ферментних 
препаратів фітолітичної дії слід виділити продукт вітчизняної фірми «Ен-
зим», Вінниця, відомий під назвою Ладозим «Проксі». Він містить стабі-
льну фітофазу з активністю 10000 од./г та спроможний перевести понад   
1/3 фітинових сполук корму в доступний фосфор. Вітчизняна фітофаза де-
шевша за імпортні аналоги, що надає їй перевагу. 
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Таким чином, рахіт слід розглядати як серйозне порушення росту та 
розвитку птиці, що зустрічається доволі часто. Це захворювання погано 
піддається лікуванню, а птиця з порушеннями кальційфосфорного жив-
лення втрачає продуктивність, відстає в розвитку і не відповідає нормаль-
ним показникам конверсії корму. Профілактика рахіту за допомогою вка-
заних вище заходів — надійний спосіб стабілізації бізнесу в птахівництві. 
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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КУРЕЙ БАТЬКІВСЬКИХ СТАД КРОСІВ  
ХАЙСЕКС БІЛИЙ ТА ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВИЙ 

Нині птахівництво є однією із найбільш інтенсивних галузей аграрно-
го комплексу держави, яка швидко розвивається і насичує ринок високоя-
кісною харчовою продукцією. Для забезпечення безперервного цілорічно-
го виробничого процесу використовують птицю спеціалізованих яєчних 
кросів, які характеризуються високими показниками продуктивності. Але 
навіть при дотриманні оптимальних умов утримання птиці, параметрів мі-
кроклімату приміщень, повноцінній годівлі, комплексу ветеринарно-
санітарних заходів, продуктивність курей різних кросів дещо відрізняється. 
Тому є актуальним дослідження відтворних якостей курей батьківських 
стад кросів Хайсекс білий та Хайсекс коричневий в умовах НД ППЗ  
ім. Фрунзе НУБіП України (Сакський район АР Крим) — у господарстві, 
яке займає чільне місце серед вітчизняних племінних підприємств. У робо-
ті передбачено вивчення факторів, які обумовлюють рівень відтворної  
здатності курей і півнів батьківського стада за впровадженої в господарстві 
технології. 

Метою дослідження було оцінити та провести порівняльний аналіз 
продуктивних якостей курей батьківських стад кросів Хайсекс білий та 
Хайсекс коричневий за однакових умов утримання. 

Аналіз результатів досліджень продуктивних якостей курей батьків-
ських стад кросів Хайсекс білий та Хайсекс коричневий свідчить про висо-
кі показники відтворної здатності курей цих кросів. Загалом встановлено 
вищі показники у курей кросу Хайсекс білий: несучість на початкову несу-
чку становить 248,7 шт., маса яєць у 64-тижневому віці — 66,1 г, виводи-
мість яєць — 86,1% при відповідних значеннях у курей кросу Хайсекс ко-
ричневий — 222,0 шт., 64,7 г, 77,5%. Лише за показником збереженості 
встановлена перевага «коричневого» кросу — 98,8% проти 91,7%. Аналіз 
рівня інкубаційних показників яєць курей двох кросів дозволив встанови-
ти, що якість яєць «білого» кросу була вищою, а після досягнення  
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64-тижневого віку спостерігається різке зниження цих показників, а у ку-
рей кросу Хайсекс коричневий вони залишаються на тому ж рівні до  
68-тижневого віку, що надає можливість більш тривалого його використання. 

Загалом, утримання курей батьківського стада кросу Хайсекс білий є 
для господарства більш вигідним за рахунок вищого рівня продуктивності 
курей за однакових умов утримання птиці різних кросів. Для підвищення 
ефективності використання курей досліджуваних кросів в господарстві 
представляється доцільним подальше вивчення особливостей технологіч-
ного процесу інкубації яєць та встановлення шляхів його вдосконалення. 

UDK 636.52/.58.082.11.082.2(438) 
Andres K. PhD., Lis M.W. PhD., Prof. dr hab. Niedziółka J. — Department of Poultry 

and Fur Animal Breeding and Animal Hygiene, 

University of Agriculture in Krakow, Kraków, Poland 

RESULTS OF RESTORATION OF LOCAL BREEDS OF POULTRY IN 
SOUTHERN POLAND 

Indigenous chickens, including crested variety, were commonly seen in 
Polish backyards in the 19th century and still in first half of 20th century. The 
exponential reduction of native populations of poultry in Poland has been ob-
served after second world war due to consolidation of the breeding industry and 
domination of commercial hybrids. 

