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УДК 616.993.19 (636.5/6) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ 

ЕЙМЕРІОЗІВ ПТИЦІ 
 

Авдос'єва І.К., Щебентовська О.М., 
Cидорук Н.О., Федів А.М. 

 
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів 

та кормових добавок, м. Львів 
 

Резюме. В роботі представлено аналіз сучасних еймеріостатиків (кокцидіостатиків), 
що зареєстровані в Україні; визначено специфічність гістологічних методів діагностики 
еймеріозів птиці; проведено порівняльну оцінку застосування рослинного препарату Алкер-
нат Зікокс та Сакокс для профілактики еймеріозів птиці.  

Ключові слова: еймеріоз, птиця, еймеріостатики, гістологічний метод, рослинний 
еймеріостатик, Алкернат Зікокс. 

 
Summary. This paper presents an analysis of modern anticoccidial preparation ,registered 

in Ukraine; defined specificity histological diagnostic methods coccidiosis in poultry; conducted a 
comparative assessment of the use of herbal preparation Alkernat Zikoks and Sakoks to prevent 
coccidiosis poultry. 

Keywords: coccidiosis, poultry, anticoccidial preparation, histologic examination, herbal 
preparation, Alkernat Zikoks.  

  
Вступ. Cеред паразитарних захворювань птиці еймеріоз (кокцидіоз) нано-

сить значні економічні збитки птахівництву , що складаються із підвищеної за-
гибелі молодняку, зниженням продуктивності, погіршенням якості кінцевого 
продукту, збільшенням затрат корму на одиницю продукту та витрат на лікуван-
ня. При виникненні захворювання серед птиці смертність становить до 25-40 %, 
знижуються середньодобові прирости на 5-10 % та конверсія корму на 7-12 %. 

Збудниками еймеріозу у птиці є 9 одноклітинних організмів. З них найча-
стіше паразитують чотири види еймерій: E.acervulina, E. maxima, E. tenella, 
E. necatrix. Види еймерій відрізняються за вірулентністю, локалізацією та ре-
продуктивною здатністю. Моновидова інвазія майже не реєструється у госпо-
дарствах, як правило, у птиці паразитують одночасно декілька видів еймерій. 

Зараження відбувається аліментарним шляхом. У навколішньому середо-
вищі ооцисти стійкі і зберігають свою життєздатність до року, а навіть більше 
до 4-5 років. Еймеріоз виникає в приміщеннях, де має місце підвищена воло-
гість повітря і підстилки, неповноцінна годівля, порушення ветеринарно-
санітарних вимог та технології вирощування молодняку, циклічність викорис-
тання еймеріостатиків. Механічними носіями еймерій можуть бути обслугову-
ючий персонал, гризуни, дикі птахи, комахи [5,6]. 

Діагноз на еймеріоз ставлять комплексно на основі клінічних ознак, пато-
логоанатомічних змін, мікроскопії зшкребків слизової оболонки кишечнику, ви-
значення кількості ооцист в 1 г фекалій, середнього загального балу ураження 
кишечнику, за гістологічними та гістохімічними методами [2,3,7]. 
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Діагноз на субклінічний еймеріоз поставити складно тому, що птиця на 
перший погляд здорова, тоді як показники (конверсія корму та середньодобові 
прирости) знижуються, а їх відновлення як і реабілітаційний період після ліку-
вання проходить дуже повільно. Субклінічний еймеріоз викликає зниження 
продуктивності із-за ослабленої функції травлення. У кишківник через уражен-
ня клітин стінок просочуються білки плазми, які з залишками погано перетрав-
леного корму служать прекрасним середовищем для розмноження патогенної 
мікрофлори, а саме клостридій, викликаючи некротичний ентерит.  

Профілактика еймеріозу птиці грунтується на виконанні комплексу зага-
льних зооветеринарних та спеціальних протиеймеріозних заходів [4]. При ви-
рощуванні птиці застосовують наступні методи профілактики: дезінвазію від 
екзогенних стадій еймерій (ооцист) у пташниках та застосування еймеріостати-
ків. 

Для профілактики з ендогенними стадіями еймерій застосовують засоби, 
що гальмують або повністю пригнічують розмноження еймерій в організмі 
птиці. До еймеріостатиків відносяться: 

1. іонофори ( одновалентні та двовалентні); 
2. хімічні (синтетичні). 
Іонофори - це препарати отримані шляхом ферментації. Механізм дії- 

збільшення проникливості мембран у деяких еймерій до відповідного катіону. 
Збільшення потоку цих іонів порушує осмотичний баланс еймерій і викликає їх 
загибель. Проте іонофори дозволяють зберегти цикл деяких еймерій і тим са-
мим сприяють розвитку природнього імунітету. 

Хімічні препарати – ефективні проти всіх ооцист еймерій, але недолік 
полягає в тому, що швидко до них настає резистентність ніж до іонофорів. 

Залежно від технологічних умов при вирощуванні бройлерів ці засоби за-
стосовують за двома схемами: 

1. ротація  
1. шатл-програма  
Ротацію (заміну) препаратів проводять через 2-3 цикли вирощування 

бройлерів з метою запобігання розвитку еймерій. Перевагою цього методу є те, 
що один вид препарату вводять в корм протягом всього періоду вирощування 
бройлерів. Головний недолік ротації – швидке пристосування, з наступною три-
валою резистентністю еймерій до препарату, який використовувався.   

Шатл-програма дозволяє більш тривале застосування препаратів, напри-
клад: на початку вирощування з метою запобігання розвитку еймерій та виді-
лення ооцист у зовнішнє середовище задають хімічні препарати. Але, як усі хі-
мічні препарати, вони можуть негативно впливати на ріст та розвиток курчат. 
Застосування хімічних препаратів показують позитивний результат, якщо має 
місце субклінічна форма еймеріозу. 

Використання іонофорних препаратів після хімічних дозволяє ефективно 
контролювати проблему еймеріозу, а найголовніше – позитивно впливає на ріст 
та розвиток курчат, оскільки природні іонофорні препарати мають ефект стиму-
ляції росту. Проте, дія іонофорів не така сильна і поява резистентних штамів 
дуже часте явище при довгому використанні одного і того ж класу іонофорів. 



7 

Для попередження такого положення застосовують ротацію еймеріостатиків.  
Останнім часом видається ефективною розробка препаратів на основі 

трав, трав' яних комплексів та комерційно доступних продуктів на основі трав у 
стандартизованій та стабілізованій формах, які мають протиеймеріозні власти-
вості. Застосування еймеріостатиків на основі трав забезпечить новий підхід 
ефективного контролю за еймеріозом, беручи до уваги гостру потребу у нових 
засобах відповідно до поширеної появи резистентних штамів еймерій. 

Одним з рослинних препаратів, зареєстрованих в Україні є Алкернат 
ЗІКОКС (фірма BIOVET, Іспанія) – це натуральний продукт з високим вмістом 
БАД (екстракти Holarrhena antidysentersc, Berberis aristata, Allium sativa, Embelia 
Ribes). Ці рослини допомагають оптимізувати стан слизової оболонки кишків-
ника птиці і запобігають проникнення еймерій у епітеліальні клітини кишків-
ника.  

Мета роботи – провести аналіз зареєстрованих еймеріостатиків в Україні, 
вивчити особливості гістологічних досліджень при ураженні птиці ейме-

ріозом, визначити ефективність рослинного препарату Алкернат Зікокс (фірма 
БІОВЕТ, Іспанія) для профілактики еймеріозу бройлерів. 

Матеріали та методи. Листівки-вкладки по застосуванню еймеріостати-
ків, що зареєстровані в Україні. Для гістологічних та гістохімічних досліджень 
відбирали шматочки тонкого відділу кишківника (дванадцятипалу, порожню та 
клубову кишки), які фіксували у 10 % нейтральному розчині формаліну та ріди-
ні Карнуа з наступною заливкою у парафін. Парафінові зрізи фарбували за зага-
льноприйнятою методикою з використанням гематоксиліну та еозину. Для гіс-
тохімічного виявлення сумарних нуклеїнових кислот (РНК і ДНК) проводили 
фарбування за методом Ейнарсона. Для гістохімічного виявлення окремих вуг-
леводів проводили фарбування за допомогою реакції Шиффа з перйодною кис-
лотою (Шик-реакція). Мікроскопію проводили за допомогою мікроскопа 
OLIMPUS CX – 41, мікрофотографування здійснювали за допомогою камери 
OLIMPUS C 5050. 

Ефективність протиеймеріозного препарату на основі рослин Алкернат 
Зікокс (БІОВЕТ, Іспанія) у порівнянні з препаратом Сакокс (ХЮВЕФАРМА АД, 
Болгарія) визначали при вирощуванні бройлерів кросу КОББ-500, на поголів'ї 
27 800 гол. за схемою (табл. 1): 

 
Таблиця 1. Схема проведення досліду  

№ пт. групи Назва  
препарату 

Схема  
застосування 

препарату 

Вік птиці 
(доби) 

Метод  
застосування 

1 1 контроль Алкернат Зікокс постійно 3 по 35 
добу З кормом 

2 2 дослідна Сакокс постійно 3 по 35 
добу З кормом 

 
Параметри вирощування бройлерів (температурний та світловий режим, 
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щільність посадки) були витримані відповідно до норм ОНТП-2005. Годівля 
здійснювалася згідно з нормами, які рекомендовані для кросу КОББ-500. Одно-
часно враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, прирости та за-
трати корму.  

Результати досліджень. В Україні зареєстровано 45 еймеріостатиків, в 
тому числі хімічних 39 %, іонофорів 57 % та комбіновані – 3 (2,4 %). Основні 
групи еймеріостатиків, що зареєстровані в Україні наведені на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Основні групи еймеріостатиків, зареєстрованих в Україні. 

 
Співвідношення основних діючих речовин (ДР), що входять в групу пре-

паратів іонофорів наведені на рис. 2. 
 

 
 
 

Рис. 2. Основні діючі речовини уеймеріостатитиків-іонофорів. 
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Найбільш розповсюдженими засобами цієї групи становлять еймеріоста-

тики на основі саліноміциному – 8 препаратів або 32 %, ампроліум гідрохлори-
ду – 7 препаратів або 28 %. Лише по 4 препарати або 4 % - містять наразін, ма-
дураміцин та лазолоцид натрію. 

Співідношення основних діючих речовин у групі хімічних еймеріостати-
ків наведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Хімічні еймеріостатики (діючі речовини). 
 
Більшість еймеростатиків хімічної групи містить наступні діючі речови-

ни: толтразурил – 53 % та диклазурил 23 %. 
На сьогоднішній день в Україні зареєстровані лише 3 комбіновані еймері-

остатики на основі поєднання іонофорів та хімічних еймеріостатиків. 
Незважаючи на великий арсенал протиеймеріозних препаратів мають міс-

це гострі спалахи еймеріозів серед бройлерів , а також субклінічний перебіг за-
хворювання і проблема профілактики та лікування цього захворювання залиша-
ється надалі досить напруженою. 

При постановці діагнозу на еймеріоз враховували клінічні ознаки, патоло-
гоанатомічні зміни, наявність різних стадій еймерій при проведенні мікроскопії 
зшкребків слизової оболонки кишечнику, а також за гістологічними та гістохі-
мічними методами. 

Хворі курчата помітно відставали у рості та розвитку, були пригніченими, 
пір’я скуйовджене, матове. У великої кількості курчат реєстрували часті проно-
си з домішками крові. У дорослих курей клінічних проявів захворювання не ре-
єстрували. Вони, як правило, залишались носіями інвазії.  

Основні патологоанатомічні зміни відзначали в шлунково-кишковому 
тракті: стінка тонкого відділу кишечника запалена, з боку серозного покриву 
проглядалися множинні крововиливи, слизова оболонка потовщена, почервоні-
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ла з великою кількістю дифузними крововиливами (рис. 4). У курей старшого 
віку відзначали серозно-катаральне запалення порожньої, клубової та сліпих 
кишок. 

 

 
 

Рис. 4. Тонкий відділ кишечника. Набряк слизової оболонки, дифузні 
крововиливи (показано стрілкою). 

 
При гістологічному дослідженні тонкого кишечника птиці, що загинула, 

виявляли набряк ворсинок, особливо дванадцятипалої, порожньої та клубової 
кишок, інфільтрацію слизової оболонки лімфоцитами та гістіоцитарними клі-
тинами. Вершини ворсинок тонкого відділу кишківника набували різних форм: 
одні – витягнуті, інші овальні з слизисто-дистрофічним детритом. Залежно від 
інтенсивності інвазії епітеліоцити піддавалися дистрофічним змінам. У 20 % 
трупів птиці апікальна частина ворсинок тонкого кишківника залишилась прак-
тично без покривного епітелію, клітини десквамовані та розкидані у просвіті 
кишечника, оточені слиззю, лейкоцитами та спорозоїдами або їх групами. Від-
шаровані епітеліальні клітини розміщувались хаотично, втрачали свої контури, 
їх цитоплазма еозинофільна, ядра лізовані. Необхідно відзначити, що в полі зо-
ру гістопрепарату видрізняли ворсинки із збереженим покривним епітелієм і ті, 
які повністю позбавлені його (рис. 5). Відшаровані епітеліальні клітини, як пра-
вило, були позбавлені чітких контурів, їх цитоплазма еозинофільна, одні ядра 
гіперхромні, інші – у стані каріорексису або каріолізису. М’язова оболонка два-
надцятипалої кишки набрякла, потовщена. Виявляли ділянки з дистрофічно 
зміненими клітинами, границі між якими погано проглядались. Стінки крово-
носних судин розволокнені (рис. 6). 

Залежно від виду еймерій, що викликали захворювання, гістологічна кар-
тина в кишках дещо різнилася. Відомо, що E. acervilina паразитує переважно в 
епітеліальних клітинах ворсинок дванадцятипалої кишки. Під час гістологічно-
го дослідження дванадцятипалої кишки птиці, які загинули, нами виявлено ло-
кальне розташування великої кількості кокцидій, переважно в апікальній части-
ні ворсинок, з утворенням так званих колоній. 
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Рис. 5. Дванадцятипала кишка ку-

рей. Деформація ворсинок, їх розрив 
внаслідок скупчення великої кілько-
сті кокцидій. Гематоксилін та еозин. 

Ок. 10, об. 10. 

 
Рис. 6. Дванадцятипала кишка курей. 
Потовщення м’язової оболонки, роз-
волокнення стінок судин. Гематокси-

лін та еозин. Ок. 10, об. 40. 

В зоні паразитування усі ворсинки втрачали епітеліальне покриття. При 
інтенсивній інвазії відбувався розрив ворсинок з виходом шизонтів у просвіт 
між ворсинками. В результаті тотальної інвазії еймеріями відбувалось пошко-
дження ворсинок та злущення їх покривного епітелію (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Дванадцятипала кишка ку-
рей. Шизонти в просвіті між атро-

фованими ворсинками. Шик-
реакція. Ок. 10, об. 20. 

Рис. 8. Дванадцятипала кишка курей. 
Утворення колоній шизонтів E. acer-
vilina у епітелії ворсинок. Ейнарсон. 

Ок. 10, об. 100. 
E. maxima уражала середню частину тонкого кишківника. Шизонти роз-

вивалися в епітелії ворсинок (рис. 9), а гамети – в епітелії крипт. 
При гістологічному дослідженні слизової оболонки ворсинок порожньої 

кишки виявлено часткове збереження епітеліальних клітин. Проте, деякі енте-
роцити перебували у стані зернистої дистрофії, самі ворсинки були дещо набря-
клими. Строма ворсинок інфільтрована лімфоцитами та гістіоцитарними кліти-
нами. Характерною ознакою ооцисти E.maxima, було характерне золотисто-
коричневе забарвлення (рис. 10).  
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Рис. 9. Порожня кишка. Шизонти в 
епітеліалії ворсинок (показано 

стрілкою). Гематоксилін та еозин. 
Ок. 10, об. 100. 

Рис. 10. Порожня кишка. Ооцисти 
E.maxima. Шик-реакція.  

Ок. 10, об. 40. 
 

 
Мікроскопічно в апікальній ділянці ворсинок виявляли округлої форми 

меронти з еозинофільною протоплазмою в якій чітко проглядались базофільні 
мерозоїти. Після руйнування епітеліальних клітин мерозоїти виходили у про-
світ кишківника, інвазуючи нові ентероцити. 
Альтеративні процеси слизової оболонки тонкого відділу кишківника з одноча-
сною інтоксикацією організму супроводжується вираженою мобілізацією функ-
ціональної взаємодії клітин імунної системи в кишківнику, а також цілого орга-
нізму в цілому. При фарбуванні за Браше виявляли виражену плазматизацію на-
вколо утворених шизонтів (рис. 11). Уражені епітеліоцити втрачали свою форму, 
цитоплазма вакуолізувалась. 

 
Рис. 11. Порожня кишка. Шизонти в епітеліалії ворсинок (показано 

стрілками). Виражена плазматизація (1). Браше. Ок. 10, об. 40. 
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Крім того, навколо крипт, виявляли збільшення кількості імунокомпетен-
тних клітин, які розміщувались дифузно, а де-не-де утворювали локальні скуп-
чення. За хронічного перебігу захворювання спостерігали запальні процеси 
слизової оболонки тонкого відділу кишківника як захисно-пристосувальну реа-
кцію на місцеве пошкодження, викликане інвазією еймерій. М’язова оболонка 
також інфільтрувалася лімфоїдними клітинами, які сконцентровані по ходу кро-
воносних судин. 

При гістологічному дослідженні клубової кишки курей виявлено чітко ба-
зофільні мерозоїти, які розміщувались в центральній частині ворсинок. Крім то-
го, у цитоплазмі деяких епітеліальних клітин траплялись округлої форми меро-
нти, з чітко відмежованим від цитоплазми ядром великого діаметру та цитопла-
змою по периферії якої розміщувались базофільні мерозоїти (рис. 12).  

 

 
 

Рис. 12. Клубова кишка. Меронт з мерозоїтами.  
Ейнарсон. Ок. 10, об. 100. 

 
Однією з основних причин морфологічних змін в кишківнику птиці є біо-

логічний процес паразитування еймерій, розвиток яких відбувається в епітеліа-
льних клітинах кишківника з наступним їх руйнуванням. 

Отже, в результаті гістологічних досліджень тонкого відділу кишківника 
птиці, що загинули при ураженні еймеріями, виявлені дистрофічні зміни, в пе-
ршу чергу, епітеліоцитів ворсинок, їх злущення та атрофію. Набряк і розволок-
нення стінок судин, потовщення м’язового шару дванадцятипалої кишки, лізис 
міоцитів.  

Ефективність протиеймеріозного препарату на основі рослин Алкернат 
Зікокс у порівнянні з препаратом Сакокс визначали при вирощуванні бройлерів 
кросу КОББ-500, на поголів' ї 27 800 гол. 

Виробничі показники, отримані під час порівняльної оцінки застосування 
еймеріостатиків Алкернат Зікокс та Сакокс наведені у табл. 2.  
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Таблиця 2. Порівняльна оцінка застосування еймеріостатиків 
Алкернат Зікокс та Сакокс 

Показники Одиниці 
виміру 

1 група 
дослід 

Алкернат  
Зікокс 

2 група 
контроль 

Сакокс 

Порівняння 
дослід / 

контроль 
 

К-ть голів при посадці гол 27800 27800  
Щільність посадки гол/м2 18,5 18,5  
приріст кг 69976 68454,0 +1522 
Середньодобовий  
приріст г 56,4 55,7 +0,7 

Збереження  % 97,7 96,0 +1,7 
Конверсія корму кг 1,7 1,86 -0,16 
Затрати на вет-
препарати грн 0,29 0,42 -0,13 

Європейський 
коефіцієнт 
ефективності 

 336 303 +33 

 
Виробничі показники дослідної групи бройлерів у порівнянні з контроль-

ною, якій застосовували еймеріостатик Сакокс за 44 днів вирощування склада-
ли: збільшення середньодобового приросту на 1,25 %, середньої ваги однієї го-
лови на 1,2 %, збільшення збереження птахопоголів'я на 1,7 % та зменшення 
конверсії корму на 1,2 %. Європейський коефіцієнт ефективності у досліді був 
вищим на 33 одиниці (9,83 %).  

Додатковою перевагою Алкернат Зікокс, який містить натуральні рослин-
ні екстракти є те, що він не вимагає періоду каренції, що являється важливим 
при виробництві продуктів споживання для людей, а отримані результати дослі-
джень показують ефективність препарату-суміші рослинних ектрактів у вироб-
ничих умовах .  

Висновки. Незважаючи на те, що в Україні зареєстровано великий арсе-
нал еймеріостатиків, проблема еймеріозів птиці надалі залишається напруже-
ною. В результаті гістологічних досліджень тонкого відділу кишківника птиці, 
що загинули при ураженні еймеріями, виявлені дистрофічні зміни, в першу чер-
гу, епітеліоцитів ворсинок, їх злущення та атрофію, набряк і розволокнення сті-
нок судин, потовщення м’язового шару дванадцятипалої кишки, лізис міозитів. 

При порівняльній оцінці ефективності Алкернат Зікокс з еймеріостатиком 
Сакокс встановлено: збільшення середньодобового приросту на 1,25 %, серед-
ньої ваги однієї голови на 1,2 %, збережності птахопоголів' я на 1 % та змен-
шення конверсії корму на 1,2 %, а також збільшенням Європейський коефіцієнт 
ефективності на 33 одиниці (9,83 %). Застосування еймеріостатиків на основі 
трав забезпечить новий підхід ефективного контролю за еймеріозом, беручи до 
уваги гостру потребу у нових засобах відповідно до поширеної появи резистен-
тних штамів еймерій.  
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Сучасне птахівництво має в своєму арсеналі різноманітні засоби боротьби 
з еймеріозами – еймеріостатики, вакцини, а також розробляються препарати на 
основі рослин, але остаточний вибір схеми профілактики та лікування вимагає 
ретельного аналізу ситуації у окремо взятих господарствах. Проте, застосування 
еймеріостатиків повинно обов'язково поєднуватись з проведенням належної 
дезінвазії пташників. 
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Резюме. Розглянута динаміка змін газопроникності біокерамічного шару шкаралупи 
яєць курей різних порід під впливом речовин, застосованих у різних варіантах технології 
«штучна кутикула» (хітозан, оцтова кислота, надоцтова кислота, наночасточки диоксиду 
титану). Після обробки оцтовою кислотою газопроникність різко підвищується на 60-57-50 
% (для яєць курей порід бірківська барвиста, полтавська глиняста та червоний род-айленд, 
відповідно) від контролю вже на 20 хвилину. Відповідним чином здійснює вплив на газопрони-
кність і надоцтова кислота, проте, завдяки більшій реакційній здатності цієї кислоти, по-
казник газопроникності зростає на 68-60-79 %. Дещо інший характер змін газопроникності 
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притаманний розчину хітозану у надоцтовій кислоті – протягом першої хвилини після обро-
бки яєць курей усіх порід газопроникність дещо знижується (на 15-25 % від контролю) з на-
ступним різким підвищенням на 82-57-91 %. При використанні у складі «штучної кутикули» 
діоксиду титану у якості фотокаталітичної добавки газопроникність збільшується на 71-
63-104 %, а більш активної анатазної кристалічної форми – на 128-72-108 %. Отже, оброб-
лення інкубаційних яєць курей робочими розчинами, що використовуються у технології пе-
редінкубаційної обробки яєць «штучна кутикула» призводить до значного підвищення показ-
ника газопроникності шкаралупи (68-128 % від контролю). Найбільша активність щодо по-
казника газопроникності біокерамічного захисного шару шкаралупи притаманна «штучній 
кутикулі», до складу якої входять надоцтова кислота, хітозан і діоксид титану у анатазній 
кристалічній формі (газопроникність підвищується на 108-128 % від контролю). 

Ключові слова: шкаралупа, газопроникність шкаралупи, кутикула яйця, надоцтова 
кислота, хітозан, діоксид титану, оксид заліза (ІІІ)  

 
Резюме. Рассмотрена динамика изменения газопроницаемости биокерамического слоя 

скорлупы яиц кур разных пород под действием веществ, примененных в разных вариантах 
технологии «искусственная кутикула» (хитозан, уксусная кислота, надуксусная кислота, 
наночастицы диоксида титана). После обработки уксусной кислотой газопроницаемость 
резко повышается на 60-57-50 % (для яиц кур пород борковская цветная, полтавская глини-
стая и красный род-айленд соответственно) от контроля уже на 20 минуту. Соответст-
вующим образом влияет на газопроницаемость и надуксусная кислота, но благодаря боль-
шей реакционной способности этой кислоты, показатель газопроницаемости возрастает 
на 68-60-79 %. Несколько иной характер изменения газопроницаемости присущ раствору 
хитозана в надуксусной кислоте – на протяжении первой минуты у яиц кур всех пород газо-
прницаемость несколько снижается (на 15-25 % от контроля) с последующим резким повы-
шением на 82-57-91 %. При использовании в составе «искусственной кутикулы» диоксида 
титана в качестве фотокаталитической добавки газопроницаемость повышается на 71-
63-104 %, а больше активной анатазной кристаллической форме на 128-72-108 %. Следова-
тельно, обработка инкубационных яиц кур рабочими растворами, которые используются в 
технологии перединкубационной обработки яиц «искусственная кутикула» приводит к зна-
чительному повышению показателя газопроницаемости скорлупы (68-128 % от контроля).  

Наивысшая активность показателя газопроницаемости биокерамического защитно-
го слоя скорлупы присуща «искусственной кутикуле» в состав которой входят надуксусная 
кислота, хитозан и диоксид титана в анатазной кристаллической форме (газопроницае-
мость повышается на 108-128 % от контроля). 

Ключевые слова: скорлупа, газопроницаемость скорлупы, кутикула яйца, надуксусная 
кислота, хитозан, диоксид титана, оксид железа (ІІІ). 

