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Яєчні кроси з коричневою шкаралупою яєць
Створені на базі порід род-айленд червоний і білий.
Історія створення порід червоний та білий род-айленд. Порода родайленд червоний виведена в середині ХІХ століття в штаті Род-Айленд
(США) при схрещуванні місцевих курей із палевими кохінхінами і червонобурими малайськими курми (рис. 4). Зараз в Україні порода представлена
лініями різних селекційних фірм світу, які використовуються як батьківські
форми при одержанні 4-лінійних фінальних гібридів ("Ломанн коричневий",
"Хайсекс коричневий", "Хай Лайн коричневий", "Іза браун" та ін.).

Рис. 4. Півень породи
род-айленд червоний

Рис. 5. Півень породи
род-айленд білий
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Рис. 6. Структура 4-лінійних кросів курей з коричневою
шкаралупою яєць
Порода род-айленд білий виведена у середині ХХ століття в різних
країнах світу при схрещуванні червоних род-айлендів з білими плімутроками
яєчного напрямку продуктивності та деякими іншими породами курей (рис.
5).
Структура кросів.
Кроси з коричневою шкаралупою яєць, які
імпортовано в Україну, здебільшого 4-лінійні (рис. 6).
У деяких 4-лінійних кросах батьківські форми – федерсексні. Добові
курчата фінальних гібридів всіх кросів колорсексні (півники – сріблястожовті, курочки – золотисто-палеві).
Колір шкаралупи яєць – коричневий.
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Хайсекс коричневий (Hisex Brown)
Походження. Селекції нідерландської компанії "Ейч Пі Бі" (Hendrix
Poultry Breeders BV).
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: падіж за 18
тижнів - 5%; жива маса курей у 18 тижнів - 1500 г; витрати корму на 1 гол. за
період – 6,2 кг; збереженість – 96-98%.
–
доросле стадо:

60
217
181
81
90
74

Вік, тижнів
64
235
197
81
89
80

68
251
213
80
89
85

59,2
8,9
1975
2535
118

59,6
9,9
1985
2565
117

59,9
11,0
2000
2600
117

Показники
Несучість на початкову несучку, шт.
Кількість інкубаційних яєць за період, шт.
Середній вивід курчат, %
Середня заплідненість яєць, %
Кількість добових курочок на початкову
несучку, гол.
Середня маса яєць, г
Падіж, %
Жива маса курей, г
Жива маса півнів, г
Потреба у кормі, г/гол./добу

Фінальний гібрид – вирощування молодняку: падіж за 17 тижнів – 3%;
жива маса у 17 тижнів - 1400 г; витрати корму на 1 гол. за 17 тижнів - 5,6 кг.;
– доросле стадо: вік досягнення 50% яйцекладки - 140 днів; пік несучості
- 95%, середня маса яєць - 61,7 г; яєчна маса (17-80 тижнів) - 21,7 кг; витрати
корму г/гол./добу - 112 г; жива маса у 80 тижнів - 2,0 кг.
Показники
Несучість на початкову несучку, шт.
Середня маса яєць, г
Яйцемаса на початкову несучку, кг
Конверсія корму на 1 кг яйцемаси, кг
Збереженість, %

72
315
61,3
19,3
2,07
95

Вік, тижнів
74
76
78
324
334
343
61,4 61,5 61,6
19,9 20,5 21,1
2,08 2,09 2,10
94,8 94,6 94,4

80
352
61,7
21,7
2,11
94,2
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Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-1, ППР-2: НДППЗ ім. Фрунзе Національного аграрного університету
(НД ППЗ ім. Фрунзе НАУ), 96576, с. Фрунзе, Сакський р-н, АР Крим, тел.
(06563) 95460, 95430.
ППР-2: 1. ВАТ "Сімейкинське", смт Сімейкине, вул. Центральна, 1,
Краснодонський р-н, Луганська обл., 94473, тел. (06435) 98337, 24616.
2. ПВФ "Агроцентр", 49049, м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, 30/188.
Тел. (0562) 684203, 681522, 361361.
3. ТОВ “МК Добробут”, Коропський р-н, Чернігівська обл.
4. ПП „Науково-виробнича фірма „Агросфера”, м. Луганськ.