During field studies, carried out in 2004-2007, in the countryside of south-
eastern Poland, the locations of relic flocks of crested chickens, strongly resem-
bled birds from the historical descriptions, have been found. Subsequently, the 
hatching eggs were obtained from the private farms where the influence of the 
modern commercial hybrids were inconsiderable and the hatched chicks were 
reared in the Experimental Station in Rząska. From 2007, four to eight breeding 
flocks have been set up yearly. 

This study was an effort to characterize the phenotype and production per-
formance of flocks of Polish native crested chickens, which are subjected to res-
toration. 

The phenotypes were recorded according to Coquerelle (2000) at hatch and 
again at 8 weeks of age in a total of 158 wing-tagged chickens from four paren-
tal flocks composed of one male and ten females set up in 2010. The progeny 
were weighed at 20 weeks of age and their plumage color, comb type and shank 
color were then re-evaluated. 

The recorded frequency of the phenotypes in groups of reared chickens was 
as follows. Group I: 56.7% partridge and 43.3% wheaten chickens. Group II: 
75% wheaten and 25% partridge chickens; group III: 90% black chickens, 10% 
pure white chickens. Group IV: 100% black chickens. Irrespective of the origin, 
the birds have had full breast and strong and featherless shanks of yellow, green 
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or black colour. The feathered crest was of medium size, globular and compact. 
The comb type were single with the exception of groups I and II comprising also 
14,3% and 36,5% of rose combed chickens, respectively. Mean body weight of 
20 week old hens was from 1343 g (group III) to 1430 g (group IV) and for the 
cockerels from 1848 g (group II) to 1933 g (group IV). 

For the population characterized in this survey certain production and ge-
netic parameters are also known. The egg laying intensity is not high (Andres et 
al. 2008). The mean egg weight of forty four week old hens was 64.6 and 56.5 g 
in two lines (Rabsztyn et al., 2011). The eggshells are of light tinned colour. The 
internal egg traits quality are very good (Andres et al., 2008; Rabsztyn et al., 
2011). The egg shell strength was significantly better that from the commercial 
breeds, as Rhode Island Red and Leghorn. The fertility and hatchability was also 
very high (Lis and Andres, 2007). The genetic distances from the proportion of 
shared alleles (DPS) of ten microsatellite loci between crested chickens from 
Ryczki village and Polish Greenlegged, Leghorn, Rhode Island Red and Sussex 
were 0.57, 0.48, 0.49 and 0.53, respectively (Andres et al., 2010). Moreover, 
every line has unique microsatellite alleles, what suggests that the collected 
crested chickens are genetically different and distant to popular breeds. 

Conclusions. The investigated groups of native crested chickens shared 
three colour varieties (white, black, partridge) with the pre-war population of 
crested chickens in Poland. They are also in the light type. The high values of 
DPS and furthermore, unique microsatellite alleles identified in crested chickens 
reflects the presumable lack of intercrossing. 

Both historical aspects and values of phenotypic traits and genomic distinc-
tiveness suggest a need for further attempts at restoration and conservation of 
the Polish native crested chickens. 

The study was supported by 4201/KHDZFiZ/2011 
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COMPARISON OF HATCHING PROCESS OF POLISH CONSERVATIVE AND 
LOCAL BREEDS OF CHICKEN 

The ecological breeding of poultry is an alternative for intensive poultry 
production. This kind of breeding need the stocks of birds with good effective-
ness and healthiness in the extensive conditions. This requirements are comply-
ing by native breeds and varieties. In Poland, the local breeds of chicken had 
never decayed and still have been able to found in farm household. These fowls 
are currently covered by genetic resources conservation program. Unfortunately, 
there is lack in actually dates concerning of hatchability of native varieties be-
cause until now the natural incubation under broody hens has been applied. 
Therefore, the aim of this work has been to compare the process of hatching in 
conditions of artificial incubation, among the native breeds of layer hens: Old 
Polish Crested Fowl, Domestic Miniature Fowls (liliput), Green-Legged Par-
tridges, Leghorn, Rhode Island Red and Sussex. 