 
Summary. The article presents the materials on the dynamics of changes in the gas con-

ductance of the bioceramic layer of the hen eggshell after its treatment by the substances which 
were applied in different versions of the “artificial cuticle”(ARTICLE) technology (chitosan, acetic 
acid, peracetic acid, titan oxide (TiO2)). After egg treatment by acetic acid the gas conductance of 
the eggshell 20 minutes later was 60-57-50 % (Birkivska barvista, Poltavski glinyasty and Red Rod 
Island eggs correspondingly) higher in comparison with the control. After egg treatment by perace-
tic acid the gas conductivity parameters of the eggshell increased by 68-60-79 % accordingly for 
eggs of abovementioned hen strains. Some another character of changes was observed after the 
treatment of eggs by chitosan in peracetic acid – during the first minute after the treatment the gas 
conductance was 15-25 % lower in comparison with the control and then its parameters became 
82-57-91 % higher. If titan oxide was used as a photocatalyst in the “artificial cuticle” the eggshell 
conductance increased by 71-63-104 %. If this component was used in anatase form, the gas con-
ductivity parameters increased by 128-72-108 %. So the treatment of incubation eggs by the work-
ing solutions which were applied in the “artificial cuticle” technology led to the great increase in 
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eggshell gas conductance (68-128 % in comparison with the control). 
The best activity of the gas conductance of the bioceramic layer of hen eggshell was ob-

served when “artificial cuticle” with peracetic acid, chitosan and titan oxide (anatase) as its com-
ponents were used (the gas conductance increased by 108-128 % in comparison with the control). 

Key words: eggshell, gas conductance of the eggshell, egg cuticle, peracetic acid, chitosan, 
titan oxide, ferric oxide (III). 

 
Вступ. Шкаралупа пташиного яйця являє собою унікальний біокераміч-

ний композитний матеріал, котрому притаманні, з одного боку, висока щільність 
та міцність у поєднанні з певною механічною еластичністю і досить висока га-
зо- та вологопроникність – з іншого [26, 12, 24, 17]. Неодноразово показаний ві-
тчизняними [2, 9, 10] та зарубіжними [21, 25, 11, 13, 14, 15, 23] дослідниками 
визначальний вплив стану шкаралупи інкубаційних яєць сільськогосподарської 
птиці на показники інкубації змусив приділити велику увагу детальному розг-
лядові ролі окремих складових шкаралупи як багатокомпонентного захисного 
бар’єра пташиного яйця у загальному явищі перенесення газів та пари води че-
рез зазначений бар’єр протягом інкубації. Беззаперечним є те, що поліпшення 
умов транспортування газів та пари через біокерамічний бар’єр шкаралупи з 
одного боку, підсилює і оптимізує метаболізм ембріону, що розвивається, зок-
рема підвищує ефективність окислювального фосфорилювання тканин; проте, 
так само безсумнівним є і значне підвищення ризику вторинної контамінації 
яйця патогенами внаслідок порушення біокерамічного бар’єру [27, 19]. Таким 
чином, будь яке удосконалення технології інкубації, пов’язане з порушенням ці-
лісності надшкаралупної кутикули яйця і поверхневих шарів кальцитних утво-
рень самої шкаралупи, яке полегшує дифузію газів та пари через останню (дія 
кислот, ультразвукових хвиль, штучних механічних пошкоджень) несе певну 
небезпеку одночасного зі вказаним впливом контамінуванням яєць і, як наслі-
док, поширенням інфекційних захворювань поголів’я птиці. Оптимальним під-
ходом до вирішення цієї проблеми є розробка такої технології інкубації, у кот-
рій поєднувалися б переваги, надані засобам, що оптимізують газообмін ембрі-
ону і одночасно порушують протибактеріальні властивості нативної шкаралупи, 
із одночасним підвищенням бар’єрних щодо патогенної мікрофлори властивос-
тей інкубаційних яєць. У якості захисної щодо патогенів технології передінку-
баційної обробки яєць можна використати фумігацію поверхні шкаралупи газо-
фазними речовинами [4], або обприскування яєць аерозолем дезінфектантами 
різної хімічної природи [1, 19, 6, 7]. Зазначимо, що у світлі сучасних уявлень, 
найкращим дезінфектантом вважається такий, котрому притаманна пролонго-
вана дія, тобто здатність зберігати біоцидну активність протягом певного часу. 
У якості такої біоцидної речовини авторами використаний хітозан 
(амінополісахарид 2-аміно-2-дезокси-β-D-глюкан) - гідрофільний 
поліелектроліт, який утворює на поверхні інкубаційних яєць еластичну, 
газопроникну плівку, якій притаманна також бактерицидна та віруліцидна види 
активності [20, 22, 29]. 

Окрім того, для знищення забруднень яєць речовинами органічної приро-
ди, у тому числі і патогенної мікрофлори, використаний один з варіантів сучас-
них технологій дезінфекції, так званих процесів ефективного окиснення (adv-
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anced oxidation processes AOP), що базується на комбінуванні пероксиду водню 
Н2О2 та іонів три- або двовалентного заліза Fe (III), Fe (II) [30] у поєднанні з бі-
оцидною речовиною з класу органічних перекисей - надоцтовою кислотою, якій 
притаманні потужні окислювальні властивості [18]. У результаті перебігу реак-
ції Фентона між перекисом водню Н2О2 та іонами перехідних металів, зокрема 
заліза (Fe) та міді (Cu), утворюються високореакцйноздатні іони: •ОН, О2

-, та 
молекули кисню О2, що здатні руйнувати патогенні мікроорганізми шляхом 
окислення [28]. Ще одним перспективним напрямком екологічно безпечної дез-
інфекції є застосування фотокаталітичних технологій за участі наночасток 
диоксиду титану (TiO2) [5]. Біоцидний механізм пов’язаний з тим, що на 
поверхні наночасток TiO2 (50-500 нм) під дією світла видимого діапазону за 
фотокаталітичним механізмом піддаються руйнації органічні забруднювачі і 
гинє патогенна мікрофлора. TiO2 існує у двох кристалічних структурах – 
анатазній і рутильній, причому більшою фотокаталітичною активністю 
вирізняється анатазна кристалічна структура. Поєднання оксидів металів з 
надоцтовою кислотою у плівці з хітозану лягло в основу технології «штучна 
кутикула» (ARTICLE) [1], розробленій і впровадженій О.Г.Бордуновою і співр. 

В основу технології “штучна кутикула” покладене отримання сумарного 
захисного ефекту рідкофазової композиції дезінфектанту від: а) просочування 
кутикули і верхнього кристалічного шару шкаралупи інкубаційного яйця надоц-
товою кислотою з паралельним знищенням патогенної мікрофлори і б) утво-
рення тонкого (0,5-2,0 мкм) газопроникного шару хітозану на поверхні яйця, 
який завдяки власному антибактеріальному ефекту і фотокаталітичним власти-
востям оксидів металів попереджує вторинну контамінацію патогенними мікро-
організмами.  

Приймаючи до уваги наведене, авторами піддана докладному розглядові 
динаміка змін газопроникності біокерамічного шару шкаралупи яєць різних 
порід під впливом речовин, застосованих у різних варіантах технології «штучна 
кутикула». 

Мета роботи - вивчення паро-газопроникності інкубаційних яєць курей 
різних порід у залежності від складу “штучної кутикули” (хітозан : надоцтова 
кислота : фотокаталітично-активні частки оксидів металів). 

Матеріали і методи досліджень. Для досліджень використовували яйця, 
отримані від курей порід род-айленд червоний, полтавська глиняста та бірківсь-
ка барвиста на початку продуктивного період у 8-ми місячному віці птиці (по 30 
шт. від кожної породи). Газопроникність шкаралупи визначали за методикою 
Бреславця В.О. та ін. [3]. Вимірювання газопроникності шкаралупи з поперед-
ньо видаленими підшкаралупними мембранами проводили до обробки яєць ро-
бочими розчинами (контроль) і після обробки (експеримент). У дослідах вико-
ристовували хітозан харчовий (кислоторозчинний), рН 1 % водного розчину у 
2 % оцтовій кислоті 3,59-3,65 рН, ЗАТ “Біопрогрес”, РФ. Для отримання 100 мл 
робочого розчину до 80 мл Н2О додавали 20 мл надоцтової кислоти і 500 мг хі-
тозану з іншими компонентами (TiO2 в анатазній і рутильній формі, жовтий за-
лізоокисний пігмент (Fe2O3) (ВАТ «Сумихімпром»). Хітозан попередньо розчи-
няли при помішуванні і нагріві до 35-400 С в надоцтовій кислоті. Робочий роз-
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чин ретельно перемішували протягом 5 хв (міксер, ультразвуковий диспергатор) 
і відразу наносили на інкубаційні яйця розпилювачем. Відразу після нанесення 
піддавали лотки з яйцями дії ультрафіолетового освітлення протягом 20 хв. 
Результати експериментів (повторність не менше n=5-10) обробляли 
статистично з використанням пакету Statistica 5.1. 

Результати досліджень. Розглянемо результати вимірювання 
газопроникності шкаралупи яєць курей трьох порід після обробки оцтовою 
кислотою (табл. 1). Як видно, газопроникність різко підвищується на 60-57-
50 % (тут і далі відсоткові значення наводяться у відповідності з таблицями: бі-
рківська барвиста - полтавські глинясті - род-айленд червоний) від контролю 
вже на 20 хвилину. Причиною цього зростання є пошкодження кутикули і 
верхньої частини кальцитного шару шкаралупи [10]. Щодо породних 
розбіжностей, то вони можуть бути обумовлені різницею морфологічних 
параметрів яєць, притаманних птиці різних порід.  

 

Таблиця 1. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей різних порід 
після оброблення розчином оцтової кислоти (10-3 м3/м2 с), Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 3,90,17* 4,20,02* 4,60,24* 5,60,13* 

Полтавські глинясті 3,30,13 3,80,08* 4,00,09* 4,40,11* 5,20,16* 

Род-айленд червоний 2,40,11 2,60,14 2,80,14 3,10,09* 3,60,11* 

Примітка. * P≤0,05.  
 

Відповідним чином здійснює вплив на газопроникність і надоцтова кис-
лота, проте, завдяки більшій реакційній здатності цієї кислоти, показник газоп-
роникності зростає на 68-60-79 % (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей різних порід 
після оброблення розчином надоцтової кислоти (10-3 м3/м2 с), Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 4,10,12* 4,40,21* 5,00,18* 5,90,15* 

Полтавські глинясті 3,30,13 3,90,10* 4,10,15* 4,50,11* 5,30,11* 

Род-айленд червоний 2,40,11 2,60,13 3,00,19* 3,40,07* 4,30,10* 

Примітка. * P≤0,05.  
 

Дещо інший характер змін газопроникності притаманний розчину хітоза-
ну у надоцтовій кислоті – протягом першої хвилини після обробки яєць курей 
усіх порід газопроникність дещо знижується (на 15-25 % від контролю) з насту-
пним різким підвищенням на 82-57-91 %.  

Це явище обумовлене підсиханням рідкофазового розчину на поверхні 
яєць з паралельним руйнуванням природної кутикули і поверхневих шарів ка-
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льциту, яке відкриває додаткові пори, а також утворенням «штучної кутикули» з 
хітозану, легко проникного для газів (табл. 3).  

Таблиця 3. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей різних порід 
після оброблення розчином хітозану у надоцтовій кислоті (10-3 м3/м2 с), 

Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 3,00,17 4,10,18 5,10,17* 6,40,14* 

Полтавські глинясті 3,30,13 2,50,20* 3,70,11* 4,60,09* 5,20,16* 

Род-айленд червоний 2,40,11 1,80,12* 2,60,14 4,10,09* 4,60,13* 

Примітка. * P≤0,05. 
 
Внесення до робочого розчину хітозану у надоцтовій кислоті діоксиду ти-

тану TiO2 у рутильній та анатазній кристалічних формах не змінює загальної 
тенденції до значного підвищення показника газопроникності протягом 20 хви-
лин після обробки, проте використання у складі «штучної кутикули» у якості 
фотокаталітичної добавки рутильної кристалічної форми діоксиду титану газо-
проникність збільшується на 71-63-104 % (табл. 4), а більш активної анатазної 
кристалічної форми – на 128-72-108 % (табл. 5). Зменшення показника газопро-
никності на першу хвилину після обробки, як у варіанті з використанням роз-
чину хітозану у надоцтовій кислоті не зареєстровано.  
Таблиця 4. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей різних порід піс-
ля оброблення композицією хітозан : надоцтова кислота : TiO2 (рутильна 

кристалічна форма) (10-3 м3/м2 с), Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 3,30,11 4,30,22* 5,30,17* 6,00,12* 

Полтавські глинясті 3,30,13 3,20,18 3,90,20* 4,80,10* 5,40,22* 

Род-айленд червоний 2,40,11 2,10,14 2,70,11* 4,30,15* 4,90,11* 

Примітка. * P≤0,05. 
 

Таблиця 5. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей різних порід 
після оброблення композицією хітозан : надоцтова кислота : TiO2 (анатазна 

кристалічна форма) (10-3 м3/м2 с), Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 3,60,13 4,50,20* 5,50,22* 8,00,12* 

Полтавські глинясті 3,30,13 3,30,09 4,00,17 4,90,11* 5,70,21* 

Род-айленд червоний 2,40,11 2,50,01 3,00,08 4,40,16* 5,00,15* 

Примітка. * P≤0,05. 
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Додавання до розчину хітозану у надоцтовій кислоті жовтого залізоокис-
ного пігменту Fe2O3 також принципово не відрізняється від дії на показник га-
зопроникності шкаралупи інкубаційних яєць діоксиду титану за напрямком, по-
ступаючись при цьому за інтенсивністю. Fe2O3, як постачальник іонів заліза Fe 
(II) i Fe (III) бореться з патогенною мікрофлорою і підвищує показник газопро-
никності яєць на 88-63-100 % (табл. 6).  

 
Таблиця 6. Зміна газопроникності шкаралупи яєць курей  

різних порід після оброблення композицією хітозан : надоцтова кислота : 
Fe2O3 (10-3 м3/м2 с), Mm 

Порода 
Експозиція, хв 

0 (конт-
роль) 1 5 10 20 

Бірківська барвиста 3,50,21 3,50,18 4,30,22* 5,30,16* 6,60,19* 

Полтавські глинясті 3,30,13 3,10,12 3,80,12* 4,80,08* 5,40,13* 

Род-айленд червоний 2,40,11 2,10,16 2,80,09* 4,20,06* 4,80,18* 

Примітка. * P≤0,05. 
 
Порівнюючи зміни у динаміці показника газопроникності шкаралупи ін-

кубаційних яєць, індуковані впливом потужної біоцидної сполуки із групи ор-
ганічних перекисей – надоцтової кислоти у поєднанні з хітозаном та оксидами 
металів (титаном і залізом) добре видно, що найбільш активним в аспекті під-
вищення показника газопроникності є варіант «штучної кутикули», які склада-
ються із надоцтової кислоти, хітозану і діоксиду титану у анатазній кристаліч-
ній формі (рис. 1). 

Висновки:  
1. Оброблення інкубаційних яєць курей робочими розчинами, що викори-

стовуються у технології передінкубаційної обробки яєць «штучна кутикула» 
(ARTICLE) (надоцтова кислота : кислоторозчинний хітозан : оксиди металів 
(титан, залізо), призводить до значного підвищення показника газопроникності 
шкаралупи (68-128 % від контролю). 

2. Найбільша активність щодо показника газопроникності біокерамічного 
захисного шару шкаралупи притаманна «штучній кутикулі», до складу якої вхо-
дять надоцтова кислота, хітозан і діоксид титану у анатазній кристалічній формі 
(газопроникність підвищується на 108-128 % від контролю). 

3. Найменшій мінливості по газопроникності шкаралупи підлягають яйця 
курей породи полтавська глиняста; відповідний показник газопроникності шка-
ралупи для яєць курей порід бірківська барвиста і род-айленд червоний варіює 
в залежності від виду «штучної кутикули». 
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Рис. 1. Динаміка змін газопроникності шкаралупи інкубаційних яєць курей 
Бірківська барвиста під дією оцтової і надоцтової кислот, хітозану, оксидів 

титану (TiO2) у рутильній та анатазній кристалічних формах та заліза 
(Fe2O3) у технології «штучна кутикула». 

 
Список літератури 

1. Бордунова О.Г. Нанокомпозит хітозану і діоксиду титану у біоміметичній те-
хнології захисту інкубаційних яєць сільськогосподарської птиці / О.Г. Борду-
нова // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. – Х., 2010. – Вип.65. 
– С. 116–127. 

2. Бреславець В.О. Вплив розчинів гіпохориту натрію та оцтової кислоти на ем-
бріональний розвиток та виводимість яєць курей / В.О. Бреславець, 
Н.В.Шоміна, Ю.Р. Князев // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. 
– Х., 2005. – Вип.56. – С. 25–35. 

3. Бреславець В.О. Дослідження повітропроникності яєчної шкарлупи / 
В.О. Бреславець, В.А. Захаренко, Ю.Р. Князев // Птахівництво: міжвід. темат. 
наук. зб. / ІП УААН. – Х., 1993. – Вип.46. – С. 41–44. 

4. Інкубація яєць сільськогосподарської птиці / В.О. Бреславець, М.І. Сахаць-
кий, Б.Т. Стегній [та ін.]. – Х., 2001. – 92 с. 

5. Савинов Е.Н. Фотокаталитические методы очистки воды и воздуха / 
Е.Н.Савинов // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – № 5. – С. 36–
42. 

6. Сахацький М.І. Ефективність передінкубаційної обробки яєць різними дезін-
фектантами / М.І. Сахацький, Мо'авія Мохаммад Афнан Альматарнех // Пта-
хівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. – Х., 2006. – Вип. 58. – С. 571–



23 

577. 
7. Стегній Б. Т. Полідез — ефективний дезінфікуючій засіб для передінкубацій-

ної обробки яєць сільськогосподарської птиці / Б. Т. Стегній, В. О. Бресла-
вець, П. С. Калин // Сучасне птахівництво. – 2006. – № 3. – С. 8–11. 

8. Суздалев И.П. Нанотехнология: физико–химия нанокластеров, наноструктур 
и наноматериалов / Суздалев И.П. – М.: КомКнига, 2006. – 592 с. 

9. Шоміна Н.В. Підвищення газо– та вологопроникності шкаралупи яєць курей / 
Н.В. Шоміна, В.О. Бреславець, Ю.Р. Князев // Птахівництво: міжвід. темат. 
наук. зб. / ІП УААН. – Х., 2003. – Вип.53. – С. 481–485. 

10. Шоміна Н.В. Вивчення впливу розчинів соляної, оцтової кислот та гіпохло-
риту натрію на газопроникність шкаралупи яєць курей різних порід / 
Н.В. Шоміна // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. – Х., 2010. – 
Вип.63. – С. 224–236. 

11. Ar Amos. Roles of water and gas exchange in determining hatchability success / 
Amos Ar // Int. Hatchery Pract. – 2000.–Vol. 15, № 2. – P. 21. 

12. Bain M.M. Eggshell strength: a mechanical ultrastructural evaluation / M.M. Bain 
// Ph.D Thesis University of Glasgow.– 1990. – 42 p. 

13. Baggott G.K. Variable shell conductance during natural incubation / G.K. Baggott, 
K. Graeme–Cook // Poultry & Avian Biology Reviews. – 1997. – Vol. 8. – P. 158. 

14. Bagley L.G. Effect of altering eggshell permeability or the hatchability of turkey 
eggs incubated at high altitude / L.G Bagley, V.L. Christensen, R.A. Bagley // Pou-
ltry Sci. – 1990. – Vol. 69, № 3. – P. 451–456. 

15. Bamelis F. Measuring the conductance of the eggshell to adapt incubation hum-
idity / F. Bamelis, K. Tona, J. De Baerdemaeker // International Hutchery Practice. 
– 2003. – Vol. 17, № 3. – P. 22. 

16. Cenzig Caner Ozge Cansiz Chitosan coating minimises eggshell breakage and 
improves egg quality // Journal of the Science of Food and Agriculture. – 2007. – 
Vol. 88, Issue 1. – P. 56 – 61. 

17. Fernandez M.S. Eggshells are shaped by a precise spatio–temporal arrangement 
of sequentially deposited macromolecules / M.S. Fernandez, M. Araya, J.L. Arias // 
Matrix Biol. – 1997. – Vol. 16. – P. 13–20. 

18. Flemming H.C. Die Peressigsaure as Desinfektionsmittel. Ein Uberblick / 
H.C. Flemming // Zbl. Bakt. Hyg. – 1984. – Bd. 179, № 2. – P. 97–111. 

19. Leleu S. Effect of Salmonelle shell contamination and trans–penetration of coa-
ting hens’ eggs with chitosan / S. Leleu, L. Herman, M. Heyndrickx // Int. J. of 
Food Microbiology. – 2011. – Vol. 145, № 1. – P. 43–48. 

20. Majeti N.V. A review of chitin and chitosan applications / N.V. Majeti, R.Kumar 
// Reactive & Functional Polymers. – 2000. – Vol. 46. – P. 1–27. 

21. Meir M. Artificial increase of eggshell conductance improves hatchability of early 
laid goose eggs / M. Meir, A. Ar // Brit. Poultry Sci. – 1996. – Vol. 37, № 5. – 
P. 937–951. 

22. Muzzarelli R.A. biological activity of chitosan: ultrastructural study / R.A. Muz-
zarelli, V. Baldassarere, F. Conti // Biomaterials. – 1988. – Vol. 9, № 3. – P. 247–
252. 

23. Peebles E.D. The role of the cuticle in water vapor conductance by the eggshell of 



24 

broiler breeders / E.D. Peebles, J. Brake // Poutry Sc. – 1986. – Vol. 65, № 6. – 
P. 1034–1039. 

24. Rodriguez–Navarro A. Influence of the microstructure on the shell strength of 
eggs laid by hens of different ages / A. Rodriguez–Navarro, O. Kalin, Y. Nys // 
British Poultry Sci. – 2002. – Vol. 43, № 3. – P. 395–403. 

25. Shafey T.M. Eggshell conductance, embryonic growth, hatchability and embryon-
ic mortality of broiler breeder eggs dipped into ascorbic acid solution / 
T.M. Shafey // Brit. Poultry Sci. – 2002. – Vol. 43, № 1. – P. 135–140. 

26. Solomon S.E. Egg and Eggshell Quality / S.E. Solomon.– London: Wolfe Publi-
cations Limited, 1990. – 182 p. 

27. Sparks N. Bacterial Contamination of Hatching Eggs / N. Sparks // Poultry Int-
ernational. – 1996. – Vol. 35, № 4. – P. 40–44. 

28. Sutton H.C. On the participation of higher oxidation states of iron and copper in 
Fenton reactions / H.C. Sutton, C.C.Winterbourn // Free Radical Biolo-
gy&Medicine. – 1989. – Vol. 6. – P. 153–160. 

29. Takura S. Chitin and Chitosan / S. Takura, H. Tomura // Comprechensive Gly-
coscience. From Chemistry to System Biology. – 2007. – Vol. 2. – P. 449–475. 

30. Tezcanli–Guyer G. Degradation and toxicity reduction of textile dyestuff by ult-
rasound / G. Tezcanli–Guyer, N.H. Ince // Ultrason. Sonochem.–2003. – Vol. 10. – 
Р. 235 –240. 

31. Xian De li Effect of combination of chitosan coating and irradiation on phy-
sicochemical and functional properties of chicken egg during room–temperature 
storage / Xian De li // Radiation Physics and Chemistry. – 2009. – Vol. 78, Issues 
7–8. – P. 589–591. 

 
 

УДК: 636.5: 612.6 
НАСИЖИВАНИЕ У ПТИЦ И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Белецкий Е.М. 

Институт животноводства НААН 
 
Резюме. В обзорной статье описаны недостатки и преимущества насиживания у 

сельскохозяйственных птиц, сделана попытка теоретического обоснования становления, 
развития и инволюции процесса, описаны гормональные и морфофизиологические изменения 
репродуктивной системы самки при проявлении насиживания.  

Дан анализ существующих зоотехнических и гормональных методов подавления на-
сиживания, методов стимулирующей и отвлекающей терапии, показаны их преимущества и 
недостатки.  

Описаны разработанные в Институте птицеводства НААН методы предупрежде-
ния проявления насиживания с применением в качестве основных действующих веществ су-
льфата цинка, бромкриптина, солей никеля, которые позволяют эффективно предупреж-
дать это нежелательное явление без стрессорного воздействия на физиологическое состоя-
ние организма.  

Методы основаны на моделировании активности дофаминергической системы регу-
ляции уровня концентрации пролактина в плазме крови птицы с помощью использования по-
вышенных концентраций цинка, бромкриптина или никеля в корме. 
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Достаточно подробно описано естественное насиживание у домашней птицы, даны 
рекомендации по стимулированию насиживания, выбору хороших наседок, уходу за выводко-
выми птенцами. 

Ключевые слова: насиживание, цинк, никель, пролактин, индейки. 
 
Summary. In a review article describes the advantages and disadvantages of incubation in 

farm birds, attempted theoretical basis of formation, development and involution of the process are 
described hormonal and morphological changes in the reproductive system of the female manifesta-
tion of incubation. 

An analysis of existing methods of husbandry and hormonal suppression of incubation, 
methods of enabling and distraction therapy, showing their advantages and disadvantages. 

The developed at the Institute of Poultry NAAS methods to prevent manifestations of incuba-
tion using as the main active ingredients of zinc sulfate, bromocriptine, nickel salts, which can ef-
fectively prevent this undesirable phenomenon without the stress effect on the basic physiological 
systems of the body.  

Methods based on moduling dopaminergic activity regulating prolactin level in the blood 
plasma by using a bird high concentrations of zinc, nickel or bromocriptine.  