Бебкок Б 380 (Babcock B 380)
Походження. Селекції французької фірми ІЗА-Груп (ISA-Group).
Показники продуктивності:
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: збереженість до 18
тижневого віку – 98%; жива маса у 18 тижнів - 1,54-1,60 кг.
– доросле стадо:
Показники
Значення
Пік несучості, %
94-96
Вік піку несучості, тижнів
26
Середня маса яєць за 76 тижнів, г
62,7
Несучість на початкову несучку за 76 тижнів, шт.
337
Збереженість від 18 до 76 тижнів, %
94,6
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ВАТ "Кожухівське",
вул. Першотравнева, с. Кожухівка,
Васильківський р-н, Київська обл., 08621, тел. (04471) 41807, 41793, 41836, ф.
42140.
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Бованс Золота Лінія (Bovans Gold Line)
Походження. Селекції нідерландської компанії "Ейч Пі Бі" (Hendrix
Poultry Breeders BV).
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: падіж за 18
тижнів - 4%; жива маса курей у 20 тижнів - 1630 г; витрати корму на 1 гол. за
період - 8,1 кг.
– доросле стадо:
Вік, тижнів
Показники
60
64
68
Несучість на початкову несучку, шт.
216
235
254
Кількість інкубаційних яєць за період, шт.
183
201
217
Середній вивід курчат, %
83
82
81
Середня заплідненість яєць, %
91
90
90
Кількість добових курочок на початкову
76
83
89
несучку, гол.
Середня маса яєць, г
59,6
60,0
60,4
Падіж, зростаючим підсумком, %
7,4
8,2
9,0
Жива маса курей, г
2040
2045
2050
Жива маса півнів, г
2615
2635
2660
Потреба у кормі, г/гол/добу
120
120
120
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: збереженість 96-98%.
Вік, тижнів
Показники
17
18
20
Витрати корму за період, кг
5,68
6,22
7,40
Жива маса, г
1400
1500
1700
Збереженість, %
97,0
96,5
96,0
– доросле стадо: вік досягнення 50% яйцекладки - 140-143 дні;
інтенсивність яйцекладки у пік продуктивності – 94-96%.
Показники
Вік, тижнів
60
76
80
Несучість на початкову несучку, шт.
250
332
350
Середня маса яйця, г
65,4
66,7
66,8
Яйцемаса на початкову несучку, кг
15,37
20,80
22,02
Конверсія корму на 1 кг яйцемаси, кг
2,10
2,13
2,15
Жива маса, г
1990
2000
2000
Збереженість, %
95,7
94,1
93,7
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Назва господарства, де розводиться птиця:
с. Хутори, вул.
ППР-2: ВАТ "Птахофабрика "Перше Травня",
Центральна, 2, Черкаський р-н, Черкаська обл., 19603, тел. (0572) 305242, ф.
360133.

Іза-Браун (Isa-Brown)
Походження. Французська компанія ІЗА-Груп (ISA-Group).
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: збереженість
до 18-тижневого віку – 97%.
– доросле стадо: вік досягнення 50% несучості – 21-22 тижні; вік
досягнення піку несучості – 27 тижнів; пік несучості - 92-94%; інтенсивність
несучості у 65-тижневому віці – 73-75%; несучість на початкову несучку за 65
тижнів – 254 шт.; кількість інкубаційних яєць на початкову несучку – 218 шт.;
вивід курчат – 80-82%; кількість кондиційних молодих курочок на початкову
несучку – 88 гол.; збереженість з 18 до 65 тижнів – 91-94%.
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: збереженість до 18 тижнів –
98%; жива маса у 18 тижнів – 1530-1570 г.
доросле стадо: вік досягнення 50% несучості – 20 тижнів; пік несучості – 9496%.
Показники
Несучість на початкову несучку, шт.
Середня маса яєць, г
Яйцемаса на початкову несучку, кг
Витрати корму, кг:
на 1 кг яєчної маси
на 10 штук яєць
Жива маса, г
Збереженість, %

