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М'ясні кури
Структура кросів. Всі кроси м'ясних курей, які зараз розводяться в
Україні, у вигляді тільки батьківських стад завозяться щорічно з різних
закордонних фірм. Кроси 4-лінійні і створені на основі двох ліній (А і В)
породи білий корніш і двох ліній (С і D) породи білий плімутрок (рис.24) .
Історія створення та екстер’єрні особливості птиці породи корніш.
Створена в Англії в ХІХ столітті на основі корнвалійських азіатських
бійцівських курей.
Птиця має високу живу масу з широкими, добре розвинутими грудними
м'язами. Тулуб широкий і глибокий; голова середньої величини; вушні мочки
червоні; шия середньої довжини із мало розвинутою гривою; спина широка,
пряма; крила і хвіст невеликі, ноги міцні, жовті, з сильно розвинутими
м'язами; дзьоб і шкіра – жовті; оперення біле. При схрещуванні півні цієї
породи передають нащадкам білий колір оперення і високі м'ясні форми
тулубу, швидкий ріст і опереність.
Історія створення та екстер'єрні особливості птиці породи білий
плімутрок. Виведені у середині ХVIII століття у США (штат Плімут) шляхом
схрещування домініканських курей з кохінхінами, брамою та іншими
породами. В Європу завезені у 1879 році.
Птиця середніх розмірів, спокійного темпераменту; тулуб помірно
довгий, відносно широкий і прямий, прямокутної форми. Голова невелика,
середньої ширини; гребінь листоподібний; дзьоб короткий, жовтий; мочки і
сережки червоні продовгуваті; шия середньої довжини, міцна; груди широкі,
глибокі; поперек пишно оперений, широкий; хвіст короткий, пишний,
широкий і закруглений; крила короткі; плюсни ніг середньої довжини, жовті;
оперення щільно прилягає до тулубу. Колір оперення білий.
По відношенню до породи корніш жива маса м’ясних курей менша, але
вони більш продуктивні і мають високу виводимість яєць.
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Рис. 24. Структура 4-лінійних кросів м'ясних курей
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Продуктивні якості птиці порід корніш і плімутрок:
Показники
Корніш
Жива маса, кг: півнів
4,2-4,6
курей
3,2-3,5
Несучість, шт.
100-120
Вивід курчат, %
65-70

Плімутрок
3,2-3,7
2,7-3,0
165-180
80-85

Кобб-500 (Cobb-500)
Походження. Селекції фірми Кобб (Cobb), США.
Показники продуктивності:
Батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: жива маса у
24 тижні: курочок – 2,8 кг, півників – 3,4 кг;
– доросле стадо:
Показники
Вік 5-10% яйцекладки, тижнів
Несучість на початкову несучку, шт.
Кількість інкубаційних яєць на початкову несучку, шт.
Вивід курчат, %
Пік яйцекладки, %
Кількість курчат на початкову несучку, голів
Витрати корму на 100 курчат, кг
Збереженість за період, %
Жива маса курей при вибракуванні, кг

Вік, тижнів
60
65
23-24
23-24
159
175
154
170
85
84
90
90
132
144
40,5
41,0
90-92
90-92
3,76
3,81

Вирощування бройлерів: жива маса в 42-тижневому віці – 2582 г;
середньодобовий приріст 61,5 г; конверсія корму 1,72 кг/кг; забійний вихід
-72,9 %.
Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1. ТОВ "Рубі Роз Агрікол Ко ЛТД", вул. Садова, 9, с. Морозівка,
Баришівський р-н, Київська обл., 07526, тел. (04476) 51878 , (044) 5592481,
4514838.
2. ЗАТ "Птахокомбінат Дніпровський", с. Першотравневе, вул. Калініна,
15, Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл., 53221, тел. (05662) 34301,
32902, ф.32006.
3. ЗАТ "Комплекс Агромарс", с. Гаврилівка, Вишгородський р-н,
Київська обл., 85783, тел. (04496) 34368, 34288, 34333, 34269. (Центральний
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офіс: вул. Пожарського, 3, м. Київ, 02094, тел. (044) 5734639, 5734640).
4. ЗАТ “Діанівська птахофабрика”, вул. Миру, 1а, с. Кіровське,
Волноваський р-н, Донецька обл., 85783, тел. (06214) 96424, 96423.