Sufficiently detailed natural hatching poultry of recommendations to stimulate hatching, 
choosing good hens, care for the brood chicks. 

Key words: incubation behavior, zinc, nickel, prolactin, turkeys. 
 
Развитие птицеводства базируется на эффективном использовании гене-

тического потенциала птицы с целью получения максимальной продуктивности 
– племенных и пищевых яиц, мяса, пухо  перьевого сырья, цыплят, индюшат, 
гусят, утят и т.д. Созданы высокопродуктивные породы птицы и их гибриды. 
Например, белая широкогрудая порода индеек является основной породой, рас-
пространенной по всему миру и широко используется в виде высокопродуктив-
ных кроссов легкого  и тяжелого типа. Живая масса самцов легких форм 8  9 
кг, самок 4,4  5,5 кг, средних 15  17 и 6  7 кг, тяжелых  20  25 и 10  11 кг 
соответственно. Масса яиц составляет 75  90 г. Яйценоскость от одной индей-
ки за продуктивный период составляет 70  110 штук. Яйцекладка начинается в 
возрасте 8 месяцев и продолжается в течение 5  7 месяцев [18, 27]. К сожале-
нию, эффективность полного использования производительного потенциала 
индеек лимитируется рядом факторов  проявлением насиживания, линькой, 
недостаточным внедрением в практику метода искусственного осеменения, ко-
рмовыми и технологическими факторами, заболеваниями и т.д.  

Следует отметить, что мясные и мясо  яичные куры, гуси, мускусные ут-
ки насиживают достаточно часто. Из всех сельскохозяйственных птиц индейки 
проявляют наибольшую склонность к насиживанию. Количество наседок в ста-
де может достигать 60 - 70 % от общего поголовья стада [14].  

Снижение продуктивных качеств индеек в процессе насиживания связаны 
с физиологическими изменениями в организме птицы, инициирующими наси-
живание. В процессе насиживания происходит инволюция репродуктивной сис-
темы птицы, в связи с чем происходит прекращение яйцекладки и активизация 
гнездового поведения. Наиболее интенсивно насиживание проявляется при на-
польном групповом содержании птицы. Насиживающая птица индуцирует про-
явление насиживания у других самок.  
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Таким образом, насиживание является основной проблемой индейководс-
тва и других отраслей птицеводства во всем мире, препятствующей полной реа-
лизации генетического потенциала птицы [1, 14].  

Нейрогуморальная регуляция насиживания. Насиживание  это сложно 
организованный физиологический процесс, который находится под контролем 
системы нейрогуморальной регуляции. В состав данной системы входят:  

 гипоталамус  синтезирует гонадотропный рилизинг  гормон (GnRH);  
 гипофиз  синтезирует лютеинизирующий гормон (LH), фолликулости-

мулирующий гормон (FSH) и пролактин (PRL); 
 яичники  синтезируют эстрогены и прогестины. 

Совокупность вышеуказанных желез внутренней секреции и гормонов, 
синтезируемых ими, формирует гипоталамо-гипофизарно-овариальную ось 
нейроэндокринной регуляции функций репродуктивной системы птицы [24, 
25, 40]. 

Установлено, что проявление насиживания инициируется в результате 
увеличения концентрации в плазме крови одного из гормонов аденогипофиза  
пролактина [38]. Пролактин  гормон пептидной природы, синтезируется пе-
редней долей гипофиза (аденогипофизом). [31, 39, 43].  

Пролактин уменьшает репродуктивную активность птицы посредством 
воздействия на: 

 гипоталамус  ингибирует секрецию GnRH; 
 гипофиз  уменьшает секрецию мРНК β-субъединицы LH , ингибируя 

тем самым синтез его функционально активной формы; 
 яичник  снижает уровень экспрессии мРНК ферментов, принимающих 

непосредственное участие в синтезе стероидных гормонов. 
В результате повышения концентрации плазматического пролактина пти-

ца начинает проявлять признаки насиживания, происходит атрофия яйцевода и 
яичника, уменьшается расстояние между лонными костями таза, происходит 
постепенное уменьшение, а затем полное подавление яйцекладки, в плазме кро-
ви снижается концентрация GnRH, LH, FSH и эстрогенов, появляется гнездовая 
активность [34, 37]. Это приводит к тому, что несушка становится наседкой. 

В пик яйценоскости концентрация эстрогенов в плазме крови птиц дости-
гает своего максимального уровня [35]. Высокие концентрации эстрогенов при-
водят к резкому увеличению секреции пролактина, который, в свою очередь, 
снижает интенсивность выделения эстрогенов посредством ингибирования сек-
реции GnRH. Это приводит к снижению уровня секреции FSH и LH. Концент-
рация эстрогенов в плазме крови начинает снижаться, а пролактина увеличи-
ваться. Низкий уровень эстрогена и GnRH, а также высокая концентрация про-
лактина характерны для индеек в период насиживания. Низкий уровень эстро-
генов через некоторое время приводит к уменьшению их стимулирующего вли-
яния на секрецию пролактина. В свою очередь, высокие концентрации пролак-
тина по принципу отрицательной обратной связи («короткая» петля регуляции) 
ингибируют свою собственную секрецию. В результате данных процессов кон-
центрация плазматического пролактина снижается, что приводит к повышению 
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секреции GnRH и к увеличению концентрации FSH, LH и эстрогенов соответс-
твенно. В период яйцекладки для индеек характерны высокие концентрации 
GnRH и эстрогенов и низкая концентрация пролактина в сыворотке крови.  

Основой для методов предупреждения проявления насиживания может 
быть уменьшение концентрации плазматического пролактина в течение продук-
тивного периода.  

Методы, применяемые для подавления насиживания в индейководстве 
Украины и других стран низкоэффективны и трудоемкие, поскольку они не вли-
яют непосредственно на центры регуляции концентрации пролактина в плазме 
крови.  

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость разработки 
действенного метода предупреждения насиживания у мясных видов сельскохо-
зяйственной птицы. 

Морфо-физиологические изменения репродуктивной системы птицы 
при проявлении насиживания. Результатом действия высокого уровня пролак-
тина в продуктивном цикле птицы является инволюция репродуктивной систе-
мы.  

У индеек в первые десять дней насиживания длина яйцевода уменьшается 
в два раза, а масса  в четыре раза. В последующий период длина и масса яйце-
вода изменяются незначительно и через сорок дней с момента прекращения яй-
цекладки составляют соответственно 21  32 см и 5  8 г. При этом длина яйце-
вода у несушек в возрасте 320  420 дней составляет 85  92,5 см, масса  92  
102 г. Соответственно на фоне изменений, происходящих в яйцеводе, масса ин-
дейки достоверно уменьшается. Аналогичные изменения происходят и у гу-
сей [2  5].  

Таким образом, при проявлении насиживания у птиц вместе с изменением 
гормонального статуса организма происходят глубокие морфологические изме-
нения всей репродуктивной системы. 

Естественное насиживание. На момент откладки яиц у птиц на нижней 
части туловища образуется насиживающее пятно, представляющее собой учас-
ток кожи, лишенный перьев, густо пронизанный кровеносными сосудами и нер-
вными окончаниями. 

Насиживание у яиц начинается с того момента, когда нервные окончания 
насиживающего пятна начинают получать необходимую дозу раздражений от 
контакта с отложенными яйцами. 

Наседка, сидящая на яйцах, разрыхляет перья и прижимается к насижи-
вающим яйцам нижней частью живота. При повышении температуры в гнезде 
птица плотно прижимает перья к телу, создавая теплоизоляцию и таким образом 
предохраняет яйца от перегрева. 

У всех основных видов сельскохозяйственной птицы птенцы выводятся 
зрячими, покрытые пухом. После высыхания, они могут следовать за наседкой 
и самостоятельно питаться. Таких птиц называют выводковыми.  

Получение потомства под наседкой широко практикуют в приусадебных 
хозяйствах при небольшой потребности в суточном молодняке и наличии пле-
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менного поголовья птицы. Естественная инкубация имеет ряд преимуществ: 
весь процесс эмбрионального развития контролируется наседкой, после вывода 
молодняк находится под ее защитой, она заботится о потомстве, предупреждает 
возможность его потерь при выращивании. К недостаткам естественного наси-
живания под наседками относят необходимость большого количества наседок 
при увеличении потребности в молодняке.  

Идеальными наседками считаются индейки. Хорошо насиживают также 
гуси и утки, особенно мускусные, куры мясо-яичных и мясных пород.  

Продолжительность насиживания у индеек составляет 28 – 28,5 суток, у 
кур – 21, уток – 28, мускусных уток – 33-36, гусынь – 31 сутки.  

При насиживании у птицы снижается аппетит, она возбуждена, насторо-
жена. Индейки упрямые наседки и если их не сгонять с гнезда, они по несколь-
ку дней могут сидеть без пищи и даже погибнуть от голода. При использовании 
индеек-наседок в качестве естественного инкубатора их необходимо время от 
времени снимать с гнезда для кормления. При длительном клохтании у индеек 
резко снижается яйценоскость и живая масса. Исследования показывают, что 
индейки, которые не насиживают, откладывают за год на 11-20 % яиц больше по 
сравнению с насиживающей птицей. 

Утки и гуси ведут себя так же, как куры и индейки, но перед началом на-
сиживания они выщипывают пух на груди и выстилают им гнездо. 

Количество яиц, подкладываемых под наседку, зависит от ее величины, 
размера яиц, времени года (температуры окружающего воздуха). Наседка долж-
на собой покрывать яйца.  

Выращивать выведенный молодняк под наседкой значительно легче. Она 
их оберегает, обогревает, учит находить корм и воду, защищает от мелких хищ-
ников и непогоды. Индейки, например, заботятся об индюшатах до 50-60-
дневного возраста, то есть в самый тяжелый период их выращивания. 

Таким образом, насиживание под наседкой дает возможность при высокой 
оплодотворенности яиц получить максимальный вывод, обеспечить дальней-
шую сохранность молодняка и широко практикуется в приусадебных хозяйст-
вах при невысоком поголовье птицы. Однако в крупных хозяйствах и птицефаб-
риках оно совершенно неприемлемо из-за необходимости содержания большого 
количества наседок. 

Методы предупреждения насиживания. Естественное насиживание 
птицы, обеспечивающее выживание вида в дикой природе, становится препятс-
твием для получения максимальной продуктивности птицы. Поэтому с целью 
подавления или предупреждения проявления насиживания применяют ряд са-
мых разнообразных методов. Целью любого из предложенных методов является 
поддержание высокой продуктивности стада, которая в случае появления насе-
док резко снижается. 

Основная цель различных методов предупреждения насиживания – обес-
печение непрерывной яйценоскости в течение всего продуктивного периода. В 
стадах индеек, которых не подвергают обработке для предупреждения насижи-
вания, количество наседок может достигать значительных величин, соответст-
венно резко снижается и яйценоскость. Данный факт является главной причи-
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ной применения различных методов предупреждения насиживания. 
Существует ряд методов подавления насиживания. 
• Зоотехнические методы. Основой зоотехнических методов подавления 

насиживания является изменение условий содержания птицы [1]. При этом в 
зависимости от типа содержания индеек (индивидуальные и групповые клеточ-
ные батареи, напольное содержание) применяют различные подходы. Важный 
аспект контроля при использовании зоотехнических методов подавления наси-
живания заключается в своевременном выявлении потенциальных наседок и 
проведении мероприятий по их розгуливанию. К зоотехническим приемам от-
носится пальпация индеек на наличие яйца в матке. Если индейка уже отложила 
яйцо, ее выгоняют из гнезда. Этот прием можно рекомендовать для небольшого 
поголовья. Подверженных насиживанию индеек пересаживают в отдельное 
прохладное и круглосуточно хорошо освещенное помещение, подпускают к ним 
самцов. Используют свет высокой интенсивности (до 500 лк), резкие шумовые 
раздражители или интенсивный поток воздуха с помощью вентиляторов. 

Следует иметь в виду, что чем раньше выявлять индеек-наседок и начи-
нать обработку для подавления насиживания, тем быстрее они снова восстанав-
ливают яйцекладку. Вторая кладка, как правило, начинается через 15-35 дней (в 
зависимости от индивидуальных особенностей и времени отсутствия яйца). Ча-
сто у индеек насиживание проявляется и после второй и даже третьей яйцекла-
дки; бывают и такие случаи, когда после первого разгуливания в данном проду-
ктивном периоде индейка больше не несется. 

Главным недостатком всех существующих зоотехнических методов явля-
ется то, что наседок выявляют после того, когда в организме началась гормона-
льная перестройка репродуктивной системы в связи с высоким уровнем пролак-
тина, инволюция яйцевода и яичника. В таких условиях возобновление яйцено-
скости требует значительного времени и не всегда заканчивается успешно. 

• Гормональные методы. Методы гормональной терапии основаны на 
введении в организм птицы (орально или перорально) гормонов, влияющих на 
репродукцию птиц. В этом случае используют натуральные гормоны или их си-
нтетические аналоги двух основных типов : пептидные и стероидные. 

Из пептидных гормонов используют гонадотропины (лютеинизирующий 
и фолликулостимулирующий гормоны) или гонадотропный рилизинг-гормон 
(синтетический аналог сурфагон). Из стероидных гормонов используют эстра-
диол и прогестерон или синтетический аналог эстрадиола диэтилстильбестрол. 
Синтетические гормоны скармливают орально, натуральные – внутримышечно. 
Частота введения изменяется в зависимости от применяемого гормона и состав-
ляет от однократного (в случае сурфагона и прогестерона) до многократного 
(эстрадиол + эстрон + прогестерон) использования [22, 23]. 

Следует отметить, что применение гормональных методов не всегда при-
водит к ожидаемому результату [7]. 

Из других методов подавления насиживание можно отметить метод сти-
мулирующей терапии, основанный на применении различных биологически ак-
тивных веществ для стимуляции обменных процессов, иммунной и гормональ-
ной систем организма птицы (сыворотка крови, экстракт алоэ, различные им-
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муномодуляторы и т.д.), отвлекающий метод, предназначенный для создания 
стресса у птицы (закапывание в нос этилового спирта). Однако указанные мето-
ды оказались малоэффективными и не нашли распространения [12, 13]. 

• Химические методы. Сотрудниками ИП НААН предложены новые 
способы предупреждения насиживания и повышения воспроизводительных ка-
честв индеек с применением сульфата цинка, сульфата цинка с бромкриптином, 
либо солей никеля – сульфата или хлорида [15, 20, 21].  

Основой физиологического действия кормовой добавки являются Zn2+, 
бромкриптин или Ni2+ и связанная с ними регуляторная функция в нейроэндок-
ринологии [29, 30, 33, 36, 42, 45]. Ионы цинка плазмы крови избирательно уве-
личивают концентрацию D2 - дофаминовых рецепторов на клетках аденогипо-
физа, благодаря чему во много раз повышают эффект действия дофамина. Ионы 
цинка также непосредственно действуют на клетки аденогипофиза, выступая в 
качестве антагонистов ионов кальция, чем препятствуют экзоцитозу гранул, со-
держащих пролактин, и тем самым блокируют его секрецию [32, 38]. В резуль-
тате функционирования этих двух механизмов поддерживается концентрация 
пролактина на уровне, который не допускает проявление насиживания у индеек 
[16].  

Кроме участия цинка в предупреждении насиживания, добавка к рациону 
данного металла способствует увеличению яйценоскости, оплодотворенности 
яиц и выводу молодняка [6, 9, 10, 11, 16]. 

Бромкриптин, применяемый в другом способе предупреждения насижи-
вания [21], оказывает специфическое, строго направленное воздействии на цен-
тры регуляции насиживания без изменения общего физиологического состоя-
ния птицы [17, 41]. 

Способы, основанные на регуляции уровня пролактина в организме птиц 
обладают высокой эффективностью, не влияют на физиологическое состояние 
птицы и не вызывают дополнительных стрессов, которые могут негативно вли-
ять на физиологическое состояние птицы. Вместе с тем, они технологичны, 
стоимость их невысокая. 

Было показано, что ионы никеля также способны специфически воздейст-
вовать на секрецию пролактина посредством ингибирования экзоцитоза пролак-
тинсодержаших гранул [44], что получило подтверждение при изучении спосо-
бности данного металла предупреждать проявление насиживания у птиц [8, 15]. 

Таким образом, способность ионов никеля ингибировать выработку про-
лактина и тем активно предупреждать проявление насиживания у птиц, делает 
его перспективным для применения. Однако широко распространенное обще-
ственное мнение относительно токсичности тяжелых металлов, к каковым от-
носится и никель, может служить на нынешнем этапе определенной преградой 
для широкого внедрения данного метода в птицеводство. 

Выводы. Учитывая тот факт, что проявление насиживания приводит к 
значительному снижению продуктивности в индейководстве и других областях 
птицеводства – мясном и мясо-яичном куроводстве, а также в утководстве, гу-
севодстве возникла необходимость в глубоком изучении становления насижи-
вания и разработке приемов его предупреждения. 
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Известно, что насиживание является сложным физиологическим процес-
сом, находящимся под контролем системы нейрогуморальной регуляции, в ко-
торой участвуют гормоны гипоталамуса, гипофиза и яичников. Было также 
установлено, что проявление насиживания инициируется в результате увеличе-
ния концентрации в плазме крови одного из гормонов аденогипофиза – пролак-
тина. Поэтому основой для разработки методов предупреждения проявления 
насиживания может быть изменение концентрации плазматического пролактина 
в течение продуктивного периода. Для этой цели могут быть использованы ио-
ны двухвалентных металлов Zn2+ и Ni2+, а также полусинтетический препарат 
спорыньи бромкриптин, которые в определенной концентрации способны сни-
жать секрецию пролактина секреторными клетками аденогипофиза. 

Проведенные нами исследования показали высокую эффективность ука-
занных ионов металлов на предупреждение насиживания [11, 15, 19, 28], что 
делает перспективным проведение дальнейших исследований в этом направле-
нии. 

Вместе с тем, полное предупреждение насиживания у мясных видов птиц, 
подобно яичным курам, не всегда желательно ввиду того, что данные виды птиц 
является отличными наседками, вывод птенцов превышает показатели, получа-
емые в инкубаторе, сохранность молодняка очень высокая и, в конце концов, 
наседки востребованы в приусадебных хозяйствах. 
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Резюме. Рассмотрено способ применения нового отечественного препарата Авесс-
тимтм в технологии выращивания цыплят курей яйценосных пород, который позволяет под-
нять уровень поствакцинального иммунитета и неспецифической резистентности, улучить 
сохранность молодняка и эффективность конверсии корма. 

Ключевые слова: цыплята, поствакцинальный иммунитет, неспецифическая резис-
тентность, сохранность, конверсия корма. 

Summary. In the article we consider how to use the new domestic preparation Avesstim in 
technology of chickens breeding and chickens from the oviparous species, which allows to raise the 
level of post-vaccination immunity and nonspecific resistance, seize the safety of young animals and 
feed conversion efficiency. 
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Вступ. Промислове птахівництво характеризується високою ефективніс-

тю виробництва за рахунок концентрації великого поголів'я на обмеженій тери-
торії, застосування сучасних технологій і отримання максимальної кількості 
продукції при мінімальних витратах. У таких умовах необхідно забезпечити 
стійке ветеринарне благополуччя птахофабрик, що може бути досягнуто при 
раціональному і своєчасному проведенні спеціальних заходів, у тому числі й 
вакцинації птиці. Негативний вплив техногенних, кліматичних та кормових фа-
кторів сприяє розвитку імунодефіцитного стану в значного відсотку поголів’я, 
котрий спричиняє зниженню ефективності вакцинацій і призводить до «прори-
ву» імунітету в дорослої птиці [1, 4].  

У курчат виділяють два критичних (фізіологічних) періоди, обумовлених 
віковими імунодефіцитами. Перший – 4-5 доби постнатального розвитку, 
пов’язаний з тим, що відбувається розсмоктування жовткового мішка, який 
служить головним органом кровотворення і лімфопоезу в ембріональний період 
розвитку. Другий – 14-15 доби життя, пов'язаний з розпадом оваріальних імуно-
глобулінів курки-несучки і морфо функціональної незрілістю імунної системи 
курчат цього віку [1, 5]. Необхідно відзначити, що саме в перші два життя кур-
чата відчувають великі антигенні навантаження під впливом вакцинацій.  

У зв'язку з цим використання імуностимуляторів, імуномодуляторів та 
інших біологічно активних речовин, є перспективним напрямком для створення 
напруженого противірусного імунітету, стимуляції неспецифічної резистентно-
сті організму птиці, зниження поствакцинальних ускладнень, підвищення збе-
реження та продуктивності молодняку курей яйценосних порід [1, 6-9]. А в тім 
переважна більшість наявних публікацій базується лише на досвіді короткочас-
ного вирощування курчат-бройлерів [1, 9-11]. 

На сьогочассі в арсеналі фахівців є ширший набір таких засобів. Питання 
полягає в тому, що вибрати, на що витратити обмежені ресурси, які інвестиції 
дадуть найбільшу віддачу? На наш погляд, одним з таких нових препаратів, що 
може стати альтернативою ряду стимуляторів імпортного походження, є Авесс-
тимтм. В серії виробничих дослідів, проведених нами раніше, було обґрунтовано 
позитивній вплив експериментального препарату Авесстимтм на імунну систему 
птиці з метою підвищення специфічної та неспецифічної резистентності курчат 
при вакцинаціях, досліджено вплив на обмін речовин та продуктивність [2, 3]. 

Метою даного дослідження було встановлення оптимальної дози Авесс-
тимутм для забезпечення надійної поствакцинальної відповіді на введення вак-
цин в контрольованому виробничому досліді та вплив таких кількостей експе-
риментального препарату на основні господарське значимі показники (збереже-
ність поголів’я, вихід ділової молодки, приростів маси тіла та їх однорідність в 
контрольовані терміни, витрати кормів та конверсії корму). 

Матеріали і методи. Широкий виробничий дослід за даною тематикою 
провели на курчатах курей яйценосних порід, що належали птахофабриці 
«Авіс-Україна» Сумської області. Дослід розпочали в середині листопада 2012 
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року по мірі заповнення пташників добовими курчатами з інкубаторію. На на-
чало експерименту було посаджено 197 280 курчат породи Хайсекс білий. Їх ро-
змістили в 4-х пташника. При цьому приміщення за № 1 було визначене як кон-
троль, а пташники за номерами 2, 3 та 4 – дослідними. Подальше вирощування 
птиці та проведення експерименту відбувалося в рівних умовах утримання, па-
раметрах мікроклімату і годівлі та аналогічного дотриманні решти технологіч-
них норм у всіх чотирьох пташниках.  

Вакцинації птиці проводилась згідно з запланованою і затвердженою схе-
мою вакцинацій й була аналогічною для птиць контролю та всіх дослідних груп 
(табл. 1). Кров для досліджень відбирали за схемою затвердженою в господарс-
тві. 

Таблиця 1. Схема вакцинації курчат  
у період їх вирощування в господарстві 

Вік (діб) Назва 
хвороби 

Назва 
вакцини 

Шлях 
введення 

12 Інфекційний бронхіт Нобіліс 4/91 спрей 
21 Хвороба Ньюкасла ТАД ND Ла-Сота спрей 

23 Хвороба Гамборо ТАД Гамборо форте 
(АвіПро Пресайз) з водою 

29 Хвороба Гамборо ТАД Гамборо форте 
(АвіПро Пресайз) з водою 

35 Інфекційний бронхіт Пулвак ІБ праймер спрей 

45 Хвороба Ньюкасла, ін-
фекційний бронхіт Нобіліс МА5+Клон30 спрей 

55-57 ІЛТ + віспа ТАД ІЛТ 
РОХ Дифтосек 

в перепонку 
крила 

67 Інфекційний бронхіт Нобіліс 4/91 спрей 
72 Енцефаломіеліт ТАД АЄ з водою 

82 Хвороба Ньюкасла + ін-
фекційний бронхіт Нобіліс МА5+Клон30 спрей 

92 ССЯ, НБ, ІБ, віспа 
Нобіліс IB mul-

ti+ND+EDS 
РОХ Дифтосек 

в перепонку 
крила 

 
Експериментальну серію препарату «Авесстим» було виготовлено в НВФ 

«Бровафарма». До його складу, в якості АДР (активно діючої речовини), вклю-
чено – морфоліній 2-[5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо]ацетат, в кількості 
1 %, апірогенну воду та допоміжні речовини. Дослідний препарат застосовува-
ли птиці методом випоювання через систему водопостачання за наступною схе-
мою: перший курс – дві доби поспіль закінчення комплектування кожного дос-
лідного пташника; ще 10 курсів, що включали по чотири дачі препарату (за 2 
доби до проведення вакцинації та 2 доби після неї). При цьому його добові дози 
були різні для курчат кожного дослідного пташника, а саме: пташник №2 – 1 мл 
на 1кг маси тіла; №3 – 0,75 мл на 1кг маси тіла; №4 – 0,5 мл на 1кг маси тіла, 
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що за АДР відповідно становило: 10; 7,5 та 5 мг на 1 кг маси тіла курчат. 
Курчатам контролю, в перші дві доби після заповнення пташника та при 

першій вакцинації, аналогічним методом випоювали аскорбінову кислоту з роз-
рахунку 50 мг на 1 кг маси тіла, а в подальшому – не використовували ніяких 
інших імуностимулюючих засобів. 

Лабораторні дослідження проб сироватки крові проводили у лабораторії 
«ІНВЕК» (м. Дніпропетровськ) та лабораторії мікробіології Сумського НАУ. 
Визначали: наявність поствакцинальних антитіл у сироватці крові курчат до ві-
русних хвороб імуноферментним методом з використанням тест-систем Bio-
Chek. Враховували показники збереженості, вихід ділової молодки, приріст ма-
си птиці, конверсію корма. Облік результатів здійснювали за допомогою спект-
рофотометра ELх800 і комп'ютерною обробкою даних. Експериментальні дані 
оброблені методом статистики з використанням критеріїв достовірності Стью-
дента. 