76 тижнів
339
62,8
21,4
2,06-2,16
1,29-1,37
1850-1950
93,7

Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1. СТОВ "Комінтернівська птахофабрика", с. Першотравневе, вул.
Миру, 1, Комінтернівський р-н, Одеська обл., 67541, тел. (04855) 91573,
91486, 99263.
2. АВК "Авангард", с. Загвіздя, Тисменицький р-н, Івано-Франківська
обл., 77450, тел. (0342) 784472, 43039.
3. СТОВ “Птахівниче”, вул. Грушевського, 98, м. Ковель, 45000
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4. КТ “Его”, с. Гряда, вул. Шевченка, 1, Жовківський р-н, Львівська обл.,
80380, тел. (03252) 33391, (0322) 982396, 970920, 983309.
5. ПСП “Костопільптахопром”, вул. Котляревського, 68, м. Костопіль,
Рівненська обл., 35000,тел. (03657) 21282, 21712, факс 21282.

Ломанн Браун (Lohmann Brown)
Походження. Селекції німецької фірми "Ломанн Тирцухт" (Lohmann
Tierzucht).
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: збереженість
– 96,5%; жива маса курей в 20 тижнів - 1,4-1,5 кг; витрати корму за 20 тижнів
- 8,3 кг.
– доросле стадо: вік досягнення 50% яйцекладки – 160 днів; пік
яйцекладки – 90%; вік досягнення піку яйцекладки – 28-32 тижні.
Показники
Несучість на початкову несучку, шт.
Середня маса яєць, г
Збереженість, %
Жива маса курей, кг
Витрати корму, г/гол/добу

64
231
61
94,6
2,2
115

Вік, тижнів
66
240
62
94,3
2,2
118

68
248
62,5
94,1
2,2
122

Добові курчата батьківських форм сортуються за статтю по
швидкості росту махових та покривних пір’їн крила (федерсексінг).
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: витрати корму за 20 тижнів
вирощування - 7,4-7,8 кг; жива маса курей у 20 тижнів - 1,6-1,7 кг;
збереженість - 97-98%.
– доросле стадо: вік 50% несучості - 145-150 днів; пік яйцекладки - 9294%; жива маса в 76 тижнів –1,9-2,1 кг.
Вік, тижнів
72
74
76
78
80
Несучість на початкову несучку, шт.
309
318
327
336
343
Середня маса яєць, г
63,7
63,8 63,9 64,0 65,0
Яйцемаса на початкову несучку, кг
19,7
20,3 20,9 21,5 22,3
Конверсія корму на 1 кг яйцемаси, кг
2,1
2,1
2,2
2,2
2,2
Витрати корму на голову в день, г
112
115
117
118
120
Збереженість, %
96,0
95,5 95,0 94,5 94,0
Добові курчата фінального гібриду сортуються за статтю по кольору
пуху.
Показники
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Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1. СТОВ "Племптахорепродуктор Зугреський", м. Зугрес, вул.
Ленінградська, 17 а, Харцизький р-н, Донецька обл., 86700, тел. (06257) 45705,
92302.
2. ПСП "Карпати", с. Підлужжя, Тисменицький р-н, Івано-Франківська
обл., 77442, тел. (03436) 32335, 56130.
3. ВАТ "Кіровський" с. Вільне, вул. Леніна, 1, Кіровоградський р-н,
Кіровоградська обл., 27640, тел. (0522) 317336, 217336, 221779.
4. ЗАТ "Полтавська птахофабрика", м. Полтава, вул. Зінківська, 79,
36009, тел. (0532), 502374, ф. 50-23-76.
5. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю
"Хорост-Поділля" Хмельницький р-н, Хмельницька область.
6. СТОВ “Птахівниче”, с. Оконськ, Маневицький р-н, Волинська обл.,
тел. 26992.