The examined eggs (120 eggs from each breed) originated from hens at the 
age of 50-54 weeks of the following breeds: Old Polish Crested (OPC), Green-
leg Partridge (GP), Domestic Miniature Fowls (Lil), Leghorn (Lg), Rhode Island 
Red (RIR), Sussex (Sx), kept at the Research Station of the University of Agri-
culture in Kraków at Rząska. The eggs of all the examined breeds have been 
collected up to 14 days preceding the incubation, weighed, and incubated jointly 
in the two incubators Messales 65 Digit, (1-18 d: T = 37.8°C ± 0.1°C, RH 55%; 
18-21 d: T = 37.2 ± 0.1°C, RH 55-70%). The process of hatching was controlled 
every two hours from the 460th h of incubation. The times of external pipping 
(EP) and the time of hatching (H) of each chick were recorded. After hatch the 
embryopathological analysis of dead embryos of each group was per-
formed(Romanoff and Romanoff 1972; Borzemska 1984). The received data of 
each group were demonstrated with a linear regression y = a + bx, where: y — per 
cent of the pipped /hatched chicks; x — stands for the incubation hour; a — the 
intercept, i.e. estimated start of pipping or hatching process; b — the slope, i.e. 
the degree of the synchronization of pipping or hatching processes, the time (h) 
necessary to pip or hatch the one per cent of chicks (Lis 2007). The hatchability 
and embryopathological results were statistically analyzed by z test and one-way 
ANOVA with using Sigma-Stat 2.03 (SPSS Science Software Ltd., USA) 

The hatchability from set eggs of OPC was highest (90,0%) and did not differ 
significantly from the GP (85,8%) and Lg (81,7%) (p>0.05), but was significantly 
higher in comparison with RIR (70.0%), Lil (67.5) and Sx (65.0%) (p≤0.05). It is 
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in accordance with the view of Cywa-Benko and Krawczyk (2003), that the eggs 
of native RIR (strain R11) and particularly Sx (S66) are characterized by poorer 
hatchability than GP (Z11). The high embryo mortality during the first stages of 
development observed in Lil (17.9%) and RIR (14.3) can suggest that the germs 
of these breeds are more sensitive to time and storage conditions. 

Table 1 

Hatch results of of Polish conservative and local breeds of chicken: Old Polish 
Crested (OPC), Greenleg Partridge (GP), Domestic Miniature Fowls (Lil), Leg-

horn (Lg), Rhode Island Red (RIR), Sussex (Sx) 

Breed 
Set eggs 

 
Fertilized 

eggs 

Mortality of embryos Hatchability 

E1-E7 E8-E18 E19-E21 Total 

[n] 
from set 

eggs 
from ferti-
lized eggs 

[n] [n] % from fertilized eggs [%] 

OPC 120 116 1.3 a 0.0 a 5.0 a 6.3 a 108 90.0 a 93.8 a 
GP 120 118 0.0 a 1.6 a 11.1 b 12.7 b 103 85.8 ab 87.3 a 
Lil 120 106 17.9 b 0.9 a 4.7 a 23,5 c 81 67.5 c 76.4 b 

Lg 120 113 7.8 c 0.0 a 5.9 ac 13.7 b 98 81.7 ab 86.3 a 
RIR 120 118 14.3 b 5.4 b 8.9 c 28.6 cd 84 70.0 c 71.4 bc 
Sx 120 114 7.9f c 5.3 b 18.4 d 31.6 d 78 65.0 c 68.4 c 

The values in columns marked by various letters differ significantly 
(p≤0.05) 

Table 2 

Parameters of hatching process of Polish conservative and local breeds of chick-
en: Old Polish Crested (OPC), Greenleg Partridge (GP), Domestic Miniature 

Fowls (Lil), Leghorn (Lg), Rhode Island Red (RIR), Sussex (Sx) 

Breed 
First Last Median Mean SEM  a b Sb 

External pipping [hour of incubation] 
OPC 474 514 496 494.6 0.99 a 480.7 0.28 0.009 a 