Результати дослідження. Застосування різних доз експериментального 
препарату «Авесстим», за пропонованою схемою, відносно до показників конт-
ролю, забезпечило зростання ознак специфічної резистентності курчат, активі-
зувало вироблення поствакцинальних антитіл. При цьому, до обов’язкових ще-
плень (ХН, ВІБ), в дослідних пташниках кількість імунної птиці вірогідно зрос-
тала, а саме: до вірусу хвороби Ньюкасла – на 25 - 30 %; до вірусу інфекційного 
бронхіту – на 27 - 30 %. А поміж застосованих доз, найбільш високий відсоток 
приросту, при обох вакцинаціях, забезпечувала доза, що становила 5 мг АДР на 
1 кг маси тіла. За її сприяння, відсоток імунної птиці по приміщенню №4 стано-
вив 99 та 95 % відповідно. 

Аналіз показників збереженості на різних етапах вирощування птиці на 
фоні використання різних доз препарату «Авесстим» (табл. 2) свідчить, що всі 
застосовані дози, стосовно показників контрольного пташника, спряли змен-
шенню гибелі курчат на контрольованих етапах їх вирощування та зниження кі-
лькості вимушено забитого поголів’я.  

 
Таблиця 2. Показники збереженості птиці  

на фоні використання різних доз препарату «Авесстимтм 

№ 
пт. 

Дата 
посадки 

К
іл

ьк
іс

ть
 

го
л.

 

Вибуття 
вік, гол. Вибуло 

всього 

Передано 
на 

промзону Збереже-
ність, 

 % 

Вихід 
ділової 
моло-
дки, 
 % 

1-10 діб 11-100 
діб 

Вимушений 
забій вік, 

діб гол. 
гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % 

1 17.10.12 49280 423 0,86 974 1,98 504 1,02 1901 3,86 97 48288 96,14 95,9 
2 21.10.12 49760 388 0,78 952 1,91 467 0,94 1807 3,63 97 48288 96,37 96,7 
3 25.10.12 48880 386 0,79 893 1,83 380 0,78 1659 3,39 99 47390 96,61 96,1 
4 25.10.12 51360 340 0,66 845 1,65 354 0,69 1539 3,00 100 50223 97,00 97,0 

 
В цілому це забезпечило більш високий відсоток виходу ділової молодки. 

При цьому оптимальною служила також доза 5 мг/кг (за АДР), під впливом якої 
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отримано 97 % ділової молодки (+1,1 % до контролю). 
Співставлення показників приросту маси тіла за період вирощування до 

передачі молодки на промислову зону (табл. 3), свідчить, що в дослідних пташ-
никах на фоні використання різних доз Авесстимутм приріст маси тіла курчат 
був вищим », відносно контролю, і що важливе – експериментальний препарат 
забезпечував більше високий відсоток однорідності поголів’я. Для даного кри-
терію так же оптимальною виявилась доза 5 мг/кг (за АДР), під впливом якої 
отримано 96 % однорідності ділової молодки (+13 %). 

 
Таблиця 3. Показники приросту маси тіла птиці на фоні використання 

різних доз препарату Авесстимтм, г 

 
В процесі вирощування молодняку яйценосних курей також встановлено, 

що застосування різних доз препарату Авесстимтм сприяло зниженню витрат 
корму на одиницю приросту та суттєвого покращення показника конверсії кор-
му (табл. 4).  

 
Таблиця 4. Технологічні показники вирощування молодняку на фоні 

використання різних доз препарату Авесстимтм 

№ 
пт. 

Середнє 
поголів’я, 

гол. 

Кількість 
кормоднів 

Витрата кор-
мів, кг 

Конверсія ко-
рму, кг Відхилення 

план факт план факт ±  % 
1 48803 4733907 195983 229400 4,14 4,85 0,71 17 
2 49073 4760060 194122 227610 4,08 4,78 0,70 17 
3 50568 5056795 194896 228160 3,85 4,51 0,66 17 
4 48151 4767559 179894 209760 3,77 4,40 0,63 17 

 
Для останнього показника доза 5 мг/кг (за АДР), також стала найбільш ді-

євою. Під її впливом показник конверсії корму по приміщенню №4 за весь пері-
од вирощування набув 4,4 кг, що на 10,22 % краще за аналогічний показник по 
контрольному приміщенню. 

Висновки: 
1. На підставі проведених досліджень встановлено, що в технологічному 

циклі вирощування молодняка курей яйценосних порід (Хайсекс білий), пропо-
нована схеми застосування препарату Авесстимутм, забезпечує стимулювання 

№ 
пт. 

Вік птиці 
5 тижнів 8 тижнів 13 тижднів 

план факт відхи-
лення 

однорід-
ність, 

% 
план факт відхи-

лення 

однорід-
ність, 

% 
план факт відхи-

лення 
Однорід-
ність, % 

1 375 386 11 79 595 696 101 90 980 1113 133 83 
2 375 389 14 79 595 701 106 90 980 1121 141 83 
3 375 394 19 93 595 698 103 88 980 1137 157 95 
4 375 397 22 94 595 708 113 89 980 1152 172 96 
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показників специфічної резистентності та збільшує кількість імунної птиці у ві-
дповідь на введення вакцин на 25-30 %. 

2.  В пропонованій схемі застосування, оптимальною виявилась добова 
доза препарату Авесстимтм в кількості 5 мг/ кг маси тіла (за АДВ). Вона сфор-
мулювала найліпше зростання відсотку імунної птиці та показників: збереже-
ності, інтенсивності росту, витрат кормів.  

3. Розроблений спосіб забезпечення гарантованої вакцинопрофілактики 
ремонтного молодняку курей – науково і економічно обґрунтований і має підс-
таву для широкого виробничого застосування в птахівництві. 

 
Список літератури 

1. Бабина М.П. Повышение резистентности и стимуляция у цыплят бройлеров / 
М.П. Бабина // Информационный бюллетень по птицеводству. – Минск, 2002. 
– № 2. – С. 38–40. 

2. Березовський А.В., Фотіна Г.А. Вплив препарату Авестимтм на резистентність 
курчат–бройлерів // Науково–технічний бюлетень. – Львів, 2012. – Вип. 13. – 
№ 1–2. – С. 378–381. 

3. Березовський А.В., Фотіна Г.А., Олефір О.М. Застосування препарату Авесс-
тимтм для підвищення ефективності вакцинопрофілактики ремонтного моло-
дняку яйценосних курей // Птахівництво: Міжвід. тем. наук. зб. – Х., 2012. – 
Вип. 69. – С. 155–160.  

4. Бирман Б.Я. Иммунодефициты у птиц / Б.Я. Бирман, И.Н. Громов. – Минск: 
Бизнесофест, 2001. – 139 с. 

5. Болотников И.А. Иммунопрофилактика инфекционных болезней птиц / 
И.А. Болотников. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 183 с. 

6. Гусева Е.В. Иммуностимуляторы / Е.В. Гусева, В.И. Балихина. – Влади-
мир,1994. – 34 с. 

7. Донник И.М. Применение препарата Гермивит для повышения эффективнос-
ти вакцино профилактики гриппа А у гусей / И.М. Донник, И.М. Шкуратова, 
Е.Н. Шилова и др. // Инновационные разработки и их освоение в промыш-
ленном птицеводстве / Мат. XVII Междун. конф. ВНАП. – Сергиев Посад, 
2012. – С. 538–541. 

8. Задорожная М. В. Влияние бетулина на иммунную систему цыплят при вак-
цинациях / М.В. Задорожная // Птицеводство. – 2011. – № 4.– С. 61. 

9. Кочиш И.И. Влияние применения сорбирующего продукта «Сапросорб» на 
сохранность и поствакцинальный иммунитет цыплят–бройлеров / И.И. Ко-
чиш, С.И. Коломиец // Инновационные разработки и их освоение в промыш-
ленном птицеводстве / Мат. XVII Междун. конф. ВНАП. – Сергиев Посад, 
2012. – С. 570–572. 

10. Лыско С.Б. Влияние бетулина на естественную и специфическую рези-
стентность птиц / С.Б. Лыско, А.П. Красиков, М.В. Задорожная // Новейшие 
направления развития аграрной науки в работах молодых ученых: Труды IV 
Междун. науч. конф. молодых ученых (22–23 апреля 2010г., пос. Краснообск) 
– Новосибирск, 2010. – Ч. 1. – С. 591–593. 

11. Ніколаєнко В.М. Лабораторне випробування кормової добавки «Орего–



40 

Стим» і пробіотиків та їх вплив на конверсію корма і напруженість імунітету 
у курчат–бройлерів / В.М. Ніколаєнко, Ю.Ю. Ніколаєко, Н.І. Братішко та ін. // 
Птахівництво. – Х., 2006. – Вип. 58. – С. 567–571. 

 
 

УДК 636.5:577.88 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА МОЛОДНЯКА ПТИЦ 
 

Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Бульченко И.А., Омар Хусейн Али 
Сумской национальный аграрный университет 

yuvbond@ukr.net 
 

Резюме. Предложена новая классификация методов определения пола птенцов и дан 
их сравнительный анализ. 
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Summary. Proposed new classification of sexing methods of chicks and we comparatived 

their analysis. 
Keywords: sex determination, young birds, ovosexing, colorsexing, ventsexing, feathersex-

ing. 
 

Вступление. Интенсивные технологии раздельного по полу выращивания 
молодняка племенной и промышленной птицы биологически целесообразны и 
экономически оправданы [1-12]. Внедрение их в селекцию и производство дик-
тует необходимость разработки точных и простых методов сортировки молод-
няка по полу в день вывода. 

В настоящее время для сексирования суточного молодняка птицы приме-
няется более десяти методов, однако их классификация не разработана и срав-
нительный анализ эффективности не проведен. В этой связи, целью работы 
явился сравнительный анализ эффективности известных на сегодняшний день 
методов определения пола молодняка птицы и их классификация в зависимости 
от особенностей применения. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проведены в 
период с 2000 по 2010 год в инкубатории опытного хозяйства «Борки» Инсти-
тута птицеводства НААНУ и с 2011 по 2013 — в лаборатории птицеводства 
СНАУ, примерно, на пятидесяти тысячах цыплят различных пород, линий и 
аутосексных гибридов. Анализировали также литературные данные о различ-
ных методах сексинга птенцов [13 — 23,50]. Анализ сравнительной эффектив-
ности вент-, федер- и колорсексинга, а также других методов определения пола 
птицы осуществлялся с учетом следующих основных показателей: 

- точность сексирования, %; 
- время сексирования одной особи, секунды или часы; 
- отход молодняка в процессе сортировки, %; 
- стоимость сексирования одной головы, коп. или грн. 
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Результаты исследований. Методы сексирования молодняка различают-
ся между собой не только точностью и скоростью, но и особенностями приме-
нения. Первые народные приемы сексирования молодняка птицы были неточ-
ными и базировались на эмпирических знаниях о морфологических и адаптив-
ных различиях суточных петушков и курочек. В основу более поздних методов 
определения пола птенцов положены генетические закономерности наследова-
ния легкоразличимых фенотипических признаков. Современный же уровень 
разработки приемов сексинга молодняка сочетает в себе новейшие знания о ге-
номе птиц и молекулярно-генетические технологии идентификации их пола. 

Простой морфологический способ определения пола суточных утят пред-
ложен более 50-ти лет назад ассистентом кафедры птицеводства Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Н.Н.Сидоровым [13]. В 
основу этого способа определения пола суточных утят домашней утки (но не 
мускусной) положены половые различия в строении нижней гортани. У селез-
ней нижняя часть гортани при входе в грудную клетку заметно расширена и 
выполняет функцию резонатора. Это расширение имеет округлую форму диа-
метром 3 — 5 мм и хорошо прощупывается пальцами оператора (рис. 1). У са-
мочек же такого бугорка нет, что и дает возможность определять пол суточных 
утят. 

Точность сексирования утят 
данным способом составляет 94 
— 98 % при скорости около 300 
гол./час. Однако следует отме-
тить, что эта процедура определе-
ния пола достаточно трудоемка и 
нередко приводит к травмирова-
нию утят, что, в свою очередь, 
вызывает увеличение отхода мо-
лодняка в процессе его выращи-
вания. 

Японский метод (вентсек-
сиг). В 1925 году в Японии была 
предложена процедура определе-
ния пола суточных цыплят путем 
визуального обследования клоаки 
и выявления на ее внутренней 

стенке полового бугорка, который существенно различается по форме и вели-
чине у петушков и курочек [14, 15]. В настоящее время японский метод опреде-
ления пола молодняка широко используется в мировом птицеводстве. В стра-
нах СНГ высококвалифицированные операторы с многолетним стажем работы 
сексируют японским методом за 1 час 600 — 800 суточных цыплят со средней 
точностью 92 — 96 %. Скорость сексирования индюшат, утят и гусят несколько 
ниже (500 гол./час) при точности: для индюшат — 88 — 92 %, гусят и утят — 
96 — 99 %. В процессе определения пола молодняка этим методом возможно 
травмирование и перезаражение птенцов патогенной микрофлорой кишечника. 

Рис. 1. Место расположения 
гортанного резонатора и положения 

утенка в процессе прощупывания 
резонатора и определения пола. 
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Генетические методы (аутосексинг). Аутосексинг цыплят базируется 
на разведении специально выведенной меченой по полу птицы, у которой по-
ловая принадлежность суточного молодняка определяется по окраске пуха (ко-
лорсексинг) или типам оперяемости крыла (федерсексинг) [16,17]. В современ-
ном птицеводстве особенно широко распространены аутосексные кроссы яич-
ных и мясных кур, у которых в качестве маркеров пола используются системы 
альтернативных аллелей — "серебристость — золотистость" или "полосатость 
— однотонность" окраски оперения, а также "ранняя — поздняя" оперяемость 
молодняка. Аутосексинг обеспечивает высокую точность (98 — 100 %) и ско-
рость (1,5 — 7 тыс. гол./час) сортировки молодняка по полу. Он безвреден для 
птенцов, высокотехнологичен и не требует длительного обучения операторов-
сортировщиков. 

Попытки упростить процедуру определения пола молодняка с помощью 
технических средств предпринимались неоднократно. При этом разработка 
различных по своей сути методов проходила по примерно одинаковой схеме. 
Вначале исследователи пытались найти различия между птенцами мужского и 
женского полов по их морфологическим, анатомическим, акустическим или 
физиологическим признакам. Если удавалось обнаружить четкий половой ди-
морфизм, то после этого разрабатывалась чувствительная техника сексирова-
ния, которую можно было бы автоматизировать и применить в широких произ-
водственных масштабах. Ниже приведены описанные в литературе методы сор-
тировки суточного молодняка по полу с применением различных приборов или 
технических устройств. 

Зондовый метод. В середине XX века в Японии был разработан способ 
определения пола молодняка с помощью телескопического устройства, называ-
емого "чик-тестер" [13,18]. Это оптическое устройство состоит из трубки-
окуляра со стеклянным полым стержнем (световодом), который вводят через 
клоаку в кишечник цыпленка для осмотра брюшной полости. Скорость секси-
рования молодняка зондовым методом — 400 — 500 гол./час при точности 
определения пола 95 — 98 %. 

Зондовый метод имеет ряд недостатков, свойственных японскому. Труд 
операторов монотонен и утомителен, производительность труда при этом невы-
сокая, а сам метод сложен в осуществлении и требует длительного обучения. К 
тому же в процессе определения пола "чик-тестером" не исключается стресси-
рование, травмирование и перезаражение молодняка возбудителями кишечных 
инфекционных заболеваний. Все это снижает привлекательность данного мето-
да для промышленного птицеводства. 

Акустический метод. Половой диморфизм в строении нижней гортани у 
однодневного молодняка приводит к различиям в спектрально-временной 
структуре звуковых сигналов дискомфорта у самцов и самок уже с момента вы-
лупления. Это явление положено в основу одного из способов определения по-
ла суточного молодняка птиц, приоритет в разработке которого принадлежит 
отечественным исследователям [19 — 23]. 

Применение способа требует специальной электронно-акустической ап-
паратуры, которая позволяет определять пол цыплят яичного направления про-
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дуктивности с точностью до 90 %, мясного направления — с точностью до 
80 %, гусят, утят, индюшат, цесарят и перепелят — до 85 — 95 %, а птенцов 
различных видов диких птиц — до 90 %. 

К недостаткам данного способа можно отнести невысокую скорость 
определения пола молодняка (не более 500 гол./час), потребность в дорогосто-
ящей электронно-акустической аппаратуре, пониженную точность сексирова-
ния, особенно в случае передержки молодняка в выводных шкафах инкубато-
ров, а также стрессирование птенцов. 
Цитогенетический метод. Описана методика сексирования суточных цыплят 
по кариотипу быстроделящихся клеток пульпы пера [24]. У кур (как и у других 
видов птиц) дивергенция половых хромосом зашла дальше, чем у млекопитаю-
щих. "Мужская" половая Z-хромосома — самый длинный метацентрик карио-
типа, тогда как "женская" половая W-хромосома является субметацентриком, 
который примерно в 10 раз меньше Z-хромосомы. Исследуя митозы клеток 
пульпы пера обычным цитогенетическим методом, можно по количеству Z-
хромосом определить пол цыпленка. Если в кариотипе анализируемого птенца 
две Z-хромосомы, значит это петушок, а если только одна — курочка (рис. 2). 
Цитогенетический метод определения пола абсолютно точен, но трудоемок и 
нетехнологичен. Наиболее оправдано его использование в целях генетической 
экспертизы. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кариотип суточного петушка (слева) и курочки (справа) 
е — Z-хромосома. 

 
Гормональний метод. Концентрации половых гормонов у самцов (ан-

дрогены) и самок (эстрогены) достоверно различаются на всех этапах онтогене-
за [40]. Поэтому с помощью автоматического анализатора уровня основных по-
ловых гормонов можно легко определить пол птицы. Стоимость анализа по 
определению пола этим методом 60 грн. Длительность исследования 2 – 3 часа. 

Цитометрический метод. Половой диморфизм зародышей и птенцов за 
счет наследственнообусловленой разницы в массе ДНК в клетках крови позво-
ляет отделить самцов (ZZ-хромосомы) от самок (ZW-хромосомы) с точностью 
94 — 95 % [41]. 

ЯМР-сексинг. В настоящее время техника спектроскопического анализа 
структуры твердых тел с помощью ядерного магнитного резонанса (ЯМР) ши-
роко используется для исследования внутреннего строения объектов не только 
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в физике и химии, но и в медицине и биологии, где этот метод позволяет визуа-
лизировать внутреннее строение отдельных органов и тканей. В 1998 году в 
США были запатентованы принципиально новый метод и аппарат для опреде-
ления пола цыплят до вылупления [33]. Этот метод сексирования эмбрионов 
основан на использовании ядерного магнитного резонанса для сканирования 
внутреннего строения зародышей с целью идентификации у них половых желез 
— семенников (у петушков) и яичников (у курочек). Диагноз пола может быть 
установлен с высокой степенью точности, если сравнивать морфологическую 
дифференциацию гонад эмбрионов начиная с 10-го дня инкубации и вплоть до 
вывода. Для идентификации пола эмбрионов конвейер транспортирует инкуби-
руемые яйца через сортировочное устройство, которое распределяет их на три 
категории: "петушки", "курочки" и "брак" - погибшие эмбрионы. О скорости и 
точности этого метода сексирования эмбрионов кур в патентной литературе 
никаких сведений не приводится. 

Молекулярно-генетический метод. После того, как японские исследова-
тели [25, 26] определили и клонировали специфическую нуклеотидную после-
довательность в W-хромосоме, была показана возможность определения пола у 
цыплят при помощи новейшего метода блотт-гибридизации ДНК крови анали-
зируемой особи со специфическим праймером [27]. Пол молодняка четко опре-
деляется не только с использованием для анализа проб очищенной ДНК цып-
ленка, но и при исследовании его отмытых эритроцитов или даже цельной кро-
ви. 

В качестве молекулярно-генетических маркеров пола эмбрионов и птен-
цов используют специфические для самок W-нуклеотидные последовательно-
сти, наличие которых в геномах анализируемых клеток выявляют с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР-анализа) или гибридизации геномной 
ДНК in situ. Оба метода определения пола эмбрионов базируются на распозна-
вании W-хромосомы, которая присутствует в ZW-геноме самок и отсутствуют 
в ZZ-геноме самцов. Точность сексирования зародышей молекулярными мето-
дами, также как при использовании колор- и федерсексинга молодняка, состав-
ляет 100 %. 

На сегодняшний день в специфической W-хромосоме самок локализова-
но три гена, которые можна использовать для молекулярного сексинга: CHD-W 
(ДНК-связывающий белок), ATP5A1-W (АТФ-синтетаза) и wpki/ASW (инги-
битор С-фосфокиназы). Все эти гены контролируют синтез важных для обмена 
веществ белков и расположены на дистальном конце короткого плеча W-
хромосомы. Большая же часть этой хромосомы занята двумя избыточными по-
вторяющимися последовательностями - Xho1 и EcoR1. 

Перечисленные выше гены и повторяющиеся последовательности могут 
быть использованы для обнаружения присутствия W-хромосомы в пробах как 
бластодермальных клеток так и клеток эмбрионов и цыплят, идентифицируя 
отдельных особей птиц как самок. 

Следует подчеркнуть, что данная молекулярно-генетическая процедура 
безошибочного определения пола молодняка пока еще трудоемка и дорогосто-
яща. 
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Овосексинг. На рубеже ХХ и ХХI веков в разработке методов сортировки 
молодняка домашних птиц по полу начался новый этап, ознаменовавшийся тем, 
что процедура сексирования птицы стала перемещаться на ее эмбриональную 
стадию развития [33 — 49]. В отношении кур уже сейчас существует принци-
пиальная возможность определения пола развивающихся эмбрионов (овосек-
синг) в такие возрастные периоды: 

* стадия бластодиска (свежеснесенное яйцо) — на этом этапе развития 
пол зародышей определяется путем анализа геномной ДНК бластодермальных 
клеток на предмет носительства W-специфических нуклеотидных последова-
тельностей методами ПЦР и гибридизации in situ; 

* 6-дневные эмбрионы — пол эмбрионов определяется путем взятия не-
большого количества крови из сосудов желточного мешка и подсчета количе-
ства Z-хромосом в кариотипах кровяных клеток (♂ ZZ, ♀ ZW); 

* 7-дневные эмбрионы — сексирование зародышей осуществляется путем 
просвечивания скорлупы яиц и регистрации окраски глаз у колорсексных эм-
брионов (у самцов-неальбиносов глаза темные, а у самочек-альбиносов — ро-
зовые); 

* 16-18-дневные эмбрионы — путем анализа проб аллантоисной жидко-
сти, в которой выявляются эстрогенные гормоны, уровень которых специфичен 
для женского пола; 

* 5-19-дневные эмбрионы — путем анализа геномной ДНК зародышей 
(из клеток крови или амниотической жидкости) и выявления у самок W-
специфических ДНК-маркеров методами ПЦР и гибридизации in situ или выяв-
ление половых различий в количестве ДНК методом проточной цитометрии; 

* 10-20-дневные эмбрионы — путем сканирования гонад эмбрионов ме-
тодом ЯМР и выявления семенников у самцов и яичников — у самок. 

Наибольший интерес для будущего птицеводства представляет техноло-
гия доинкубационного сексинга бластодисков в свежеснесенных яйцах. К мо-
менту снесения яйца зародыш курицы состоит примерно из 30-50 тыс. бласто-
дермальных клеток и в своем развитии достигает стадии ранней гаструлы. Диа-
метр бластодиска у свежеснесенного оплодотворенного яйца кур равен в сред-
нем 4,4 мм, а толщина - 250 мкм. У неоплодотворенного яйца диаметр бласто-
диска составляет около 3,5 мм. 

В работе С.Клейна с соавторами [35] приведен алгоритм диагностики по-
ла зародышей в свежеснесенных яйцах:  

1) быстрое и точное определение локализации бластодиска (бластодермы) 
внутри интактного (целого) яйца с помощью ЯМР-анализа; 

2) взятие тонкой иглой через микропрокол в скорлупе биопсии ограни-
ченного количества бластодермальных клеток и закрытие прокола специаль-
ным клеем; 

3) использование надежного молекулярного маркера пола эмбриона; 
4) диагностирование пола эмбриона по небольшому количеству клеток 

бластодермы молекулярно-генетическим методом. 
В табл. 1 представлены усредненные результаты многочисленных произ-

водственных проверок сравнительной эффективности японского и других ме-
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тодов определения пола суточных цыплят. Абсолютная точность сексирования 
цыплят (100 %) характерна для всех федерсексных комбинаций кур (локус K) и 
для колорсексных гибридов, у которых экспрессия сцепленных с полом аллель-
ных генов серебристости (S) и золотистости (s) в пухе цыплят осуществляется 
на фоне колумбийского ограничителя эумеланина (Co). Высокая точность диа-
гностики пола колорсексных цыплят (99,5 %) зафиксирована также в скрещи-
ваниях, где матери имели черно-полосатую (B/-E/E), а отцы — черную (b/b 
E/E) или золотисто-коричневую (b/b ey/ey) окраску оперения. Использование 
же в маркирующих пол скрещиваниях системы аллелей S-s в сочетании с геном 
I (доминантная белая окраска) заметно снижает точность сортировки молодня-
ка по полу (97,0 %). 

 
Таблица 1. Эффективность сексирования цыплят разными методами 

Метод 
сексирования 

цыплят  
Маркеры 

пола  

Эффективность 
сексирования цыплят 

Точность, 
 % 

Время 
сексинга 

одного 
птенца 

Отход 
молод- 
няка, 

 % 

Стои-
мость сек-
синга од-

ного 
птенца 

Вентсексинг 
 

Колорсексинг 
 
 
 

Федерсексинг 
 

ДНК-сексинг 
 

Цитогенетический 
  

Гормональный 

- 
 

S-s (ii) 
S-s (Ii) 
B-b (ii) 

 
K-k 

 
CHD-W 

 
ZZ и ZW 
 
естрадиол 

91,3 
 

100 
97,0 
99,5 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

4 сек. 
 