Шевер – 579 (Shaver-579)
Походження. Французька компанія ІЗА-Груп (ISA-Group).
Показники продуктивності:
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: жива маса у 18 тижнів
життя – 1560 г.
доросле стадо: вік досягнення 50% інтенсивності яйцекладки -140-145 днів;
вік досягнення піку несучості – 25-27 тижнів при максимальній інтенсивності
несучості 95%; жива маса курей у віці 72 тижні – 1989 г.
Вік, тижнів
Показники
72
74
76
78
80
Несучість на початкову несучку, шт.
309
319
329
338 347
Середня маса яєць, г
62,0
62,5 63,0 63,5 63,7
Яйцемаса на початкову несучку, кг
19,1
19,7 20,4 21,0 21,6
Конверсія корму на 1 кг яйцемаси, кг
2,08
2,13 2,17 2,22 2,28
Збереженість, %
95,5
95,2 95,0 94,8 94,5
Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1. ППКП „Птицекомплекс”, вул. Радянська, 1а, с. Котельникове,
Красногвардійський р-н, АР Крим, 97034,тел. (0652) 279627, 271027, ф.
4971512.
2. ПОС ПП "Незалежний”, вул. Крупської, 9 а, м. Щорс, Чернігівська
обл., 15230, тел. (04654) 21342, 23167, 21542.
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Хай-Лайн Коричневий (Hy-Line Brown)
Походження. Селекції американської фірми "Хай-Лайн" (Hy-Line).
Показники продуктивності:
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: збереженість до 17 тижнів –
96-98%; витрати корму за 17 тижнів – 6,0 кг; жива маса у 17 тижнів – 1,43 кг.
– доросле стадо: вік досягнення 50% інтенсивності яйцекладки - 145
днів; пік несучості – 94-96%; витрати корму на несучку за добу (17-80
тижнів) – 113 г; жива маса в 32 тижні – 2,6 кг; жива маса в 70 тижнів – 2,0
кг.
Вік, тижнів
Показники
72
74
76
78
80
Несучість на початкову несучку, шт.
313
323
332
342 352
Середня маса яєць, г
64,5
64,7 65,0 65,2 65,0
Яйцемаса на початкову несучку, кг
20,3
20,9 21,6 22,3 22,9
Конверсія корму на 1 кг яйцемаси, кг
2,05
2,06 2,07 2,08 2,09
Збереженість, %
96,6
96,4 96,1 95,9
95,6
Назва господарств, де утримується птиця:
ППР-2: 1. ТОВ „Слов'яне”, вул. Костянтинівська, 2а, м. Київ, 04071, тел.
(044) 2306013.
2. ТОВ “Агрофірма Ватра”, Дрогобицький р-н, Львівська обл., тел.
(03244) 79717, 79735.