GP 470 502 486 486.4 1.03 b 473.3 0.26 0.008 a 

Lil 462 492 470 472.4 0.74 c 464.5 0.16 0.014 c 

LG 470 512 498 495.7 1.58 a 478.7 0.33 0.021 b 

RIR 470 492 480 480.2 1.12 d 468.8 0.22 0.007 d 

SX 476 496 483 484.2 1.02 bd 475.4 0.17 0.010 c 

 Hatching [hour of incubation] 
OPC 494 524 506 506.5 0.70 e 496.6 0.20 0.006 d 

GP 492 522 506 505.9 1.04 e 492.7 0.26 0.007 a 

Lil 470 498 485 485.3 0.74 b 476.5 0.17 0.009 c 

LG 486 528 514 511.1 1.23 f 497.6 0.26 0.015 a 

RIR 484 506 494 493.0 0.86 a 484.5 0.17 0.008 c 

SX 490 514 500 499.9 1.15 g 490.1 0.19 0.013 cd 

The values in columns marked by various letters differ significantly 
(p≤0.05) 
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The results of the experiment showed, that among the analyzed groups of 
fowl, the breed origin has had a decisive influence on the time of external pip-
ping and hatching as well as the extent of synchronization of the mentioned pro-
cesses. In presented study the shortest time of incubation was occurred in the 
domestic miniature fowls (485 h), while OPC and PG hatched about 506 h and 
LG about 514 h. (Table 2). In comparison to other breeds chicks of OPC and LG 
began to pipped eggshells late and uncoordinated but their hatching was more 
accelerated and synchronized. Among the referred breeds a meaningful rise in 
the extent of hatching synchronization in comparison to pipping has been no-
ticed. Such phenomenon is characteristic for wild birds or those of small degree 
of domestication (Lis and Niedziółka 2004, Lis 2007). Moreover process of ex-
ternal pipping and hatching of Lil was similarly highly synchronized (Tab 2). 
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РЕКОРДИ ПТАХІВ 

Найбільші птахи-хижаки: Найбільший хижак у світі мешкає в Андах – це 
кондор. Його маса сягає 12 кг. Чорний гриф також великий птах: є по-
відомлення, що одна із самок чорного грифа важила 12,5 кг, але зазвичай 
грифи важать дещо менше за кондорів. 

Гігант, що літає: Дрофа корі — найважча із літаючих птахів. Її маса сягає 
13-14, а іноді 18 кг. Є відомості про більш важких гігантських дрофів, 
які, скоріше всього, не можуть відірватися від землі. 

Найбільший у світі птах: Африканський страус, висота якого сягає в сере-
дньому 2,4 м, окремих екземплярів — 2,7 м, а маса — до 156 кг. 

Найбільший водоплавний птах: Імператорський пінгвін, ріст якого сягає 
1,2 м, розмах грудних плавників — 1,3 м, а маса — 42,6 кг, що більше 
ніж в двічі переважає масу будь-якого літаючого птаха. Ріст ему сягає 2 
м; вони добре плавають, хоча і вважаються сухопутними птахами. Стра-
уси також можуть плавати. 

Найбільший розмах крил: у мандрівного альбатроса сягає 3,7 м, що є ре-
кордом у світі птахів. Розмах крил одного з марабу був 4 м, однак це ви-
ключення (зафіксовано, що розмах крил у цих птахів не перебільшує 2,5 
м). 

Найлегші птахи: деякі колібрі — найдрібніші у світі птахи. Так, довжина ті-
ла колібрі-бджоли, що мешкає на Кубі, всього біля 57 мм, з яких полови-
на приходиться на хвіст та дзьоб, а маса складає всього 1,5 г.  

Невгамовні крильця: Колібрі «крилата перлина» здійснює 90 змахів крил 
на секунду — набагато більше, ніж інші колібрі та інші птахи.  

Найбільші гніздування: Понад 10 мільйонів олушів та великих бакланів 
влаштовують спільні гнізда на островах річок Перу, що багаті на рибу. 