0,5 сек. 
1 сек. 
1 сек. 

 
2,4 сек. 

 
6 часов 

 
2 часа 

 
3 часа 

2,6 
 

0 
0 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

5 коп 
 

1 коп 
1 коп 
1 коп 

 
2 коп 

 
100 грн 

 
50 грн 

 
60 грн 

 
Производительность труда при сексировании цыплят по типам оперяемо-

сти крыла составила 1,5 тыс. гол./час, а при колорсексинге — 3,5 — 7,0 тыс. 
гол./час. Следовательно, в первом случае оператор затрачивает на определение 
пола одной особи 2,4 секунды, а во втором — 0,5 — 1,0 секунду. 

Сравнительный анализ описанных в этой статье методов определения по-
ла молодняка птиц позволил нам предложить их классификацию, представлен-
ную на рис. 3. Все описанные методы можно поделить на две большие группы: 
визуально-мануальные и лабораторные. В первую группу входят приемы сек-
синга птенцов, для реализации которых не нужны технические средства. Эти 
методы, кроме вентсексинга, характеризуются простотой и дешевизной. Напро-
тив, для диагностики пола любым из лабораторных способов необходимо спе-
циальное оборудование, реактивы и высококвалифицированный персонал. Сто-
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имость определения пола птенцов этими методами (50-100 грн) во много раз 
превышает визуально-мануальный сексинг (1-5 коп). Чаще всего лабораторные 
методы на сегодняшний день используются только в научных исследованиях 
или для определения пола дорогостоящих декоративных птиц [50]. 

Среди лабораторных методов ДНК-сексинг эмбрионов и птенцов самый 
прогрессивный и универсальный способ диагностики пола. Однако, он самый 
дорогостоящий и требует наибольших затрат труда в специально оборудован-
ных молекулярно-генетических лабораториях. 

Визуально-мануальные методы подразделяются на: народные (неточные) 
и промышленные (высокоэффективные). Дифференциация промышленных ме-
тодов обусловлена характером полового диморфизма, который положенный в 
основу идентификации пола птенцов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Классификация методов определения пола молодняка птиц. 
 
Выводы:  
1. К настоящему времени известно четырнадцать различных методов 

определения пола суточного молодняка домашних птиц. Однако часть из них 
не обеспечивают высокой точности и скорости сексирования птенцов. Многие 
из этих методов трудоемки и сложны в использовании, оказывают стрессиру-
ющее воздействие на птенцов, нередко приводят к их травмированию. Поэтому 
в современном мировом птицеводстве широко используются только три из вы-
шеописанных способа определения пола суточного молодняка — японский 
(вентсексинг) и два генетических (федер- и колорсексинг).  
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2. В XXI веке начата разработка методов диагностики пола ранних эм-
брионов домашней птицы. Однако, данные технологии пока еще не могут быть 
внедрены в промышленное птицеводство. 

3. На основе сравнительного анализа предложена современная классифи-
кация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы. 

 
Список литературы 

1. Зелятров А. В. Прогнозы развития производства бройлеров к 2000 году за рубе-
жом // Птицеводство. – 1981. – № 9. – С. 39–40. 

2. Старчиков Н., Догадаев А. Влияние раздельного выращивания курочек и петуш-
ков на их рост, развитие и продуктивные качества // Передовой науч.–произв. 
опыт в птицеводстве: Экспресс–информация. – 1983. – № 4. – С. 14 – 16. 

3. Marks H.L. Sexual dimorphism in early feed and water intake of broilers // Poultry 
Sc.– 1985.– Vol. 64. – № 3.– P. 425–428. 

4. Marks H.L. The role of water intake on sexual dimorphism for early growth of broil-
ers // Poultry Sc.– 1986.– Vol. 65. – № 3.– P. 433–435. 

5. Marks H.L. Sexual dimorphism in broilers following periods of equal water and feed 
intake // Poultry Sc. – 1987. – Vol. 66. – № 3. – P. 481–389. 

6. Дуюнов Э.А., Гадючко О.Т., Рябоконь Ю.А., Зардаш Джамиль Мери. Половой 
диморфизм и его связь с хозяйственно–полезными признаками индеек // Науч-
но–технический бюллетень / УНИИП. Харьков, 1988. – № 25. – С. 10–14. 

7. Ковацкий М., Лысенко Ф. Технология выращивания и содержания мускусных 
уток. – М.: Агропромиздат, 1986. – 6 с. 

8. Рябоконь М.Г. Роздільностатеве вирощування аутосексних гусенят на м'ясо // 
Птахівництво. – 1983. – Вип. 36. – С. 56–57. 

9. Jones E. Sexed benefits could be worth 55 million a year // Poultry World. – 1990. – 
Vol. 177. – № 5. – P. 20–21. 

10. Seemann J. The influence of age, sex and cutting of broilers // Quality of Poultry 
Meet. – 1981. – P. 28–30. 

11. Андреев Н.Ф. Половой диморфизм индеек и его селекционное значение // Пти-
цеводство: Респ. межвед. темат. науч. сб. / Укр. НИИ птицеводства. – 1979. – № 
28. – С. 13–15. 

12. Jones E. Sexed benefits could be worth 55 million a year // broilers // Quality of 
Poultry Meet. – 1981. – P. 22–27. 

13. Быховец А.У. Определение пола молодняка // Орлов М.В., Быховец А.У., Зло-
чевская К.В.. Инкубация. – М.: Колос, 1970. – Гл.5. – С. 132–137. 

14. Canfield T.H. Sex determination of day old chicks. – Poultry Sci. – Vol.19. – 1940. – 
Р. 235–238. 

15. Canfield T.H. Sex determination of day old chicks. Poultry Sci. – Vol.20. – 1941. – 
№ 4. – Р. 327–330. 

16. Hann C.M. Sex–linkage in poultry breeding // Bull. / Min. Agriculture Fisheries 
Food. –Lond.: H.M.S.O., 1966. – № 38. –23 pp. 

17. Silverudd M. Genetic basis of sexing automation in the fowl // Acta agr. scand. – 
1978. – Vol. 28. – № 4. – P. 169–195. 

18.  Бессарабов Б.Ф. Практикум по инкубации яиц и эмбриологии сельскохозяй-



49 

ственной птицы. – М.: Агропромиздат. 1985. – 175 с. 
19. А.С. 1044250 СССР, МКИ З А 01 К 45/00. Способ определения пола цыплят / 

В.Д. Бутенко (СССР). – № 2764325/30–15; Заявл. 04.05.79; Опубл. 30.09.83; 
Бюл. № 36. – С.8. 

20. А.С. 1503719 СССР, МКИ 4 А 01 К 45/00. Устройство для определения пола 
цыплят (А.Г. Соловьев (СССР). – № 4239503/30–15; Заявл. 04.05.89; Опубл. 
30.08.89; Бюл. № 32. –С.11. 

21. Бутенко В.Д. Исследование аутосексного метода сортировки суточных цыплят 
по полу // Сб. науч. тр. – Волгоградский СХИ, 1975. –Т. 18. –С. 122–128. 

22. Тихонов А.В., Мусаев А.М., Гуцев В.М. Полуавтоматический радиоэлектрон-
ный определитель пола у суточных цыплят мясных направлений// Новые при-
боры, устройства и технологические процессы, разработанные учеными МГУ. 
–М., 1982. –С. 3–8. 

23. Тихонов А.В., Акустическая сигнализация и экология поведения птиц. – М.: 
Изд–во Моск. ун – та, 1986. – 240 с. 

24. Krishan A. A cytological method for sexing young chicks // Experientia. – Basel, 
1962. – Vol. 18. – P. 101–102. 

25. Kodama H., Saitoh H., Tone M., Kuhara S., Sasaki Y., Mizumo S. Nucleotide se-
quences and unusual electrophoretic behavior of the W chromosome–specific repeat-
ing DNA units of the domestic fowl, Gallus gallus domesticus // Chromosoma. – 
Berl., 1987. – Vol. 96. – P. 18–25. 

26. Tone M., Nakano N., Takao E., Narisawa S., Mizuno S. Dеmonstration of W chro-
mosome–specific repetitive DNA sequences in the domestic fowl, Gallus g. domes-
ticus // Chromosoma. – Berl., 1982. – Vol. 86. – P. 551–569. 

27. Uryu N., Nagata Y., Ito K., Saiton H., Mizuno S. Determination of the sex of chick-
ens by a biotin–labeled deoxyribonucleic acid probe // Poultry Sc.– 1989. – Vol. 68. 
– № 6.– P. 850–853. 

28. Рольник В.В. Биология эмбрионального развития птиц: – Ленинград, "Наука", 
1968. – 425 с. 

29. Kosin I.L., Munro S.S. Evidence of a sex differential in the utilization of shell calci-
um by the chick embryo // Sci. Agr. – 1941. – Vol. 21. – P. 315–317. 

30. Henderson E.W. Which chicks hatch first – male or female? // Michigan State Univ. 
Agric. Exptl. Sta. Quart. Bull. – 1956. – Vol. 38, № 3. – P. 362–363. 

31. Omura T. A сytological observation on the sex–chromosome of blood corpuscles ex-
closed in the vitelline vessels of the chick embryo// Japan. J. Genetics. – 1967. – 
Vol. 42. – № 1. – P.61–65. 

32. Santos G.A., Silversides F.G. A method for separating sex–linked imperfect albino 
(S*ALS) and nonalbino embryos before hatch // Poultry Sci. – 1996. – Vol. 75, – 
№ 5. – P.585–588. 

33. Пат. 06029080 США, МКИ 57 0 A 61 В 505. Method and apparatus for avian pre–
hatch sex determination / Reynnells R.D., Flegal C.J. (США); Заяв. 06.07.98; 
опубл. 22.02.2000. – 2c. 

34. Пат. 06365339 США, МКИ С 12 Q 100. Gender determination of avian embryo / 
Daum K.A., Atkinson D.A. (США); Заяв. 02.09.99; опубл. 02.04.2002. – 2 c. 

35. Klein S., Flock D., Ellendorff F. Management of newly hatched male layer chicks – 



50 

current knowledge on sex determination and sex diagnosis in chicken: potential solu-
tions // World's Poultry Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.62–64. 

36. Preisinger R. Sex determination in poultry – a primary breeder's view // World's 
Poultry Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.54–58. 

37. Embrex Awarded U.S. Patent for Its Poultry Gender Sort Technology. USA. Embrex, 
Inc. (ticker: EMBX, exchange: NASDAQ) News elease–8–Mar. –2001. – 2 p. 

38. Пат. 06176119 США, A 01 K 4500. Method for localizing allan– toic fluid of avian 
eggs / Gore A.K., Bryan T. (США); Embrex, Inc. Заяв. 20.10.98; опубл. 
23.01.2001. – 2c. 

39. Пат. 06244214 США, A 01 K 4300. Concurrent in ovo injection and detection 
method and apparatus / Hebrank J.H. (США); Embrex, Inc. Заяв. 22.12.99; опубл. 
12.06.2001. – 2c. 

40. Phelps P., Bhutada A., Bryan S., Chalker A., Ferrell B., Neuman S., Ricks C., Tran 
H., Butt T. Automated identification of male layer chicks prior to hatch // World's 
Poultry Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.33–38. 

41. Tiersch T.R. Identification of sex in chickens by flow cytometry // World's Poultry 
Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.25–32. 

42. Britten R.J., Davidson E.H. Repetitive and non–repetitive DNA sequences and a 
speculation on the origins of evolutionary novelty // Quarterly Review of Biology. – 
1971. – Vol. 46. – P.111–138. 

43. Hinegardner R. Evolution of genome size. In: Molecular Evolution (Ayala, F.J., Ed), 
Sinauer, Massachusetts. – 1976. – P. 179–199. 

44. Rasch E.M. Use of deoxyribonucleic acid–Feulgen cytophotometry for sex identifi-
cation in juvenile cranes (Aves: Gruiformes) // Journal of Histochemistry and Cyto-
chemistry. – 1976.– Vol. 24. – P.607. 

45. Rasch E.M. DNA "standart" and the range of accurate DNA estimates by Feulgen 
absorption microspectrophotometry. In Advances in Microscopy (Cowden R.R. and 
Harrison F.W.., Eds) A.R.Liss, New York. – 1985. – P. 137–166. 

46. Nakamura D., Tiersch T. at al. Rapid identification of sex in birds dy flow cytometry. 
Cytogenetics and Cell Genetics. – 1990. – Vol. 53. – P.201–205. 

47. Ellendorff F., Klein S. Current knowledge on sex determination and sex diagnosis: 
potential solutions // World's Poultry Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.7. 

48. Nandi S., McBride D., Blanco R., Clinton M. Sex diagnosis and sex determination // 
World's Poultry Sci. Journal. – 2003. – Vol. 59. – № 1. – P.8–14. 

49. Klein S., Baulain U., Rokitta M., Marx G., Thielebein J., Ellendorff F. Sexing the 
freshly laid egg – development of embryos after manipulation; analytical approach 
and localization of the blastoderm in the intact egg // World's Poultry Sci. Journal. – 
2003. – Vol. 59. – № 1. – P.39–45. 

50. Кулібаба Р.О., Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з 
використанням полімеразної ланцюгової реакції. / Кулібаба Р.О., Подстрєшний 
О.П. // Сучасне птахівництво № 5 (114) 2012. — С. 18 — 22. 



51 

УДК 636.5.033+574/577 
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА БРОЙЛЕРОВ 

КРОССА “РОСС-308” 
 

Бондаренко Ю.В., Остапенко В.И., Омар Хусейн Али,  
Бульченко И.А., Шубин П.И. 

Сумской национальный аграрный университет 
yuvbond@ukr.net 

 
Резюме. Cреди морфологических признаков растущих бройлеров наиболее информа-

тивным для определения пола является фенотип листовидного гребня (размер и цвет), визу-
альный анализ которого позволяет сексировать цыплят с точностью 100 % начиная с 5-
недельного возраста. 

Ключевые слова: бройлеры, фенотип гребня, стати тела, определение пола. 
 
Summary. Among the morphological features of growing broilers most informative for de-

termining the sex of a sheet-like phenotype of the ridge (size and color), image analysis which al-
lows to divide chicks with 100 % accuracy starting at 5 weeks of age. 

Keywords: broilers, the phenotype of the ridge, static of body, the definition of sex. 
 

Вступление. Изучение половых различий выращиваемого молодняка по 
экстерьерным показателям представляет интерес в нескольких аспектах. Во-
первых, необходимо иметь четкое представление о половой и внутриполовой 
изменчивости морфометрических признаков у самцов и самок. Во-вторых, в 
случае обнаружения значительных половых различий в экстерьерных показате-
лях, целесообразно определить возможность использования этой изменчивости 
для определения пола цыплят в процессе их выращивания. И, наконец, интере-
сен микроэволюционный аспект проблемы, связанный с различной стабильно-
стью онтогенеза у разных полов [1].  

Все вышесказанное обуславливает необходимость получения более пол-
ной информации о половой изменчивости статей экстерьера бройлеров в про-
цессе выращивания и разработки приемов точного сексирования цыплят с по-
мощью наиболее информативных признаков. 

Материал и методика. Исследование проведены в 2013 году в лаборато-
рии птицеводства СНАУ на 57-ми цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308». 
Начиная с суточного возраста проводили визуальное наблюдение за ростом и 
развитием молодняка. Определение живой массы и промеров тела мясных цып-
лят проводили еженедельно по общепринятой методике [2]. При этом индиви-
дуально у каждой особи были изучены следующие фенотипические признаки: 
живая масса (г), длина плюсны (см), обхват плюсны (мм), длина 3-го пальца 
(см), высота гребня (мм), длина гребня (мм), реакция молодых петушков и ку-
рочек на взвешивание — агрессивность (баллы 1 — 5) и цвет гребня и сережек. 
Окраску кожных придатков головы оценивали следующим образом в баллах: 1 
— желтая, 2 — розовая, 3 — светло-красная, 4 — красная, 5 — насыщено-
красная. 
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Истинный пол опытного молодняка определяли при забое бройлеров, 
вскрытии брюшной полости и осмотре гонад. У самцов в области крестца рас-
положено два семенника, а у самок — один непарный плоский яичник. При па-
деже пол особей также определяли анатомическим методом. Статический ана-
лиз данных проведен с использованием t-критерия Стьюдента [3]. 

Результаты исследований. В таблице 1 приведены данные промеров 
экстерьера у самцов и самок бройлеров в процессе их выращивания.  

 
Таблица 1. Возрастная динамика промеров статей экстерьера 

цыплят-бройлеров кросса “Росс-308” 

Воз-
раст, 

недель 
Пол n Живая 

масса, г 

Фенотип гребня Длина 
плюс-
ны, см 

Длина 3-
го паль-

ца, см 

Агрес-
сив- 

ность,  
баллы 

Высота, 
мм 

Длина, 
мм 

Цвет, 
баллы 

0 
♂♂ 32 42,6±0,73 1,18±0,02 10,6±0,4 1,00 2,2±0,2 2,3±0,2 1,00 
♀♀ 25 40,5±0,64 1,10±0,03 10,0±0,3 1,00 2,1±0,3 2,2±0,2 1,00 

1 
♂♂ 32 192,7±9,9 2,14±0,14 10,9±0,4 1,00 3,6±0,3 3,1±0,4 1,00 
♀♀ 24 188,5±6,4 1,60±0,28 10,2±0,3 1,00 3,3±0.4 3,0±0,5 1,00 

2 
♂♂ 32 405±28 5,0±0,43* 13,9±0,5 1,20 4,7±0,5 4,1±0,2 1,2±0,1 
♀♀ 23 388±20 3,0±0,40 13,0±0,4 1,00 4,4±0,3 3,9±0,4 1,1±0,1 

3 
♂♂ 32 788±29 6,9±0,3* 24,9±0,7* 1,8±0,1* 4,8±0,3 4,4±0,4 1,7±0,2* 
♀♀ 23 760±30 4,0±0,4 17,2±0,6 1,1±0,1 4,4±0,4 4,2±0,3 1,2±0,1 

4 
♂♂ 32 1253±41 8,6±0,4* 29,1±0,6* 2,8±0,1* 5,1±0,3 5,0±0,4 2,0±0,2* 
♀♀ 23 1227±34 5,2±0,3 21,2±0,5 1,2±0,1 4,8±0,3 4,6±0,3 1,3±0,2 

5 
♂♂ 32 1907±57 13,1±0,5* 35,9±0,8* 3,9±0,1* 5,8±0,3 5,5±0,3 2,2±0,2* 
♀♀ 23 1818±35 7,4±0,3 22,7±1,0 1,7±0,1 5,3±0,2 5,1±0,2 1,4±0,1 

6 
♂♂ 32 2601±73 18,2±0,8* 42,2±1,0* 4,3±0,1* 6,5±0,3 6,0±0,3 2,3±0,1* 
♀♀ 23 2436±53 8,5±0,3 26,5±0,6 2,1±0,1 5,7±0,2 5,3±0,2 1,6±0,1 

Примечание. * - различия статистически достоверны при p>0,999. 
 
Наши онтогенетические наблюдения за бройлерами показали, что благо-

даря мужским и женским половым гормонам (андрогены и эстрогены соответ-
ственно) у цыплят в процессе выращивания формируется широкий спектр по-
ловых различий по морфологическим и поведенческим признакам. Многие из 
этих дифференцирующих пол различий выражены настолько четко, что могут 
стать надежной основой для определения пола подрощеного молодняка по 
внешнему виду. Это, в первую очередь, относится к половым различиям в ве-
личине и окраске гребешков у подрастающих цыплят, а также в их реакции на 
взвешивании (уровень агрессивности). 

Уже в две недели некоторые петушки заметно превосходят своих сверст-
ниц-курочек по величине листовидного гребешка, который к этому времени у 
них приобретает светло-розовый цвет, тогда как у курочек гребешок желтый и 
значительно меньшего размера.  

В 3-недельном возрасте половые различия по размеру и цвету гребня уве-
личиваются и становятся статистически достоверными (P>0,999). У петушков 
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гребешок значительно крупнее и более ярко окрашен (розовый), у курочек же 
он маленький и желтый. 

В четыре недели, практически, у всех петушков гребень становится свет-
ло-красным и заметно увеличенным в размере. Его высота в обследованной вы-
борке колебалась от 6,8 до 10,0 мм, что высокодостоверно больше (P>0,999), 
чем у курочек (4,0 — 6,8 мм). Поскольку распределение этого признака в груп-
пах самцов и самок практически не перекрывается – высоту гребня можно счи-
тать надежным критерием пола при сексинге 4-недельных мясных цыплят. По 
длине гребня превосходство петушков (29,1 мм) над курочками (21,2 мм) в 
этом возрасте также было статистически высоко значимым (P>0,999). Сочета-
ние всех трех признаков фенотипа гребня (высота, длина, цвет) позволяет отде-
лить 4-недельных самцов от самок с точностью 97,0 %. 

В 5-недельном возрасте у бройлеров половой диморфизм по фенотипу 
гребня усиливается, что дает возможность безошибочно разделять их на самцов 
и самок. Так, наши наблюдения за 35-дневными бройлерами показали, что 
средняя высота гребня у самцов достигает 13,1±0,5 мм, тогда как у курочек – 
только 7,4±0,3 мм (P>0,999). У 5-недельного молодняка точность сексинга 
только по фенотипу гребня в наших исследованиях составила 100 %.  

В 42 дня половые различия мясных цыплят по фенотипу гребня усилива-
ются, что еще в большей степени упрощает и ускоряет сортировку молодняка 
по полу на основании этого экстерьерного признака. Цыплята-самцы в этом 
возрасте более агрессивны (табл. 1), оперены заметно хуже, чем самки и у них 
уже начинают формироваться зачатки шпор и становятся длиннее плюсны ног. 
Ранее было установлено, что размер гребня (его высота и длина) у самцов-
бройлеров положительно коррелирует (r = 0,67 — 0,76) с суммарной массой их 
семенников, которая в этом возрасте варьирует от 0,4 до 0,8 г [4]. Этот факт 
косвенно подтверждает влияние половых гормонов (в основном тестостерона) 
на размеры кожных придатков головы у петушков [5]. 

Как видно из табл. 1, для сексинга птенцов признаки «живая масса» и 
«длина плюсны», «длина третьего пальца» подходят в меньшей степени. Тем не 
менее, комплексный анализ этих признаков в сочетании с фенотипом гребня 
ускоряет процесс сексинга. Следует, однако, подчеркнуть, что только хорошо 
выращенный месячный молодняк кур характеризуется заметными половыми 
различиями по экстерьеру и массе тела. Нарушения полноценного кормления, 
технологические стрессы, переуплотнение птицы, а также инфекционные забо-
левания заметно снижают живую массу, в первую очередь самцов, и тем самым 
сводят на нет половой диморфизм подрощенных цыплят по размерам и цвету 
гребня, длине ног и массе тела молодняка. 

В табл. 2 в сравнительном аспекте приведена возрастная динамика поло-
вого диморфизма различных признаков экстерьера у бройлеров. Такой онтоге-
нетический анализ позволил ранжировать изученные мерные признаки по ве-
личине полового диморфизма птицы в разные возрастные периоды. Невзирая 
на некоторые особенности, на всех этапах онтогенеза молодняка прослеживает-
ся общая закономерность: начиная с суточного и до 6-недельного возраста 
наибольший уровень полового диморфизма у мясных цыплят отмечен по высо-
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те и окраски гребня. По всем остальным изученным признакам экстерьера пре-
восходство самцов над самками было менее выражено. 

 
Таблица 2. Динамика полового диморфизма (%)  

по признакам экстерьера бройлеров 

Возраст,  
недель 

Живая 
масса 

Фенотип гребня 
Длина 

плюсны 

Длина 
3-го 

паль-
ца 

Агрес-
сив- 

ность Высота Длина Цвет 

0 5,18 7,23 6,00 0,00 4,76 4,54 0,00 
1 2,23 33,75 6,86 0,00 9,09 3,30 0,00 
2 4,38 66,67 6,92 20,00 6,82 5,12 9,09 
3 3,68 72,50 44,76 63,64 9,09 4,76 41,67 
4 2,12 65,38 37,26 133,33 6,25 8,69 53,85 
5 4,90 77,03 58,15 129,41 9,43 7,84 57,14 
6 6,77 114,12 59,24 104,76 14,04 13,21 43,75 

 
К 6-недельному возрасту проанализированные признаки экстерьера брой-

леров по степени убывания величины полового диморфизма расположились в 
следующей последовательности: высота гребня (114,12 %), цвет гребня 
(104,76 %), длина гребня (59,24 %), агрессивность цыплят (43,75 %), длина 
плюсны (14,04 %), длина третьего пальца (13,21 %), живая масса (6,77 %).  

Выводы:  
1. К 6-недельному возрасту признаки экстерьера бройлеров по степени 

убывания величины полового диморфизма расположились в следующей после-
довательности: высота гребня (114,12 %), цвет гребня (104,76 %), длина гребня 
(59,24 %), агрессивность цыплят (43,75 %), длина плюсны (14,04 %), длина тре-
тьего пальца (13,21 %), живая масса (6,77 %). 

2. Среди изученных морфологических признаков наиболее информатив-
ным для определения пола является фенотип гребня (его размер и цвет), кото-
рый позволяет определять пол бройлеров с точностью 100 % начиная с 5-
недельного возраста. 
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Резюме. У роботі наведені результати виробничих дослідів щодо використання нові-
тньої композиції для захисту інкубаційних яєць курей на основі екологічно безпечної речовини 
природного походження кислоторозчинного хітозану, якому притаманні потужні біоцидні 
властивості щодо патогенної мікрофлори бактеріальної, вірусної та грибкової природи. Си-
нергетичний ефект хітозановій композиції забезпечують додаткові компоненти: діоксид 
титану (TiO2) у анатазній кристалічній формі, жовтий залізоокисний пігмент (оксид заліза 
(ІІІ) F2O3, перекис водню (H2O2), пом’якшувач води, сульфат міді (CuSO4) та мікроелементи 
(магній, кобальт, цинк). 