Птічноє (Птичное)
Походження. Селекції ДППЗ “Птичное” (Росія)
Показники продуктивності:
Фінальний гібрид – вирощування молодняку: збереженість за 18 тижнів –
97-98%.
– доросле стадо: вік досягнення 50% несучості - 20-22 тижні; пік
яйцекладки – 92-95%.
Показники
Значення
Несучість на середню несучку за 72 тижні, шт.
304-315
Маса яєць, г: 26 тижнів
55-56
52 тижні
64-66
Жива маса у віці 52 тижні, кг
2,0-2,15
Витрати корму на гол. за день, г
115-118
Збереженість, %
95-97
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ЗАТ "Новоазовська птахофабрика, вул. Леніна, 36, м.
Новоазовськ, Донецька обл., 87600,тел. (06296) 21578, 21432, ф. 21638.
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Борки-колор (Борки-колор)
Походження. Двохлінійний аутосексний крос селекції Інституту
птахівництва УААН, Україна. Створений на основі схрещування курей лінії
68 породи род-айленд білий синтетичного походження із півнями
батьківської лінії 38 породи род-айленд червоний (рис.8).
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Рис. 8. Схема двохлінійного кросу „Борки-колор”
Добовий гібридний молодняк аутосексний за кольором пуху
(колорсексінг).
Точність сексування добових гібридних курчат 98-99%, півники
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сріблясто-білі (S/s), курочки золотисто-червоні (s/-).
Птиця батьківських форм і фінального гібриду відрізняється спокійним
темпераментом і пристосованістю до різних умов утримання.
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – доросле стадо: несучість – 240 - 250 яєць; вік
досягнення 50% інтенсивності яйцекладки - 164 дн.; маса яєць у віці 52 тижні
- 59-60 г; жива маса курей - 2,0-2,1 кг; півнів – 2,8-3,2 кг; збереженість - 9294%; вивід молодняку - 78-84%.
фінальний гібрид – доросле стадо: вік 50% яйцекладки - 150 днів; пік
яйцекладки - 92%; вік досягнення піку - 240 дн.; маса яєць у 30-тижневому
віці 53-54 г; маса яєць у 52- тижневому віці 61-62 г; несучість за 68 тижнів
життя 285-290 шт.; збереженість птиці за продуктивний період 94-96%.
Колір шкаралупи яєць темно-коричневий.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ПЗ, ППР-1: Державне підприємство дослідне господарство „Борки"
Інституту птахівництва УААН, с. Бірки, Зміївський р-н, Харківська обл.,
63421, тел. (05747) 78-386, 78-088, 78-022, факс 78-274.
Як племінний завод господарство проводить селекцію з вихідними
лініями кросу. Як ППР1 реалізує племінну продукцію батьківських форм. При
необхідності може видавати фінальний гібрид.
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Домінант (Dominant)
Походження. Селекції Чехії, Добрженице (Dominant CZ).
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: падіж і
бракування до 18 тижнів – 6-7%; жива маса курочок у 18 тижнів – 1400 г;
витрати корму на 1 курочку до 18 тижнів - 6,0 кг; жива маса півнів у 18 тижнів
- 1700 г; витрати корму на 1 півня до 18 тижнів - 6,7 кг;
–доросле стадо: інтенсивність несучості у 23 тижні - 42%; пік
яйцекладки (30-31 тижневий вік) - 94%; несучість на несучку до 68 тижнів 258 шт.; витрати кормів на 1 гол./день - 125 г; витрати корму за період на 1
гол. – 41,5 кг; інкубаційних яєць на 1 несучку – 220 шт.; жива маса несучок
при вибракуванні – 2,1 кг, півнів – 2,25 кг; падіж і бракування у перший
місяць продуктивності - 1-1,5%, у подальший період - 0,6-1,0% за місяць.
Фінальні гібриди із різним кольором оперення (бурий, чорний,
сріблястий, сіро-крапчастий, янтарний, голубий, куріпчастий) –
вирощування молодняку: падіж і бракування до 18 тижнів - 3-4%; жива маса
курей у 18 тижнів – 1,35-1,45 кг; витрати кормів на 1 гол. за 18 тижнів – 5,96,2 кг, витрати корму на 1 гол. 19-20 тижнів – 1,3-1,5 кг.
– доросле стадо: вік досягнення 50% інтенсивності яйцекладки - 23
тижні; період з несучістю 80% і вище - 26-27 тижнів; середня інтенсивність
яйцекладки - 77%; несучість на початкову несучку за 78 тижнів – 290-301
шт.; несучість на середню несучку - 308 шт.; середня маса яйця – 62,0-63,6 г;
яйцемаса на середню несучку - 19,1-19,5 кг; витрати корму на 1 гол./день 118-125 г; витрати корму на 1 кг яйцемаси - 2,2-2,3 кг; витрати корму на 1 гол.
за період - 43-47 кг; витрати корму на 10 яєць - 1,53-1,56 кг; жива маса курей в
кінці періоду продуктивності - 2,33-2,43 кг; збереженість – 93-96%.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-1, ППР-2: ВАТ "Партизан",
с. Журавлівка, вул. Миру, 40,
Сімферопольський р-н, АР Крим, 97512, тел. (0652) 325172, 325181.