Мільярди птахів: Із загалу птахів на Землі, яких налічується близько 
100 мільярдів, біля трьох мільярдів складають кури. Серед диких птахів 
чемпіоном за чисельністю є червонодзьобий ткач, розповсюджений в 
Африці; його чисельність сягає 10 мільярдів.  

Найрідкісніший птах: Кауаі е-е, що мешкає на Гавайських островах, у 1980 
році залишалася всього одна пара. Близький до зникнення білодзьобий 
дятел, що мешкає в Америці. 

Королі швидкості: Сокіл сапсан, падаючи з великої висоти, розвиває швид-
кість до 250 км/год., і навіть на такій швидкості його може наздогнати 
золотий орел. У горизонтальному польоті вони розвивають швидкість 
до 100 км/год., якщо немає попутного вітру, але їх легко обжене білог-
рудий стриж, швидкість якого сягає 171 км/год. 

Колібрі швидші за літаки: Група американських вчених з Каліфорнійського 
університету в Берклі виявили цікаві факти про колібрі. Зіставивши дов-
жину тіла пташки з її швидкістю, коли вона пікірує, з’ясували, що вона 
перевищує швидкість літака-винищувача. Колібрі Анни в період шлюб-
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них ігор, щоб вразити обраницю, пікірує зі швидкістю, яка становить 
«майже 400 довжин його тіла за секунду». Коли колібрі виходить з піке, 
то на нього діє сила в десять разів більша, ніж сила тяжіння. Під дією та-
кої сили пілот винищувача втратив би свідомість.  

Птахи-довгожителі: Один із найбільших птахів — кондор, що мешкає в Ан-
дах, прожив у неволі 72 роки. Темноспинний альбатрос, якого окіль-
цювали дослідники, був спійманий через 53 роки і виглядав при цьому 
доволі здоровим птахом. 

Найтихіший птах: Піщуха видає настільки високі звуки, що їх ледве можна 
почути. 

Найголосніший птах: Індійський павич видає найголосніші серед птахів 
звуки, які чути за декілька кілометрів. 

На великих висотах: На Евересті, на висоті 8200 м, була помічена альпій-
ська клушиця, а на висоті 7620 м – бородач-ягнятник. Із такої висоти 
обидва птахи могли перелітати через хребти гір. Пілот одного з літаків 
повідомив, що спостерігав на висоті 8230 м стаю лебедів-клікунів, що 
піднялися з моря на таку височінь аби їм не заважав вітер. 

Роками у повітрі: Молодий стриж, що покинув гніздо (наприклад, в Англії), 
летить на зимівлю до Африки і повертається на рідне гніздо за два або 
три роки, подалавши за цей час 72000 км, і, на думку вчених, навіть не 
перериваючи польоту. Чорна крачка, постійно літаючи над поверхнею 
моря, проводить у повітрі 3-4 роки, не сідаючи ні на воду, ні на сушу. 

Тривалі перельоти: Полярні крачки кожен рік роблять перельоти до місця 
гніздування та назад загальною протяжністю більше 40000 км. Золота 
ржанка за шість місяців долає відстань 24-27 тисяч кілометрів, до того 
ж частину шляху, між Алеутськими та Гавайськими островами         
(3300 км), пролітає без відпочинку за 1,5 дня, і при цьому робить понад 
250 тисяч помахів крилами. 

Найлютіший хижак: Найлютіші і вдаліші хижаки в світі — ястреби та со-
коли. Вони відрізняються високою швидкістю польоту, а, падаючи з ви-
соти на свою жертву, наносять їй страшні рани своїми потужними кігтя-
ми. 

Глибоководний пірнальник: Імператорський пінгвін здатен пірнати на 
глибину 265 м та швидко повертатися на поверхню, що рятує його від 
декомпресії. 

Найбільше яйце: Страусине. Його довжина – 13,5 см, маса – 1,65 кг. За ма-
сою його можна прирівняти до 18 курячих яєць, а тривалість його варін-
ня складає 45 хвилин. 

Найміцніша шкаралупа: Яєчна шкаралупа відрізняється значною міцністю. 
Так, одне куряче яйце впало з гелікоптера, якій летів на висоті 183 м, і не 
розбилося. Шкаралупа страусиних яєць здатна витримати людину масою 
до 115 кг. 
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