 
Summary. The results of industrial trials on the use of modern composition to protect chick-

ens hatching eggs from environmentally friendly materials of natural origin substance chitosan, 
which is characterized by strong biocidal properties to pathogenic bacterial, viral and fungal na-
ture. Synergetic effect of chitosan composition provide additional components: titanium dioxide 
(TiO2) in anataz crystalline form, Yellow Iron Oxide pigment (iron oxide (III) F2O3, hydrogen perox-
ide (H2O2), water softener, copper sulphate (CuSO4) and trace elements (magnesium, cobalt, zinc). 

 
Вступ. Важлива роль кутикули – поверхневої оболонки пташиного яйця – 

як першого захисного бар’єра щодо патогенної мікрофлори неодноразово дове-
дена численними працями вітчизняних та зарубіжних вчених [2, 4, 10]. Відомо, 
що яйцям птахів, котрі мешкають у вологих та теплих стаціях, притаманна тов-
ста і потужна кутикула, що захищає ембріони, що розвиваються від бактеріаль-
ної інвазії. Навпаки, яйця пустельних та степових птахів характеризуються тон-
кою кутикулою, або остання взагалі відсутня, оскільки низький рівень вологості 
безпосередньо корелює зі зниженим «тиском» патогенної мікрофлори [10]. Про-
те, у сучасному птахівництві, зокрема у промисловій інкубації використовують-
ся кроси, яйця котрих мають нещільну, слабку кутикулу, що не являє собою по-
тужний захисний бар’єр щодо патогенної мікрофлори і, таким чином, підвищу-
ється вірогідність поширення масових захворювань птиці. Пояснюється це тим, 
що висока продуктивність птахів, корелює, як правило, зі зниженням захисних 
функцій кутикули [10, 13]. Підсумовуючи вищенаведене, є цілком обґрунтова-
ним підхід до підсилення захисних бар’єрних функцій яєць високопродуктивної 
птиці шляхом: а) селекційної роботи і б) «конструюванням» на поверхні біоке-
рамічного шару шкаралупи штучної кутикули [3-6, 10]. 

Метою нашого дослідження була виробнича перевірка останньої версії 
композиції, розробленої дослідниками зі СНАУ під керівництвом доц. О. Г. Бо-
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рдунової, у межах тематики з біоміметичної технології захисту інкубаційних 
яєць курей на основі хітозану, надоцтової кислоти і фотокаталітично-активних 
часток оксидів заліза та титану. Ця технологія отримала назву “штучна кутику-
ла” для інкубаційних яєць "ARTICLE" ("ARTIficial cutiCLE") [3-6].  

Матеріали та методи. У досліді інкубували по 1400-1500 яєць курей 
трьох порід – род-айленд червоний, полтавська глиняста та бірківська барвиста, 
отриманих від курей, яких утримували у відповідності з усталеними нормами 
утримання та годівлі, за методикою В.О. Бреславця та ін. (Інкубація: Метод. по-
сібник / В.О. Бреславець, М.І. Сахацький, Б.Т. Стегній та інші. – ІП УААН.-
Харків, 2001.-С. 56). Досліди проводили в дослідному господарстві “Борки” за 
участю аспірантки Байдевлятової О. М.; інкубатор “Універсал 55”; вік птиці 40 
тижнів. Контролем слугував варіант досліду, де використовували класичний ме-
тод - обробку парою формальдегіду. На поверхні інкубаційних яєць шляхом об-
прискування 0,1-3,0 % розчином хітозану у 2 % надоцтовій кислоті (НОК) (рН 
3,6) утворюють захисну щодо негативних чинників довкілля та патогенної мік-
рофлори газопроникну плівку з вираженими біоцидними властивостями [1,3-6]. 
До складу розчину композиції для утворення на інкубаційних яйцях захисного 
покриття, окрім хітозану у концентраціях 0,1-3,0 (в залежності від вихідної яко-
сті яєць) НОК і води входять діоксид титану (TiO2) у анатазній кристалічній фо-
рмі (діаметр часток 2,0-0,2 мкм), жовтий залізоокисний пігмент (оксид заліза 
(ІІІ) F2O3, перекис водню (H2O2), сульфат міді (CuSO4), пом’якшувач води та мі-
кроелементи (магній, кобальт, цинк, мідь). Показник кислотності розчину (рН) 
не перевищує 3,0. Результати експериментів обробляли статистично з викорис-
танням пакету Statistica 5,1. Проводили лабораторні дослідження змиви з яєць, 
оброблених розчином композиції, через 2 години після обробки, на 5 добу, 11 
добу та 19 добу інкубації на санітарно – показову мікрофлору. Дослідження біо-
цидної активності композиції для захисту інкубаційних яєць курей щодо пато-
генної мікрофлори проводили усталеними мікробіологічними методами (Лабо-
раторные исследования в ветеринарии: биохимические и микологические: 
Справочник / Под ред. Б.И. Антонова // М.: Агропромиздат, 1991).  

Результати досліджень. У промисловому птахівництві для захисту інку-
баційних яєць використовуються такі речовини – формальдегід у вигляді пари, 
сполуки четвертинного амонію - алкілтриметиламоній бромід та алкілтримети-
ламоній ацетат (препарат АТМ) та триметилоктадецил амоній бромід у суміші з 
пергідритом (препарат Пербаксан), композиції для захисту поверхонь різного 
хімічного складу від бактеріальних та вірусних контамінантів на основі хітоза-
ну та срібла [12]. Останнім часом набуває другого дихання речовина з класу ор-
ганічних перекисей - надоцтова кислота, якій притаманні потужні окислювальні 
та біоцидні властивості [9] та перекис водню (Н2О2), якому притаманна біоцид-
на властивість за використання їх як у вигляді окремої речовини, так і у сумі-
шах до складу яких входять іони або частки деяких металів та їх оксидів [11]. 
Окрім того, «хітом» дезінфектології останнього десятиріччя стала біоцидна ре-
човина діоксид титану (TiO2) у нано- та ультрадисперсному вигляді, на поверхні 
часток якої розміром 50-500 нм під дією світла видимого діапазону за фотоката-
літичним механізмом піддаються руйнації органічні забруднювачі і гине пато-



57 

генна мікрофлора, що створює підгрунття для розробки екологічно чистих і 
ефективних технологій у птахівництві [14] та композити на основі хітозану та 
діоксиду титану TiO2 [8]. Певну перспективу мають композиції для знищення 
забруднень органічної природи, у тому числі і патогенної мікрофлори, на основі 
варіанту процесу ефективного окиснення (advanced oxidation processes AOP), 
що базується на комбінуванні перекису водню Н2О2 та іонів три- або двовален-
тного заліза Fe (III), Fe (II) [14] та на основі реакції Фентона між перекисом во-
дню Н2О2 та іонами перехідних металів, зокрема заліза (Fe) та міді (Cu), яка 
призводить до утворення високореакційноздатних іонів: ОН, О2

-, та молекул ки-
сню О2, що здатні руйнувати патогенні мікроорганізми шляхом окислення [14]. 
Проте, зазначеним речовинам та композиціям притаманні певні недоліки: а) па-
ра формальдегіду є потенційним канцерогеном та подразнювачем дихальних 
шляхів обслуговуючого персоналу пташників; окрім того тривалість біоцидної 
дії формальдегіду досить обмежена, зважаючи на підвищену летучість речови-
ни; б) препарати для захисту інкубаційних яєць, до складу яких входять сполуки 
четвертинного амонію не є екологічно безпечними внаслідок великої стійкості 
щодо деструктивної дії корисної мікрофлори довкілля; в) широке застосування 
сполук четвертинного амонію у ветеринарній і гуманній медицині призвело до 
набуття суттєвої резистентності окремих представників патогенної мікрофлори 
щодо останніх; г) плівки сполук четвертинного амонію на твердофазових пове-
рхнях не є досить газопроникними, через що захисні препарати для інкубацій-
них яєць на їх основі потребують підвищеного рівня дотримання технологій об-
робки; д) до складу захисної композиції входить досить дорогий компонент – 
срібло; е) іони заліза (Fe (II), Fe (III) не є потужними біоцидними агентами за 
звичайних умов; ж) надоцтова кислота досить летюча і швидко піддається де-
струкції, що не виключає вторинної контамінації оброблених поверхонь; з) на-
доцтова кислота належить до кола корозійно-активних речовин; і) хітозан має 
помірні біоцидні властивості у певних межах величин кислотності середовища; 
к) ультра- нанодисперсні частки оксидів металів не досить щільно вкривають 
твердофазову поверхню, на яку вони нанесені, а також шари зазначених оксидів 
легко піддаються руйнації, зокрема під дією механічних чинників. 

Поставлена задача вирішується за рахунок використання у якості базового 
компоненту композиції для захисту інкубаційних яєць курей від патогенної мік-
рофлори кислоторозчинного хітозану, а також надоцтової кислоти, перекису во-
дню (H2O2), діоксиду титану (TiO2) у нано- та ультрадисперсному стані та ана-
тазній кристалічній формі, жовтого залізоокисного пігменту (Fe2O3), сульфата 
міді (CuSO4), пом’якшувача води, мікроелементів (магнію, кобальту, цинку) та 
води у певних масових співвідношеннях. Теоретичною підставою до конструю-
вання композиції слугували сучасні напрямки у дезінфектології, зокрема поєд-
нання у одному препараті різних активних речовин з метою підсилення за сине-
ргетичними залежностями корисних властивостей (біоцидна активність) та інгі-
бування небажаних (корозійна активність).  

Результати виробничих випробувань композиції для утворення на інкуба-
ційних яйцях захисного щодо негативних чинників довкілля та патогенної мік-
рофлори покриття показали, що технологія «штучної кутикули» сприяє підви-
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щенню показнику виводимості яєць на 6,3-20,3 % (табл. 1) і значному знижен-
ню кількості патогенної мікрофлори на поверхні інкубаційних яєць до 1,83-
1,92 % від вихідної кількості бактеріальних колоній (середовище МПА) 
(табл. 2).  

 
Таблиця 1. Результати інкубації 

Методи обробки Закладе-
но, шт 

Незаплі-
днені 

яйця, % 

Брак 
інубації 

Вивід 
кур-

чат, % 

Виводи-
мість 

яєць, % 
Формальдегід 1500 11,1 12,3 76,6 86,2 
Композиція  
для захисту  1500 12,3 1,5 86,2 98,3 

Формальдегід 1500 16 21,9 62,1 74,0 
Композиція  
для захисту  1500 17,9 4,7 77,4 94,3 

Формальдегід 1400 9,9 8,2 81,9 90,9 
Композиція  
для захисту  1400 9,1 2,8 88,1 97,2 

 
Таблиця 2. Рівень мікробної контамінації інкубаційних яєць курей 
протягом інкубації (МПА, колонії, шт., в середньому, M±m, n=10) 

 

Методи обробки 

Пара формальдегіду 
Композиція для 

 захисту інкубацій-
них яєць курей  

Род-айленд червоний 
До обробки 267,29±7,85 

Після  
обробки 

2 години 2,18±0,02 0,04±0,02* 
5 діб 6,05±1,06 1,02±0,01* 
11 діб 12,24±1,12 2,25 ±0,02* 
19 діб 28,36±3,08 5,15±0,05* 

Полтавська глиняста 
До обробки 248,15±11,24 

Після  
обробки 

2 години 2,62±0,01 0,06±0,01* 
5 діб 11,57±0,05 0,35±0,01* 
11 діб 26,72±3,19 2,92±0,11* 
19 діб 35,27±3,26 4,55±0,01* 

Примітка: * р < 0,05. 
 
Висновки: Піддана виробничій перевірці композиція для утворення на 

інкубаційних яйцях захисного покриття, що складається з кислоторозчинного 
хітозану, надоцтової кислоти, діоксиду титану (TiO2) у анатазній кристалічній 
формі (діаметр часток 2,0-0,2 мкм), жовтого залізоокисного пігменту (оксиду 
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заліза (ІІІ) F2O3, перекису водню (H2O2), сульфату міді (CuSO4), пом'якшувача 
води, мікроелементів (магнію, кобальту, цинку), води, дозволяє підвищувати 
показник виводимості на 6,3-20,3 % з одночасним значним зниженням кількості 
патогенної мікрофлори на поверхні інкубаційних яєць. 
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ТРАНСГЕННЫЕ КУКУРУЗА И СОЯ В КОРМЛЕНИИ 

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР 
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Институт животноводства Национальной академии аграрных наук 
Украины, bratishko-n@rambler.ru 

 
Резюме. Цель работы – изучить влияние трансгенных кукурузы и сои на организм цы-

плят, обмен веществ и продуктивность. Опыт проведен на 2-х группах цыплят (по 220 го-
лов), мясо-яичной популяции с суточного до 21-недельного возраста.  

Установлено, что скармливание цыплятам комбикорма с трансгенными компонента-
ми не оказало выраженного влияния на изученные показатели обмена веществ (содержание 
гемоглобина в крови, белка, липидов, ТБК-реагирующих продуктов, холестерина, ЦИК в сы-
воротке крови), титры антител после прививок; отмечено повышение содержания мочевой 
кислоты в сыворотке крови в первые 4 недели. По живой массе цыплята опытной группы в 
первые 4 недели уступали контрольной группе на 8,9 %, а в конце опыта – на 1,2 %. Заклю-
чили, что трансгенные кукуруза и соя не оказали негативного влияния на организм цыплят. 

Ключевые слова: трансгенные соя и кукуруза, цыплята, живая масса, белок, липиды, 
иммунитет. 

 
Resume. The aim of the research is to learn the influence of transgenic corn and soy on 

chicken organism, metabolism and producing The research was conducted on two groups of chick-
ens (each one had 220) of meat and egg breed from the age of 0 day to 21 weeks. The chicken of 
both groups received all in one feed identical in components of nutrition; the control group was fed 
with only traditional ingredients, but for the experimental group genetically modified corn (40-
45 %) and soy press cake (15 %) were used. It was established that feeding chicken with mixed feed 
containing transgenic components didn’t have evident influence on the identified indices of metabo-
lism (content of hemoglobin in blood, protein, lipids, TBA-reacting products, cholesterol, CIC in 
blood serum), antibodies titre after vaccination; the increase of uric acid content in blood serum 
during the first four weeks was reported. Judging by the live weight of the chicken from the experi-
mental group during the first four weeks it was 8.9 % smaller than that of the control group, but at 
the end it was only 1.2 % smaller. It was concluded that transgenic corn and soy didn’t have nega-
tive influence on chicken organism.  

Keywords: transgenic soy, corn, chicken, mixed feed, protein, lipids, immunity, live weight. 
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Вступление. Генномодифицированные растения уже достаточно широко 

вошли в практику сельского хозяйства. В первую очередь генетические моди-
фикации растений были направлены на придание им свойств устойчивости к 
гербицидам и насекомым-вредителям. Однако в последние годы спектр моди-
фикаций значительно расширяется, создаются растения с измененными качест-
вами: кукуруза с фитазной активностью, что позволяет повышать доступность 
неорганического фосфора из комбикорма для птицы [15], ячмень с бета-
глюканазной активностью, что снижает негативное влияние некрахмалистых 
полисахаридов на организм моногастричных [18], обогащенные отдельными 
аминокислотами или жирными кислотами и даже растения синтезирующие те-
рапевтические белки, включая антитела, антигены и гормоны [14]. Однако наи-
более распространены и используются в значительных объемах в промышлен-
ном птицеводстве кукуруза и соя. Проведенные в различных странах исследо-
вания свидетельствуют, что использование трансгенной кукурузы и сои в раци-
онах цыплят-бройлеров и кур-несушек не оказало выраженного влияния на сох-
ранность, живую массу, затраты корма, яйценоскость, массу внутренних орга-
нов птицы, в сравнении с традиционными сортами [6-10, 16]. Аналогичные ре-
зультаты получены и при изучении влияния комбикормов с максимальным со-
держанием ГМ сои и кукурузы (63 % кукурузы и 28 % соевого шрота в старто-
вый период, 66 % и 26 %; 72 % и 21 % в ростовой и финишный период соответ-
ственно) в рационе бройлеров [11]. Были проведены длительные исследования 
(от 90 дней до 2-х лет) и на нескольких поколениях животных (от 2-х до 5-и ге-
нераций) в которых определяли кроме продуктивности биохимические показа-
тели, гистологическую структуру органов и не выявлено угроз для здоровья, ра-
схождения не имели статистически значимого характера. Сделано заключение, 
что по своей питательной ценности ГМ-компоненты эквивалентны традицион-
ным и могут быть безопасно использованы для кормления животных и в пищу 
человека [4]. Однако ряд авторов считают, что хотя потребление ГМ продуктов 
в основном не ассоциируется с заболеваниями необходимы обширные исследо-
вания, чтобы гарантировать безопасность [5]. Более того, есть сообщения, что 
ГМ продукты могут быть причиной токсических эффектов, таких как гепатит, 
панкреатит, почечные нарушения, изменения репродуктивной функции, могут 
изменять биохимические и иммунологические параметры, а следовательно нео-
бходимы широкие исследования на животных для оценки  безопасности таких 
компонентов [12, 13]. Следовательно, для безопасного применения генномоди-
фицированных компонентов кормов и их сочетаний в кормлении птицы, полу-
чения безопасных продуктов, необходимы многочисленные всесторонние исс-
ледования, в том числе биохимические, иммунологические. Цель наших иссле-
дований изучить влияние комбикормов с генномодифицированными кукурузой 
и соей на показатели обмена веществ и иммунитета у ремонтного молодняка 
кур. 

Материалы и методы исследований. Опыт проведен на эксперимента-
льной ферме Института животноводства НААН на 2-х группах цыплят мясо-
яичной популяции селекции Института птицеводства НААН. С суточных цып-
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лят было сформировано 2 группы по 200 голов в группе. Цыплят выращивали 
при напольном содержании с соблюдением рекомендуемых технологических 
параметров. Продолжительность опыта – 21 неделя. Цыплята обоих групп по-
лучали полнорационный изоэнергетический, изопротеиновый комбикорм иден-
тичный по составу, но составленный из традиционных компонентов для конт-
рольной группы и включающий трансгенные кукурузу (40-45 %) и сою (15 %) 
для опытной группы. В ходе опыта учитывали сохранность поголовья ежеднев-
но, с установлением причин падежа, затраты корма, живую массу цыплят в 4-, 
8-, 13-, и 21-недельном возрасте. Через 1, 2 и 3 месяца у цыплят (5 голов из гру-
ппы) отбирали кровь из подкрыльцовой вены для определения гемоглобина, 
липидов, холестерина, мочевой кислоты (наборы реактивов «Реагент»), белка 
методом Лоури [2], кальция титрометрически [2], фосфора с ванадатмолибдено-
вым реактивом [2], малонового диальдегида в рекции с тиобарбитуровой кисло-
той [17], лизоцимную активность - по лизису Micrococcus Lysodeiticus [3], соде-
ржание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) спектрофотометрически 
[1]. В ходе опыта также определяли напряженность иммунитета к болезни 
Ньюкасла (БН) методом РЗГА, болезни Гамборо (БГ) и инфекционному бронхи-
ту кур (ИБК) методом ИФА (теcт системы IDEXX). Статистическую обработку 
даннях проводили по методу Стъюдента. 

Результаты исследований. В ходе опыта было установлено, что сохран-
ность поголовья в опытной группе (96,5 %), как и в контроле (100 %) была вы-
сокой, падеж 1 головы был связан с травмой. Включение в корм цыплят транс-
генных кукурузы и сои не оказало заметного влияния на содержание гемогло-
бина в крови, белка, липидов, холестерина, лизоцимной активности в сыворотке 
крови цыплят на протяжении всего периода выращивания (табл. 1, 2): они под-
держивались приблизительно на одном уровне с незначительными колебания-
ми, в пределах индивидуального разброса. Также не установлено разницы и по 
содержанию ТБК-реагирующих продуктов в сыворотке крови у цыплят разных 
групп как при спонтанном процессе окисления, так и при активации процесса 
ионами железа.  

Отмечено периодическое повышение содержания мочевой кислоты в сы-
воротке крови цыплят опытной группы: в первый месяц разница достигала 
88 % и была высоковероятна (Р< 0,01), через 2 месяца разницы по этому показа-
телю между группами не выявлено, а через 4 месяца снова наметилась тенден-
ция к повышению на 9,4 %, что требует уточнения в дальнейших исследовани-
ях. Кроме того, содержание ЦИК в сыворотке крови цыплят опытной группы в 
первый месяц опыта было достоверно ниже на 33,1 % (Р<0,01), в дальнейшем 
разница не имела достоверного характера, но сохранялась как тенденция до 
конца опыта. 
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Таблица 1. Содержание белка (г/л), липидов (г/л) и МДА (нМоль/мл) в 
сыворотке крови цыплят разных групп 

Группа Белок Липиды МДА МДА (з Fe2+) 

1 месяц опыта 

1 - к 25,1±1,10 4,28±0,21 97,5±2,51 762,0±74,43 

2 - о 26,7±0,81 4,39±0,09 102,3±3,87 770,4±65,70 

2 месяца опыта 

1 - к 31,1±1,53 4,53±0,43 37,5±3,46 702,6±26,45 

2 - о 34,0±1,61 4,81±0,26 29,4±1,22 688,8±27,99 

4 месяца опыта 

1 - к 35,2±0,60 4,06±0,17 69,3±5,27 754,8±5,89 

2 - о 33,9±1,24 4,80±0,38 48,3±4,96 684,0±24,17 
 

Таблица 2. оказатели обмена веществ у цыплят разных групп 

Группа Гемогло-
бин, г/л 

Мочевая  
кислота, мм/л 

Лизоцимна 
активность, 

% 

Холестерин, 
мм/л 

Цик, усл. 
единиц 

1 месяц опыта 
1 - к 134,3±1,6 0,039±0,003 67,38±2,83 0,170±0,012 4,13±0,14 
2 - о 143,4±5,1 0,076±0,006 70,38±3,18 0,173±0,008 3,18±0,22 

 2 месяца опыта  
1 - к 102,3±5,3 0,104±0,005 42,85±4,60 0,162±0,006 3,23±0,40 
2 - о 105,9±7,3 0,097±0,004 34,35±3,50 0,176±0,003 2,51±0,20 

4 месяца опыта 
1 - к 183,3±4,4 0,159±0,008 67,70±2,34 0,130±0,008 7,26±0,10 
2 - о 185,5±8,4 0,174±0,010 65,74±0,88 0,109±0,005 6,67±0,34 

 
Скармливание цыплятам трансгенных кормовых компонентов в составе 

комбикорма не имело негативного влияния на формирование иммунитета к ос-
новным инфекционным заболеваниям после прививок. Напряженность имму-
нитета к болезни Ньюкасла у 60-дневных цыплят была 100 % (табл. 3), а сред-
негеометрический титр антител был достаточно высоким и приблизительно на 
одном уровне в контрольной и опытной группах.  
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Таблица 3. Напряженность иммунитета титр антител  
у 60-дневных цыплят 

Груп-
па 

Болезнь Ньюкасла Болезнь Гамборо Инфекционный 
бронхит кур 

средне геомет-
рический титр, 

log2 

напряже-
нность, 

% 

титр 
анти-

тел 

напряжен-
ность, % 

титр 
антител 

напряжен-
ность, % 

1 - к 5,8 100 6643 100 3912 100 

2 - о 6,0 100 7351 100 3883 100 
  
Аналогично напряженность иммунитета к БГ и ИБК у цыплят обеих 

групп был 100 %, а титр антител значительно выше протективного (> 399), при 
этом в опытной группе был на уровне контроля (к ИБК) или даже превосходил 
его (к БГ).  

Живая масса цыплят 4-недельного возраста в опытной группе была дос-
товерно ниже в сравнении с контролем на 7,9 % (Р<0,01), однако в дальнейшем 
наблюдался компенсаторный рост цыплят в опытной группе, среднесуточный 
прирост в опытной группе в следующие 4 недели был выше, чем в контроле 
(14,48 против 12,98 г), (табл. 4), разница по живой массе сократилась до 1,2 % в 
8-недельном возрасте и оставалась на этом уровне до конца опыта.  

 
Таблица 4. Живая масса цыплят разных групп, г 

Группы Суточные Недели 
4 8 13 21 

1 - к 42,0 688,4±10,5 1052±7,0 1538±21 2034±22 
2 - о 42,3 634,5±8,0 1040±8,1 1519±19 1986±18 

 
Отставание в росте в первые 4 недели вероятно было связано с влиянием 

случайного фактора, однако это требует подтверждения в дополнительных исс-
ледованиях. Также установлено незначительное повышение затрат корма на 1 кг 
прироста живой массы цыплят опытной группы (на 1,3 %), однако оно просле-
живалось на протяжении всего опыта. Позитивным является тот факт, что одно-
родность поголовья в опытной группе была достаточно высокой, даже выше 
чем в контроле на 3 % и 5 % в 13 и 21-недельном возрасте соответственно 
(табл. 5).  