Росс-308 (Ross-308)
Походження. Селекції фірми Росс (Ross), Великобританія.
Показники продуктивності:
батьківське стадо – доросле стадо: несучість за 60 тижнів на початкову
несучку – 164-169 шт.; інкубаційних яєць на початкову несучку – 154,4-162,7
шт.; вивід курчат – 82,3-87,2%; кількість добових курчат на початкову
несучку – 123,9-141,6 голів;
вирощування бройлерів: жива маса в 42 дні – 2474 г; конверсія корму –
1,72 кг/кг; збереженість – 95,8%; середньодобовий приріст – 57,9 г; забійний
вихід – 71,3%.
Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1. ТОВ “Сільськогосподарська фірма "Агроукрптаха", вул.
Червоноармійська, 69, м. Луганськ, 91055, тел. (0642) 420960, 596422, 524340.
2. ЗАТ "Комплекс Агромарс", с. Гаврилівка, Вишгородський р-н,
Київська обл., 85783, тел. (04496) 34368, 34288, 34333, 34269. (Центральний
офіс: вул. Пожарського, 3, м. Київ, 02094, тел. (044) 5734639, 5734640).
3. ТОВ "Темп", вул. Миру, 3, смт. Володарка, Володарський р-н,
Київська обл., 09300, (04469) 52140, 51576.
4. Дочірнє підприємство “Птахофабрика "Шахтарська Нова", вул.
Першотравнева, 6, с. Садове, Шахтарський р-н, Донецька обл., 86251,
тел., факс (06255) 96165.
5. СТОВ "Старинська птахофабрика",
вул. Леніна, 1, с. Мирне,
Бориспільський р-н, Київська обл., 08361, тел. (04495) 52995, 58445 (факс).
6. ТОВ "Рубі Роз Агрікол Ко ЛТД", вул. Садова, 9, с. Морозівка,
Баришевський р-н, Київська обл., 07526, тел. (04476) 51878 , (044) 5592481,
4514838.
7. ТОВ “Голден крос”, вул. Польова, 1, смт. Нова Покровка, Чугуївський
р-н, Харківська обл., 65523, тел./факс (0571) 7409552.
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Старбро (Starbro)
Походження. Селекції фірми Хаббард Іза (Habbard Isa), Канада.
Показники продуктивності:
батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: жива маса у
18 тижнів: самки - 1840-1890 г, самці - 2560-2590 г;
– доросле стадо: несучість за 65 тижнів на початкову несучку – 182 шт.;
кількість інкубаційних яєць від несучки – 172 шт.; вихід курчат від несучки 148 гол.; вивід курчат - 86%.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: Фермерське господарство "Орос", Хустський р-н, Закарпатська
обл.

Гібро ПН (Hybro PН)
Походження. Селекції фірми Гібро, (Hybro), Нідерланди.
Показники продуктивності:
батьківське стадо: несучість за 65 тижнів на початкову несучку – 182,7
шт.; несучість за 65 тижнів на середню несучку – 190,8 шт.; інкубаційних яєць
на початкову несучку – 171,2 шт.; вивід курчат – 80,9%; кількість добових
курчат на початкову несучку – 138,5 голів; інкубаційних яєць на початкову
несучку – 171,2 шт.; жива маса курей у віці 65 тижнів – 3675 г, півнів – 4970 г;
вирощування бройлерів: жива маса у 42-денному віці – 2478 г;
середньодобовий приріст – 58 г; конверсія корму – 1,78 кг/кг; забійний вихід –
70,4%.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: СТОВ “Балаклійське підприємство по птахівництву”, вул.
Червоноармійська, 19, м. Балаклія, Харківська обл., 64205, тел. (05749) 22028
(факс), 22544, 22461.

Хаббард м’ясний (Hubbard meat)
Походження. Селекції фірми Хаббард (Hubbard), Франція.
Показники продуктивності:
батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: середня жива
маса у віці 35 днів – 1533 г, 45 днів – 1955 г; збереженість за 24 тижні – 9496%; конверсія корму у віці 35 днів – 1,76 кг/кг, 45 днів – 1,90 кг/кг;
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– доросле стадо: несучість за 64 тижні життя – 175 шт.; вихід
інкубаційних яєць – 162 шт.; кількість курчат на несучку – 138 голів; вік 50 %
продуктивності – 24-25 тижні;
вирощування бройлерів: жива маса в 42 дні – 2242 г; середньодобовий
приріст – 52,3 г; конверсія корму – 1,82 кг/кг.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ЗАТ "Ландгут Бройлер" вул. Степова, 2, с. Розівка,
Шахтарський р-н, Донецька обл., 86221, тел. (06233) 22277, факс 22277.

Конкурент-3 (Конкурент-3)
Походження. Селекції ППЗ " Конкурсний", Росія.
Показники продуктивності:
батьківське стадо – вирощування ремонтного молодняку: збереженість
– 97-98%; жива маса курей у віці 20 тижнів – 2,0 кг;
– доросле стадо: несучість за 60 тижнів життя – 164-166 шт.; вихід
інкубаційних яєць – 92%; вивід курчат – 82-83%; збереженість дорослої птиці
- 95%;
вирощування бройлерів: вивід молодняку – 82-84%; збереженість – 9798%; жива маса в 7 тижневому віці – 2500-2550 г; конверсія корму – 1,9 кг/кг.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ЗАТ "Білоцерківське птахопідприємство", вул. Перемоги, 30, с.
Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09175, тел. (04463)
65022, факс 61562 (м. Біла Церква, Сквирське шосе, 278).