Выводы:  
1. Использование трансгенной кукурузы и сои в комбикормах для ремонт-

ного молодняка кур не оказало негативного влияния на показатели обменных 
процессов в их организме, формирование иммунитета.  
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Таблица 5. Затраты корма и однородность поголовья цыплят 
в разных группах 

Груп-
па 

Однородность 
поголовья в 13 

недель, % 

Однородность 
поголовья в 21 

неделю, % 

Затраты корма, кг на 1 кг  
прироста по периодам, недели 

1-8 9-13 1-13 
1-к 76,0 82,0 2,76 4,72 3,40 
2- о 79,0 87,5 2,79 4,79 3,44 

  
2. Установлено отставание в росте в первые 4 недели (на 7,9 %), с компен-

саторным ростом в дальнейшем, и незначительное повышение затрат корма (на 
1,2 %) за весь период выращивания.  
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Резюме. В статті наведено частота появи і спектр спадкових морфологічних анома-

лії різних видів сільськогосподарської птиці, які викликають загибель ембріонів на різних 
стадіях розвитку або зниження виходу кондиційного молодняку. Дослідження показали, що 
спектр виявлених аномалій у сучасних порід і кросів різних видів птахів досить вузький. 

Ключові слова: генетичний тягар, екзенцефалія, відсутність максил, вкорочений над-
дзьобок, перехрещений дзьоб, безрукість, полімелія. 

 
Резюме. В статье приведены частота появления и спектр наследственных морфоло-

гических аномалии различных видов птицы, которые вызывают гибель эмбрионов на разных 
стадиях развития или снижают выход кондиционного молодняка. Исследования показали, 
что спектр аномалий в современных породах и кроссах различных видов птиц достаточно 
узкий. 

Ключевые слова: генетический груз, екзенцефалия, отсутствие максилл, укороченное 
надклювье, перекрещенный клюв, безрукость, полимелия 
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Summary. The article we describe the frequency of occurrence and spectrum of inherited 
morphological anomalies of different poultry species that cause the death of embryos at different 
stages of development or decline conditioned calves. Studies have shown that the spectrum of the 
detected anomalies in modern breeds and crosses of different species is quite narrow. 

Keywords: genetic load, exencephaly, missing maxil, short mandible, cross beak, limbless, 
polimeliya. 

 
Вступ. У свійських і диких птахів не з всіх запліднених яєць виводяться 

пташенята. Це пояснюється загибеллю ембріонів на різних стадіях розвитку [3]. 
Причин ембріональної смертності існує багато. Основні це – неповноцінні і не-
якісні корми, якими годують батьківське стадо, неправильне застосування вете-
ринарних препаратів, порушення умов зберігання і транспортування інкубацій-
них яєць, недотримання режимів інкубації, контамінація яєць мікроорганізмами 
тощо [4].  

Однією з основних причин загибелі ембріонів під час інкубації яєць птиці 
є морфологічні аномалії. Деякі з них викликаються ендогенними факторами 
(порушення режимів інкубації, антибіотиками і дезінфектантами) і називаються 
морфозами і фенокопіями мутацій. Інші вади є наслідками перебудов генетич-
ного матеріалу – мутацій [6]. Вони викликають загибель ембріонів на різних 
стадіях ембріонального розвитку [5]. Сукупність цих летальних і напівлеталь-
них генетичних аномалій в популяції називається генетичним тягарем [1]. В су-
часних умовах, внаслідок забруднення оточуючого середовища мутагенними 
факторами і широкого використання інбридинга, рівень генетичного тягаря в 
популяціях птахів зростає [2]. Тому виникає необхідність постіного моніторин-
гу спектру і частоти спадкових морфологічних аномалій ембріонального розви-
тку сільськогосподарської птиці. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проведено в 2011 — 2012 
роках в інкубаторно-птахівничих господарствах Сумської області — ТОВ “Сум-
ське ІПП”, ІПП “Птиця”, ПП “Кривобок Р. И.”, в яких вивчалися відходи інку-
бації і проводився огляд добового молодняку курей, індиків, качок, мулардів, 
гусей і перепелів. За час дослідження обстежено 1716 ембріонів курей, 865 – 
качок, 692 – гусей, 70 — мулардів, 76 – перепелів. Також проводився огляд до-
бового молодняку, оскільки деякі мутації проявляють сублетальну дію. За час 
дослідження обстежено 66702 молодняку курей, 8654 – індиків, 23479 — качок, 
20050 — гусей, 1630 – перепелів. Розтин відходів інкубації проводився відпові-
дно до методики Тишенкова А. Н. [8]. Ідентифікацію виявлених аномалій про-
водився за каталогом Somes R.G. [9, 10] Статистичну обробку отриманих резуль-
татів проводили з застосуванням програм LibreOffice Calc, Gnumeric і IBM 
SPSS Statistics. 

Результати досліджень. Як показали дослідження, рівень генетичного тя-
гаря в популяціях сільськогосподарської птиці є видоспецифічним. Середньо-
видовий рівень генетичного тягаря по популяціях (загиблі ембріони+добовий 
молодня) у різних видів і гібридів свійських птахів наведено на рис. 
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Рис. Загальний рівень (загиблі ембріони+добовий молодняк) генетичного 
тягаря у різних видів сільськогосподарської птиці. 

 
Найвищим рівнем генетичного тягаря відрізнявся міжродовий гібрид му-

лард. Загальний генетичний тягар складав 2,04±0,349 %. Значно менше (різниця 
високодостовірна, P≥0,99) аномалій виявлено у інших видів. Це можна поясни-
ти тим, що у міжвидових і, особливо, у міжродових гібридів відсутня повна го-
мологія аналогічних хромосом і, навіть, повністю не співпадають кількісні ха-
рактеристики каріотипів. І тому значна кількість прихованих на рівні батьківсь-
ких видів летальних генів при віддаленій гібридизації переходить в гемізигот-
ний стан і експресується у вигляді різних морфологічних вад. 

У перепелів загальний рівень генетичного тягаря склав 0,90±0,201 %. Цей 
високий показник у досліджених популяцій перепелів можна пояснити тим, що 
в господарстві, де проводилося дослідження (ПП “Кривобок Р.І.”) птиця трива-
лий час розводилася “в собі” і рівень інбридингу в ній досить високий. 

У курей загальний рівень генетичного тягаря становив 0,79±0,031 %. Але 
рівень генетичного тягаря у різних порід коливався в досить широких межах 
(від 0,38±0,130 до 1,40±0,092 %) і залежав від напрямку продуктивності 
(табл. 1).  

Найвищий рівень генетичного тягаря виявлено у популяціях курей м'яс-
ного напрямку продуктивності, в яких він складає в середньому серед відходів 
інкубації 6,63±0,906 %. У добових курчат цей показник становив 0,01±0,004 %. 
А в цілому по популяції — 1,00±0,043 %. 

Найнижчим рівнем генетичного тягаря відрізнялися породи і кроси ком-
бінованого напрямку продуктивності. Відсоток загиблих ембріонів з аномалія-
ми, виявлених нами, серед відходів інкубації птиці цього напрямку продуктив-
ності складає 2,44±0,64 5 % (P≥0,99). Серед добового молодняку порід і кросів 
комбінованого напрямку продуктивності частота аномалій була на рівні м’ясних 
порід (0,01±0,011 %). А загальний рівень генетичного тягаря складав для цієї 
групи порід і кросів 0,47±0,064 %.  
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Таблиця 1. Рівень генетичного тягаря у різних порід і кросів курей 

Породи,  
кроси 

Частота аномалій 
серед досліджених  
відходів інкубації, 

% 

Частота мутацій 
серед добового  
молодняку, % 

Частота ано-
малій по всій 
популяції, % 

«Kobb-500» 9,17±1,955 0,01±0,007 1,19±0,064 
«Ross-308» 7,59±1,490 0,01±0,008 1,40±0,092 
Редбро 2,73±1,098 0,00 0,43±0,073 
Середнє по м’ясним 6,63±0,906 0,01±0,004 1,00±0,043 
Род-айленд червоний 1,87±0,756 0,04±0,040 0,27±0,091 
Кучинська ювілейна 2,97±1,689 0,00 1,03±0,156 
Бірківська барвиста 3,66±2,073 0,00 0,38±0,130 
«Farm Master» 1,69±1,680 0,00 0,18±0,102 
«Master Grey» 4,35±2,126 0,00 0,69±0,131 
Среднее по комбіно-
ваним  2,44±0,645 0,01±0,011 0,53±0,062 

«Хайсекс коричне-
вий» 3,66±2,073 0,07±0,074 0,50±0,180 

«Тетра H» 4,17±2,355 0,05±0,045 0,68±0,161 
«Тетра Sl» 6,17±0,454 0,00 1,07±0,179 
Середнє по яєчним 4,68±1,378 0,02±0,016 0,74±0,099 
Безпородні 3,90±1,559 0,05±0,033 1,18±0,148 
Середнє по виду кур-
ка домашня (Gallus 
gallus domesticus) 

4,90±0,521 0,01±0,005 0,79±0,031 

 
Кроси яєчного напрямку продуктивності мали проміжні показники рівня 

генетичного тягаря. Середня частота появи аномалій серед загиблих ембріонів у 
них складала 4,68±1,378 %, серед добового молодняку — 0,02±0,016 %, що де-
що вище ніж у птиці м'ясного напрямку продуктивності, загальний рівень гене-
тичного тягаря по яєчним кросам становить 0,73±0,098 % (P≥0,99).  

Качки і гуси характеризувалися досить невисоким рівнем загального ге-
нетичного тягаря. Для качок ця величина склала 0,26±0,031 %, для гусей — 
0,22±0,030 %. 

Найменший рівень генетичного тягаря зафіксований у індиків — 
0,14±0,039. 

Порівняння спектру виявлених аномалій у різних видів і гібрид сільсько-
господарської птиці наведено в табл. 2. З наведених даних видно, що спектр ви-
явлених у всіх досліджених груп птахів досить незначний. Найбільш пошире-
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ними аномаліями були екзенцефалія,відсутність максил і різноманітні полімелії. 
Оскільки частка ембріонів, які гинуть від спадкових порушень ембріона-

льного розвитку у різних груп птахів коливається в межах від 0,14 % у індиків 
до 2,04 % у мулардів (від кількості запліднених яєць), то економічні втрати при 
інкубації великих партій яєць (сотні тисяч) можуть досягати значних величин. 
Тому моніторинг рівня генетичного тягаря і розробка методів його елімінації 
набувають значної практичної цінності. Для вирішення проблеми ембріональної 
смертності внаслідок летальних морфологічних аномалій необхідно проводити 
паталого-анатомічне обстеження відходів інкубації і при перевищенні середньо-
видових показників проводити оцінку плідників на приховану наявність лета-
льних генів. Для зручності оцінки рівня генетичного тягаря в популяціях сільсь-
когосподарської птиці використовувати показник частки ембріонів з мутаціями 
серед відходів інкубації. Для курей цей показник становить 5 %, перепелів – 
5 %, качок і гусей — 2 %. 

 
Таблиця 2. Порівняння спектру летальних і сублетальних аномалій різних 

видів сільськогосподарської птиці (знаком “+” відмічені виявлені у 
конкретного виду мутації) 

Вид, гібрид 
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Свійська курка  + + + +  +   + + + + 
Індичка  
домашня  +  +          

Японська  
перепілка  + + + +      + +  

Качка свійська  + + + + +  +  + + +  
Гуска свійська  + +     + +     
Мулард + +       +  +  

 
Висновки: 1. Генетичний тягар — невід’ємна характеристика дослідже-

них нами популяцій різних видів сільськогосподарської птиці. 
2. Частота появи аномалій ембріонального розвитку у відходах інкубації і 

серед добового молодняку птахів залежить від виду, напрямку продуктивності 
породи чи кросу, і методу розведення. 

3. При перевищенні рівня генетичного тягаря серед відходів інкубації се-
редньовидових показників (для курей — 5 %, перепелів — 5 %, качок і гусей — 
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2 %) необхідно проводити виявлення і елімінацію гетерозиготних носіїв леталь-
них генів. 
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Резюме. В статті наведені результати досліджень вмісту нанокарбоксилатних мік-

роелементів Ge, F, Ag і Cu у грудних і стегнових м’язах, печінці та стегновій кістці курчат-
бройлерів, за умов випоювання їм водних розчинів біоелементів нанокарбоксилатної форми 

Ключові слова: нанокарбоксилати, мікроелементи, курчата-бройлери, печінка, 
м’язова та кісткова тканини 

 
Резюме. В статье изложены результаты исследований содержания нанокарбоксила-

тных микроэлементов Ge, Fe Ag и Cu в грудных и бедренных мышцах, печени и бедренной 
кости цыплят-бройлеров, в условиях выпаивания им водных растворами биоэлементов нано-
карбоксилатной формы. 
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Ключквые слова: нанокарбоксилаты, микроэлементы, цыплята-бройлеры, печень, 
мышечная и костная ткань 

 
Summary. In the articles the results of research micronutrient, which contents nan-

okarboksylates Ge, Fe Ag and Cu in the pectoral and femoral muscles, liver and femur of broiler 
chickens, provided watering their aqueous solutions of bioelements nanokarboksylative form 

Key words: nanokarboksylates, micronutrients, broiler chikens, liver, muscle and osseous 
tissue (bone tissue) 

 
Вступ. Протягом декількох десятиліть одним із надзвичайно актуальних 

напрямів аграрної науки є вивчення біологічної ролі макро- і мікроелементів та 
вирішення проблем профілактики мікроелементозів у продуктивних тварин [5]. 
Мінеральні речовини – структурна та функціональна основа існування живих 
систем і за їх оптимальним вмістом і співвідношенням стабільно перебігають 
реакції метаболізму, що забезпечує оптимальний стан здоров’я та генетично 
обумовлену продуктивність тварин. [3]. Вони входять до складу білків, кісток 
скелету, ферментів, а також забезпечують нормальну реалізацію всіх функцій 
організму [2]. 

За твердженням публікацій останнього десятиліття змінюються вимоги до 
вибору форм біоелементів. Вони повинні мати: мінімальну токсичність, більш 
високу засвоюваність, відповідну форму перебування в організмі [7]. 

Серед нових мікродобавок до корму велику надію покладають на най-
більш перспективні мікроелементи нового класу - нанокарбоксилатні наночас-
тинки, отримані за допомогою аквананотехнології [1, 6]. Важливим показником 
безпеки застосування цих біометалів є їх концентрація в органах і тканинах 
тварин. Проте в доступній літературі відсутні дані щодо впливу згодовування 
курчатам-бройлерам мікроелементів нанокарбоксилатної форми та збагачення 
ними органів, тканин та підвищення продуктивності. 

Метою нашої роботи було вивчити вплив випоювання водних розчинів 
нанокарбоксилатів на клінічний стан, розвиток, збереженість і приріст маси та 
дослідити вміст мікроелементів Ge, Fe, Ag і Cu у печінці, стегновій та грудній 
м’язовій і кістковій тканинах курчат-бройлерів. 

Матеріали і методи. Експериментальну частину досліджень виконували 
в умовах віварію НУБіП України. Дослід проводили на трьох групах-аналогах 
(n=25) курчат-бройлерів кросу «Кобб-500» віком 5-42 доби. Птиці дослідних 
груп з 5-добового віку випоювали вволю водний розчин нанокарбоксилату Ge 
(1-а група) і Fe (2-а група) у концентрації 0,01 мкг/мл, комплексу AgCu (3-я гру-
па) - 0,00042 мкг/мл кожні чотири доби з тридобовим інтервалом. Курчат усіх 
груп утримували в одному приміщенні за підлоговою системою утримання з 
дотриманням зоогігієнічних вимог та згодовування вволю аналогічного корму 
заводського виготовлення. 

Матеріалом для досліджень були печінка, кісткова тканина, стегнові та 
грудні м’язи курчат-бройлерів. Уміст мікроелементів визначали на атомно-
емісіоному спектрометрі Optima 2100 DV згідно методичних рекомендацій [4]. 
Одержані цифрові дані обробляли статистично за допомогою програми Mik-
rosoft EXCEL. 
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Результати досліджень. Результати досліджень показали, що випоювання 
водних розчинів нанокарбоксилатних мікроелементів негативно не впливало на 
ріст, розвиток та збереженість і обумовлювало приріст маси курчат-бройлерів 
першої групи на 7,5 %, другої – 5,0 %, третьої – 7,0 %, а також зміну концентра-
ції спожитих мінеральних елементів у тканинах птиці.  

Дані таблиці 1 показують, що найбільш істотні зміни вмісту біоелементів 
спостерігаємо у печінці курчат-бройлерів. В органі дослідних курчат першої 
групи концентрація Ge підвищується на 116,2 %, а другої – Fe на 73,2 % порів-
няно. Також вірогідно збільшується вміст цих мікроелементів у грудних м’язах 
першої дослідної групи на 42,8 % та на 9,6 % у другій дослідній групі. В той же 
час вірогідно знижується вміст Fe у кістковій тканині за умов споживання нано-
карбоксилату Fe. 

 
Таблиця 1. Вміст Ge і Fe у тканинах курчат-бройлерів  

(M± m, мкг/г, n=6) 

Тканина 
Ge Fe 

Контроль 
мкг/г 

Дослід Контроль 
мкг/г 

Дослід 
мкг/г  % до 

контр мкг/г  % до 
контр 

Білі м’язи 0,07±0,008 0,10±0,005*** 142,8 2,39±0,09 2,62±0,03*** 109,6 
Червоні 
м’язи 0,27±0,02 0,18±0,02*** 66,6 5,40±0,27 7,85±0,62** 145,3 

Печінка 0,12±0,004 0,26±0,02*** 216,6 69,43±3,05 120,33±3,66*** 173,2 
Кісткова 
тканина 0,35±0,03 0,38±0,04*** 108,5 58,66±1,19 47,97±2,66*** 81,7 

Примітка. **Р≤0,01,***Р≤0,001 порівняно з контрольною групою. 
 
Встановлено вірогідне зменшення вмісту заліза у кістковій тканині кур-

чат-бройлерів другої дослідної групи на 18,3 % (Р≤0,001). У кістковій тканині 
курчат першої дослідної групи відбувається підвищення накопичення германію 
на 8,6 %. У білих м’язах птиці обох груп вміст спожитих мікроелементів під-
вищувався, а в червоних – тільки Fe на 45,3 %. 

Не встановлено вірогідних відмінностей впливу споживання курчатами-
бройлерами водного розчину комплексу нанокарбоксилатів AgCu на накопичен-
ня у досліджуваних об’єктах відповідних мікроелементів (табл. 2). Наявність 
суттєвих відхилень у показниках мікроелементів у окремо взятих курчат мож-
ливо обумовлено індивідуальними особливостями обміну речовин. 

Висновки: 
1. Випоювання вволю кожні чотири доби з тридобовою перервою впро-

довж 5-42 денного періоду водних розчинів нанокарбоксилатів Ge, Fe і компле-
ксу AgCu негативно не впливало на ріст, розвиток та збереженість птиці та обу-
мовлювало підвищення приросту маси порівняно з контролем відповідно на 7,5, 
5,0 та 7,0 %. 
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Таблиця 2. Вміст Ag і Cu у тканинах курчат-бройлерів  
(M± m, мкг/г, n=6) 

Тканини 

Ag Cu 
Конт-
роль, 
мкг/г 

Дослідна Конт-
роль, 
мкг/г 

Дослідна 

мкг/г  % к 
контр мкг/г  % к 

контр 

Білі мязи 0,031± 
0,003 

0,021± 
0,001 67,7 0,064± 

0,001 
0,15± 
0,01 235,9 

Червоні мязи 0,008± 
0,0003 

0,036± 
0,002 450 0,37± 

0,04 
0,43± 
0,023 116,2 

Печінка 0,004± 
0,001 

0,004± 
0,001 - 2,65± 

0,024 
2,59± 
0,06 97,7 

Кістка  0,2± 
0,03 

0,035± 
0,005 17,5 0,51± 

0,002 
0,17± 
0,01 33,3 

 
2. Кожний із спожитих мікроелементів мав свої особливості накопичува-

тись у відповідному органі та тканині: Ge - підвищення у печінці, білих м’язах і 
кістковій тканині та зниження у червоних м’язах; Fe – підвищення у печінці, бі-
лих і червоних м’язах та зниження у кістці; Ag – тенденція до підвищення в че-
рвоних м’язах та зниження в білих м’язах і кістковій тканині; Cu – підвищення 
в білих і червоних м’язах та зниження у кістковій тканині. 
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Резюме. Визначенo вміст нікелю в крові, печінці, легенях, кістковій (гомілкові кістки) 

та м’язовій (грудні та гомілкові м’язи) тканинах, жовтках та білках яєць індичок при вве-
денні хлориду нікелю в концентраціях 201,7; 403,4; 806,8 мг/кг корму в основний раціон про-
тягом продуктивного періоду. Виявлено суттєве підвищення концентрації нікелю в печінці, 
гомілкових кістках та грудних м’язах індичок, що отримували хлорид нікелю в кількості 
806,8 мг/кг корму. Встановлено, що додавання обраних концентрацій хлориду нікелю призво-
дить до підвищення вмісту даного мікроелементу в досліджуваних зразках. Показано, що 
визначені концентрації нікелю в досліджуваних зразках не досягають значень гранично допу-
стимої концентрації (ГДК) мікроелементу в організмі птиці.  

Ключові слова: хлорид нікелю, індички, насиджування, токсичність, ГДК нікелю. 
 
Summary. The concentration of nickel had being measured in blood, liver, lungs, bone (shin 

bones) and muscle (pectoral and shin muscles) tissues, egg yolks and whites of turkeys, which re-
ceived feeds, containing 201,7; 403,4; 806,8; mg/kg of nickel, during productive period. The con-
centration of nickel in liver, shin bones and pectoral muscles of turkeys that received 806,8 mg of 
nickel per kg of feed, substantially increased. It was determined, that aforementioned concentra-
tions of nickel in feeds caused the increase of given microelement content in explored samples. It 
was also shown, that concentration of nickel in explored samples was below the maximal tolerable 
limits (MTL) of this microelement in the poultry organism.  

Key words: nickel chloride, turkey, incubation behavior, toxicity, maximal tolerable limits of 
nickel. 

 
Вступ. Індиківництво – перспективна галузь тваринництва, що стрімко 

розвивається в світі. Однією із актуальних проблем даної галузі птахівництва є 
прояв насиджування у індичок протягом продуктивного періоду, що знижує 
ефективність виробництва племінних яєць. Серед розроблених методів вирі-
шення даної проблеми найбільш ефективним є фізіологічний метод попере-
дження насиджування на основі добавок водорозчинних сполук мікроелементів 
цинку або нікелю [3, 4]. Вибір цих мікроелементів пов'язаний з їх здатністю 
змінювати секреторну активність лактотрофів аденогіпофізу і через це впливати 
на концентрацію плазматичного пролактину, підвищення якої протягом продук-
тивного періоду викликає прояв насиджування у індичок [10, 11, 13]. Так на-
приклад, показано, що введення нікелю в концентрації 100 мг/кг корму у вигля-
ді хлориду дозволяє максимально ефективно попередити прояв насиджування у 
індичок протягом продуктивного періоду [2].  

Згідно літературних даних нікель за рівнем необхідності для організму ві-
дносять до групи умовноесенціальних мікроелементів. Даний мікроелемент 

                                         
1 Науковий керівник – к.б.н Терещенко О.В. 
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приймає участь в обміні заліза, цинку, міді, аскорбінової кислоти, жирів, вугле-
водів, активації ряду ферментів та гормональній регуляції, але поряд з цим від-
мічається можливість виникнення негативних проявів при надмірному надхо-
дженні нікелю [1, 8, 12]. За рівнем токсичності нікель відносять до групи помі-
рно токсичних мікроелементів [1]. Виникнення патологічних процесів спостері-
гається при пероральному надходженню нікелю в концентрації понад 500 мг/кг 
корму або при потрапляння до організму специфічних сполук нікелю (тетракар-
боніл, сульфіди, оксиди тощо) [14]. В ряді робіт відмічається підвищення вмісту 
нікелю при його надмірному надходженню в деяких органах та тканинах (печі-
нка, кістки тощо), що може призводити до порушення їх нормального функціо-
нування [9, 12, 14].  

Підвищення вмісту нікелю в організмі індичок викликає виникнення ри-
зику надмірного надходження нікелю до організму людини при споживанні 
м’яса індичок, а також може спричиняти зниження інкубаційних якостей яєць.  

Таким чином, метою наших досліджень було визначення концентрації ні-
келю в крові, печінці, легенях, м’язовій та кістковій тканинах, жовтках та білках 
яєць індичок при довготривалому згодовуванні підвищених концентрацій хло-
риду нікелю.  

Матеріали і методи. Робота виконана на базі експериментальної ферми 
"Збереження державного генофонду птиці" та лабораторії біології репродукції 
птиці Інституту тваринництва НААН. Дослідження проводилися на індичках 
білої широкогрудої породи. Було сформовано 4 групи індичок, які утримувалися 
на підлозі в окремих секціях. Годівлю здійснювали згідно існуючих рекоменда-
цій «Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці» [7]. Індич-
ки дослідних груп, починаючи з 3-го тижня продуктивного періоду, додатково 
до основного раціону отримували хлорид нікелю в кількості представленій в 
схемі дослідів (табл. 1).  

 
Таблиця 1. Схема досліду 

Групи ін-
дичок 

Кількість індичок 
у групі, голів Добавки до раціону 

Контроль 30 Основний раціон  
(ОР) 

І група 30 ОР + NiCl2*6H2O (Ni2+) – 201,7 (50) мг/кг 
корму 

ІІ група 30 ОР + NiCl2*6H2O (Ni2+) – 403,4(100) мг/кг 
корму 

ІІІ група 30 ОР + NiCl2*6H2O (Ni2+) – 806,8 (200) мг/кг 
корму 

 
Дослідження проводили протягом 4,5 місяців продуктивного періоду. В 

кінці досліду було здійснено забій 12 індичок (по 3 голови з кожної групи) та 
відібрані зразки органів та тканин – печінки, легень, грудних і стегнових м’язів, 
гомілкової кістки. На 5-, 12- та 18-й тиждень продуктивного періоду були відіб-
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рані з підкрилевої вени зразки крові. Для визначення концентрації нікелю в яй-
цях були відібрано 12 яєць (по 3 штуки з кожної групи). Концентрацію нікелю у 
відібраних зразках, після попередньої підготовки шляхом сухого озолення, ви-
значали на атамно-абсорбійному спектрометрі С-600 в МВО НДІ біології ХНУ 
імені В.Н.Каразіна. 

Результати обробляли загальноприйнятими статистичними методами [5]. 
Результати досліджень. В таблиці 2 представлені дані по концентрації 

нікелю в кістковій (гомілкові кістки) та м’язовій (грудні і гомілкові м’язи) тка-
нинах індичок. В дослідних групах спостерігалося підвищення концентрації ні-
келю в кістках та м’язах. Найбільш виражене збільшення концентрації нікелю 
(при P<0,05) виявилося в гомілкових кістках індичок ІІІ групи, при цьому кон-
центрація мікроелементу досягла 120,38±8,79 мкг/кг, що на 79,5 % вище у порі-
внянні з контролем. В І групі збільшення концентрації нікелю в гомілкових кіс-
тках складало 14,0 %, в ІІ групі – 30,8 % від контролю. Концентрація нікелю в 
грудних м’язах дослідних груп була вище у порівнянні з контролем на 16,4; 24,7 
та 47,3 % відповідно по групам, в гомілкових м’язах – на 3,6; 10,7 та 28,9 % від-
повідно. Концентрація нікелю в гомілкових м’язах індичок ІІ та ІІІ груп була ві-
рогідно вищою (при P<0,05 та P<0,01 відповідно) у порівнянні з контролем. Ви-
явлено вірогідне підвищення концентрації нікелю в грудних м’язах індичок ІІІ 
групи (P<0,01) В І групі хоч і спостерігалося підвищення вмісту нікелю в 
м’язах, але суттєвої різниці між цією групою і контролем не виявлено.  

 
Таблиця 2. Вміст нікелю в кістковій та м’язовій тканинах індичок,  

мкг/кг сирої маси (M±m, n=3) 
Група Гомілкова кістка Грудні м’язи Гомілкові м’язи 

Контроль 67,05±11,95 24,23±0,99 27,64±0,77 
І група 76,45±9,88 28,20±1,60 28,64±0,85 
ІІ група 87,71±5,92 30,22±2,49 31,62±0,92* 
ІІІ група 120,38±8,79* 35,7±1,45** 35,62±0,33*** 

ГДК, мкг/кг 500 [6] 
Примітка. * P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
  
Значення концентрації нікелю в печінці збільшилося в І групі на 28,2 %, в 

ІІ групі – на 41,9 % та в ІІІ групі – на 98,3 % у порівнянні з контролем (табл. 3). 
Виявлено вірогідна різниця в значенні даного показника між І і ІІІ групами і ко-
нтролем при P<0,05 та P<0,01 відповідно. Вміст нікелю в легенях індичок І гру-
пи збільшився на 0,2 %, ІІ групи – на 3,2 %, ІІІ групи – на 9,8 % у порівнянні з 
контролем (табл. 3). В ІІІ групі виявлено вірогідне підвищення концентрації ні-
келю в печінці та легенях (при P<0,01) у порівнянні з контролем. В печінці та 
легенях індичок І та ІІ групи концентрація мікроелементу, хоча і підвищилася у 
порівнянні з контролем, але суттєвої різниці між цими групами і контролем не 
виявлено. Значне підвищення вмісту нікелю в печінці при додатковому введенні 
в раціон підвищених концентрацій хлориду нікелю свідчить про схильність мі-
кроелементу накопичуватися в даному органі. 
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Таблиця 3. Вміст нікелю в печінці і легенях індичок, мкг/кг сирої маси 

(M±m, n=3) 
Група Печінка Легені 

Контроль 17,59±1,63 34,71±0,50 
І група 22,56±1,28* 34,78±1,35 
ІІ група 24,97±2,59 35,83±0,68 
ІІІ група 34,89±3,05** 38,13±0,61** 

ГДК, мкг/кг 500 [6] 
Примітка. - ** P<0,05; *P<0,01.  
 
Концентрація нікелю в жовтках яєць індичок І групи була вища на 1,8 %, 

ІІ групи – на 3,59 %, ІІІ групи – на 13,5 % у порівнянні з контролем, в білках 
яєць – на 1,6; 2,7; 4,1 % відповідно (Табл.4). Встановлено вірогідне підвищення 
концентрації нікелю в жовтках яєць індичок ІІІ групи у порівнянні з контролем 
(при P<0,05). Суттєвої різниці між дослідними групами і контролем в значенні 
концентрації нікелю в білках яєць не виявлено. 

 
Таблиця 4. Вміст нікелю в яйцях індичок, мкг/кг сирої маси (M±m, n=3) 

Група Жовток яєць Білок яєць 
Контроль 46,48±1,67 0,36±0,03 

І група 47,36±1,95 0,36±0,03 
ІІ група 49,98±1,60 0,37±0,01 
ІІІ група 52,76±2,54* 0,37±0,02 

ГДК, мкг/кг 100 [6] 
Примітка. * P<0,05. 
 
Значення концентрації нікелю в крові індичок дослідних груп на 5 тиж-

день продуктивного періоду підвищилося в І групі на 5,02 %, в ІІ групі – на 
8,00 %, в ІІІ групі – 12,53 % (табл. 5). На 12-й тиждень спостерігалося підви-
щення значення даного показника в І групі на 6,99 %, ІІ групі – на 9,96 %, ІІІ 
групі – на 16,18 % у порівнянні з контролем, а на 18-й тиждень концентрація 
мікроелементу в крові І групи підвищилась на 6,90 %, ІІ групи – 10,14 %, а в ІІІ 
групі – на 16,24 %. Таким чином, спостерігалося збільшення вмісту нікелю в 
крові індичок дослідних груп на 5-й та 12-й тиждень продуктивного періоду, а 
при подальшому введенні обраних концентрацій хлориду нікелю, вміст даного 
мікроелементу в крові індичок дослідних груп майже не змінювався. Згідно по-
передніх робіт, в ІІ та ІІІ групах на кінець продуктивного періоду не виявлено 
квочок, що свідчить про те, що підвищення вмісту нікелю в крові на 10 % до-
зволяє максимально ефективно попередити прояв насиджування у індичок [2]. 

По результатам досліджень встановлено, що найбільш високе підвищення 
вмісту нікелю в дослідних групах спостерігалося в грудних м’язах, гомілкових 
кістках і печінці у порівнянні з контролем, особливо це явище простежувалося 
в ІІІ групі індичок, які отримували хлорид нікелю в кількості 806,8 мг/кг корму. 
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Таблиця 5. Вміст нікелю в крові індичок, мкг/кг сирої маси (M±m, n=3) 

Група Продуктивний період 
5 тижнів 12 тижнів 18 тижнів 

Контроль 60,40 ±2,23 60,57 ±1,79 60,71 ±1,02 
І группа 63,43 ±1,21 64,80 ±1,54 64,90 ±2,43 
ІІ группа 65,23±3,39 66,60 ±1,83** 66,86 ±2,33 
ІІІ группа 67,97±2,79** 70,37±1,74** 70,57±1,17* 

Примітка.- * P<0,01; **P<0,05. 
 

В цій групі на кінець продуктивного періоду виявлено збільшення вмісту мікро-
елементу в даних зразках на 47,3 % (м’язи ), 79,5 % (кістки) та 98,3 % (печінка). 
Але потрібно відмітити, що концентрації нікелю в досліджуваних зразках дос-
лідних груп не досягли ГДК нікелю в організмі птиці, що свідчить про безпеч-
ність продукції, отриманої від індичок, які додатково до основного раціону 
отримували підвищену кількість хлориду нікелю.  

Висновки: 
1. Додавання хлориду нікелю до основного раціону в концентраціях 

201,7; 403,4; 806,8 мг/кг корму протягом 4,5 місяців викликає підвищення вміс-
ту даного мікроелементу в крові, печінці, легенях, кістковій та м’язовій ткани-
нах, жовтках та білках яєць індичок. 

2. Введення хлориду нікелю в концентрації 806,8 мг/кг корму призводить 
до вірогідного підвищення концентрації нікелю в грудних м’язах, гомілкових 
кістках і печінці індичок у порівнянні з контрольною групою. 

3. При застосуванні досліджуваних концентрацій хлориду нікелю в кормі 
протягом продуктивного періоду не відбувається досягнення ГДК нікелю в ор-
ганах і тканинах птиці. 

Подяка. За допомогу в проведенні досліджень та аналізі отриманих даних 
автор дякує Кулібабі Р.О. зав.лабораторії молекулярної діагностики та профілак-
тики захворювань птиці ІТ НААН та Сидорову В.І. м.н.с. НДІ біології ХНУ ім. 
В.Н.Каразіна. 
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Резюме. Викладено результати щодо антимікробної активності препарату «Арген-

віт». Встановлено, що цей засіб володіє антимікробною активністю на твердих поверхнях  
при використанні 1 % розчину. 

Ключові слова: «Аргенвіт», дезінфекция, тверді поверхні, антимікробна активність. 
 
Резюме. Изложены результаты по антимикробной активности препарата «Арген-

вит». Установлено, что это средство обладает антимикробной активностью на твердых 
поверхностях при использовании 1 % раствора. 

Ключевые слова: «Аргенвит», дезинфекция, твердые поверхности, антимикробная 
активность. 
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Summary. Results are expounded on antimicrobial activity of preparation of «Аrgеnvit». It 

is set that this means possess antimicrobial activity on hard surfaces at the use of a 1 % solution. 
Key words: " Аrgenvit", disinfection, hard surfaces, antimicrobial activity. 
 
Вступ. Невід’ємна частина системи заходів профілактики, яка відбуваєть-

ся в тваринництві – це дезінфекція. Особливої уваги вона набирає в умовах су-
часного птахівництва, для якого характерні висока концентрація птахопоголів'я, 
швидкі зміни поколінь на одному майданчику [4]. 

У забезпечені зростаючих потреб населення у високоякісних та дієтичних 
харчових продуктах значне місце відводиться птахівництву, зокрема розведен-
ню перепелів. [7]. 

Промислове птахівництво характеризується високою концентрацією птиці 
на обмеженій площі пташників, поточною системою вирощування та збільшен-
ня щільності посадки в приміщеннях. Все це створює сприятливі умови для ро-
змноження мікроорганізмів, накопичення їх у високих концентраціях, зростан-
ню їх патогенних властивостей і негативно впливає на розвиток птиці, збереже-
ність та продуктивність [2]. 

Дезінфекція є одним з найважливіших напрямків в комплексі заходів по 
боротьбі з інфекційними захворюваннями і патогенною мікрофлорою. Разом з 
тим, в силу об'єктивних причин, існуючі дезінфікуючі засоби (деззасоби, дезін-
фектанти) вже не відповідають збільшеним вимогам до продукції подібного ро-
ду [1]. 

Властивості «ідеального» дезінфікуючого засобу – ефективність, зруч-
ність у використанні та безпека. Ефективність полягає в широкому спектрі дії, 
можливості знищення вірусів, бактерій і грибів навіть при низьких робочих 
концентраціях препарату. При роботі з дезінфектантом не повинно виникати 
труднощів у підготовці робочих розчинів, їх використанні різними способами 
(спрей, туман і т.д.) на різних об'єктах і устаткуванні. В умовах сучасного виро-
бництва препарат зобов'язаний бути безпечним для здоров'я людини, тварин і 
навколишнього середовища. 

Більше того, різні категорії покупців пред'являють до дезінфекції та дез-
інфікуючих засобів різні вимоги. Так, для великих птахівницьких підприємств 
одними з важливих факторів є ефективність, безпека, сумісність з вимогами 
HACCP та ISO, можливість роботи з будь-яким типом обладнання. Для невели-
ких фермерських господарств більш значущим є вартість продукту, простота у 
використанні, безпека, включаючи і безпеку для навколишнього середовища [4]. 

На сьогодні є надзвичайно великий вибір дезінфекційних засобів. Однак 
більшість із них, хоча і діють згубно на мікроорганізми, можуть бути токсични-
ми для людей і тварин і викликати отруєння [6]. 

Одним з альтернативних препаратів є срібло та препарати на його основі. 
Завдяки сучасним технологіям антибактеріальні властивості срібла мо-

жуть бути багатократно посилені за рахунок специфічних особливостей наноча-
стинок (зумовлених їх малими розмірами і збільшеною питомою поверхнею), 
тому розчини наночастинок срібла ефективні в надзвичайно малих концентра-
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ціях, екологічно чистіші за будь-які з нині відомих хімічні біоциди знешкоджу-
ють понад 1000 видів шкідливих бактерій. Характерно, що срібло на відміну від 
антибіотиків, згубно діє також на віруси та грибки [5]. 

Колоїдне срібло – продукт, що складається з нанорозмірних частинок срі-
бла, активізує захисну функцію організму, запобігає захворюваності тварин і 
птиці, покращує імунітет, що позитивно впливає на їх подальшу продук-
тивність [2, 3]. 

Мета роботи – апробація препарату «Аргенвіт», виробництва ТзОВ «Гал-
вокс» (Україна), як дезінфікуючого засобу, при виробництві продукції перепелі-
вництва.  

Препарат «Аргенвіт» являє собою рідкий концентрат колоїдного розчину 
наночастинок срібла в демінералізованій воді у вигляді прозорої рідини без за-
паху, синього кольору. Розміри наночастинок 5-25 нм, рН засобу 6,5-8,0. За да-
ними виробника має дезінфікуючу, фунгіцидну та противірусну дію. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилися на базі філії кафедри пта-
хівництва, якості та безпечності продукції – навчально-науково-виробничій пе-
репелиній фермі Новоодеського навчально-консультативного відділення ІПО 
МНАУ. В якості об’єктів для дезінфекції було вибрано поверхні кліток, де 
утримувались перепели, і внутрішні поверхні інкубатора – стіни, підлога. 

Дезінфекцію проводили 1% розчином препарату «Аргенвіт» методом 
спрямованого крапельного зрошення. Робочий розчин готували у промаркованій 
тарі безпосередньо перед використанням у фільтрованій воді. Препарат викори-
стовували одноразово. Експозиція – 3 години. 

Приміщення, де проводилася дезінфекція, було закрите, температура по-
вітря +22˚С, вологість повітря 70 %. 

Бактерицидну дію дезінфектанту вивчали одночасно двома способами. 
Перший спосіб полягав у взяті змивів в пробірки зі стерильним фізіологічним 
розчином з поверхні вибраних об’єктів. Площа змиву – 1 см2 . Матеріали висі-
вали на чашки Петрі з МПА, ставили в термостат на 24 години при температурі 
+37˚С, після цього підраховували кількість колоній, які виросли на поверхні і в 
товщі агару, отримуючи кількість колоній на см3.. 

Другий спосіб здійснювався шляхом використання слайд-тестів Hygicult-
TPC виробництва Оріон Діагностика (Фінляндія), об’єкт дезінфекції – внутріш-
ні поверхні інкубатора. Hygicult-TPC – середовище для визначення загальної кі-
лькості аеробних бактерій. Розроблено для швидкого моніторингу в сфері сані-
тарної мікробіології, легке у використанні, а також при транспортуванні. У 
склад середовища входить триптоза, дріжджовий екстракт, декстроза, агар-агар, 
лецитин, твін 80, рН 7,0-7,4. Використовували контактний посів – метод відбит-
ків. Внутрішні поверхні інкубатора (стіни, підлога) були протестовані шляхом 
взяття відбитків з дослідної поверхні двома сторонами слайда  Hygicult-ТРС. 
Слайди інкубувалися при +37˚С протягом 24 годин. Після інкубації слайди ви-
тягувалися з туби і, згідно з інструкцією, відбувалося зчитування результатів. 
Критерії для оцінки рівня забрудненості методом відбитків наведено в табли-
ці 1. 
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Таблиця 1. Критерії для оцінки рівня забрудненості методом відбитків 
Рівень  

забрудненості 
Контактний посів  

(кількість колоній на см2) 

Чисто менше 45 
Контаміновано від 45 
Сильно контаміновано більше 80 

 
Дослідження об’єктів проводилося у районній державній лабораторії ве-

теринарної медицини м. Нова Одеса.  
Результати досліджень. Ефективність дезінфекції різних поверхонь 1% 

розчином «Аргенвіт» за допомогою першого способу, а саме змивів з поверхні 
кліток, де утримувались перепели, а також з внутрішньої поверхні інкубатора 
представлено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Результати дезінфекції 1% розчином «Аргенвіт» з 

використанням змивів, Х±Sx, n=5 

Об’єкт Поверхня Кількість КУО/1 см 3 

до дезінфекції 
Кількість КУО/1 см 3 

після дезінфекції 
Інкубатор: 

стіни Метал 6,46±0,187х103 4,70±0,349 х103** 

підлога Метал 9,35±0,449 х103 6,81±0,115 х103*** 
Клітка Дерево 7,56±0,166 х103 5,78±0,213 х103*** 

Примітки: ** – р<0,01; *** – р<0,001. 
 
Аналізуючи таблицю, ми бачимо, що дезінфекція 1% розчином «Аргенві-

ту» дає помітні результати. Кількість мікроорганізмів на внутрішній поверхні 
стін інкубатору та на підлозі інкубатору зменшилась на 27,2 %, а на поверхні 
кліток, де утримуються перепели, кількість мікроорганізмів становить на 
23,5 % менше, ніж до дезінфекції. 

При проведенні бактеріологічних досліджень за другою методикою вста-
новлено, що обробка дезінфектантом «Аргенвіт» суттєво зменшила кількість 
мікроорганізмів на внутрішній поверхні інкубатора (табл. 3). 

 
Таблиця 3. Результати дезінфекції внутрішньої поверхні інкубатора 1 % 

розчином «Аргенвіт» з використанням Hygicult-TPC  

Об’єкт 
До дезінфекції Після дезінфекції 

рівень забруд-
неності 

кількість коло-
ній на см2 

рівень забруд-
неності 

кількість ко-
лоній на см2 

Стіни контаміновано 69 чисто 45 

Підлога сильно конта-
міновано 80 чисто 45 
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Як видно з таблиці, при застосуванні 1 % робочого розчину «Аргенвіт» 
показники після дезінфекції відрізняються. Обробка зменшила кількість мікро-
організмів на 34,8 % на стінах і відповідно на 43,7 % – на стелі.  

Отже, препарат «Аргенвіт» за концентрації 1 % є ефективним діючим за-
собом під час проведення дезінфекції твердих металевих та дерев’яних повер-
хонь. 

Висновки. Результати проведених досліджень підтверджують добре ви-
ражені антимікробні властивості препарату «Аргенвіт» при використанні 1% 
робочого розчину, що дає змогу рекомендувати його для широкого використан-
ня у птахівничих підприємствах.  

У подальших дослідженнях необхідно розширити напрямки вивчення дії 
даного препарату і встановити доцільність його застосування на різних ланках 
технологічного процесу виробництва продукції перепелівництва. 
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Резюме. Описан метод очистки и концентрирования реовируса птиц. После очистки 

вируссодержащей жидкости получен очищенный препарат вируса теносиновита птиц. При 
этом в очищенном осадке концентрация белка увеличилась в 4,6 раз, в белковом кольце – в 1,2 
раза по сравнению с неочищенной вируссодержащей жидкостью. Биологическая активность 
вируса теносиновита птиц в осадке увеличилась в 23,4 раза, а в белковом кольце – в 5,6 раз 
по сравнению с неочищенной вируссодержащей жидкостью. 

Ключевые слова. Реовирус птиц, теносиновит птиц, очистка антигенов, культиви-
рование реовируса, ультрацентрифугирование в ступенчатом градиенте сахарозы, белки ре-
овируса. 

 
Summary. A method for purification and concentration of birds’ reovirus is described in this 

article. Purified preparation of birds’ tenosynovitis virus was obtained after cleaning the virus-
containing liquid. Protein concentration in the purified precipitate and in the protein ring increased 
by 4.6 and 1.2 times respectively in comparison with untreated virus-containing fluid. The biologi-
cal activity of birds’ tenosynovitis virus in precipitate and in the protein ring increased by 23.4 and 
5.6 times respectively in comparison with untreated virus-containing fluid. 

Key words: birds’ reovirus, birds’ tenosynovitis, purification of antigens, cultivation of reovi-
rus, stepwise gradient sucrose ultracentrifugation, reovirus proteins. 

 
Вступление. Основным средством профилактики инфекционных заболе-

ваний остаются вакцины. В ветеринарной практике в основном используют жи-
вые и инактивированные вакцины. Однако при детальном изучении такие вак-
цины оказались недостаточно безопасными. В результате анализа данных, ка-
сающихся современных технологий изготовления вакцин, установлено, что они 
содержат ряд балластных веществ – посторонние белки, обломки клеток, на ко-
торых культивируется вирус и т.д. Качество же вакцин во многом определяется 
степенью очистки вирусных антигенов, что в свою очередь определяет сниже-
ние частоты нежелательных реакций.  

При введении в организм вирусных белков в смеси с другими клеточными 
белками выработка антител на вирусный белок резко снижается [1]. Еще хуже 
то, что антитела будут вырабатываться в основном к ним, а не к интересующему 
нас вирусу [5, 9]. По данным Смородинцева А.А. очищенный вирус гриппа по-
вышает уровень антител в 4 и более раз [16]. 

В настоящее время огромное значение придается стандартизации вакцин, 
что затруднено проводить у вакцин с неочищенным антигеном [2, 8]. Создание 
эффективных вакцинных препаратов, обладающих высокой защитной активно-
стью и в то же время не имеющих значительных побочных свойств, является 
одним из наиболее приоритетных направлений в биотехнологии и вирусоло-
гии [18].  
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На сегодняшний день одним из перспективных и наиболее разрабатывае-
мым направлением является создание вакцин из очищенных вирусов. Оно 
предпочтительнее, чем усовершенствование вакцин на основе живых аттенуи-
рованных или инактивированных возбудителей. Это обусловлено тем, что при-
сутствие части белков нежелательно. Количество побочных системных эффек-
тов, которые могут развиваться при использовании вакцин, прямо зависит от 
количества технологических примесей. Поэтому, вакцины нового поколения 
конструируют из высокоочищенных протективных антигенов вируса, в связи с 
чем, так важна роль этапа очистки вируссодержащей жидкости от балластных 
белков. Очистка и концентрирование вирусного материала даст возможность 
достичь снижение дозы и объемов вводимой вакцины и повышения ее эффек-
тивности при вакцинопрофилактике. Важность очистки и концентрирования 
вируссодержащей жидкости при изготовлении вакцин доказывает тот факт, что 
Food and Drug Administration (FDA) и the European Agency for Evaluation Medic-
inal Products (EMEA) устанавливают очень высокие требования безопасности и 
заставляют даже за счет уменьшения эффективности медицинских биопрепара-
тов осуществлять усовершенствование процессов очистки вирусных вакцин. 
Ветеринарная практика так же постепенно переходит к получению вакцин из 
очищенной вируссодержащей жидкости [10]. Таким образом одним из важней-
ших этапов технологии производства вакцин, является этап очистки и концен-
трирования. 

Несмотря на то, что ветеринарная практика имеет в своем распоряжении 
большой набор диагностических препаратов, увеличение номенклатуры, со-
вершенствование, улучшение качества и их стандартизация для практической 
ветеринарии по-прежнему остается актуальной. Разработка современных мето-
дов анализа, в частности, серологических, требует наличие препаративных ко-
личеств очищенных вирусных антигенов, необходимых для разработки диагно-
стических тест-систем [6, 13, 15]. Не имея очищенного вирусного антигена не 
возможно сконструировать тест-системы для ИФА и ПЦР. Ложноположитель-
ные реакции иммуноферментного анализа при серодиагностике ВИЧ-инфекции 
обусловлены наличием антител к клеточным антигенам, которые присутствуют 
в результате недостаточной очистки вирусных белков. 

Приготовление высокоэффективных специфических сывороток требует 
наличия максимально очищенных антигенов [16]. Показано, что гипериммуни-
зация кроликов не очищенной вируссодержащей жидкостью не позволяет по-
лучить сыворотку крови с высоким титром антител к вирусу гриппа [3, 14]. 

Необходимым условием при изучении структуры, физико-химических и 
иммунологических свойств антигенных фракций вирусов и бактерий, детерми-
нант или эпитопов, определяющих специфичность конкретного антигена, и 
определение их роли в иммунитете является наличие чистого антигена [6]. Ре-
шение проблем получения чистых белков в целом будет способствовать разви-
тию фундаментальных исследований их структурно-функциональных особен-
ностей, а белков, обладающих маркерными свойствами, – поиску путей и воз-
можностей решения спектра их практического применения, например, в имму-
нологии, медицине, ветеринарии и экологии. 
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Итак, при изготовлении нового поколения вакцин, диагностических си-
стем, гипериммунных сывороток, проведения фундаментальных исследований 
по изучению биохимических и биофизических свойств вирусов и бактерий 
необходимо иметь очищенные вирусные и бактериальные антигены. Очистка 
белка представляет собой серию процессов, предназначенных для изоляции од-
ного типа белка из сложной смеси. Для фракционирования смеси белков на ин-
дивидуальные белки применяют разнообразные методы: высаливание, хрома-
тографию, электрофорез, ультрацентрифугирование и др. Для того чтобы выяс-
нить какой метод очистки вирусного материала лучше, важно проанализиро-
вать составляющие процессы методов, их характеристики и сравнение техноло-
гических параметров. В настоящее время наиболее распространенными мето-
дами очистки антигенов являются хроматография и ультрацентрифугирование. 
Ранее нами было показано, что метод ультрацентрифугирования может успеш-
но применяться для очистки вируса гриппа, вируса репродуктивно-
респираторного синдрома свиней [4, 12, 17]. 

Целью работы явилось отработка метода очистки вируса теносиновита 
птиц. 

Материалы и методы. В опытах использовался штамм КМИЭВ-V118 
реовируса птиц. Вирус культивировали на перевиваемой линии клеток почки 
зеленой мартышки Vero. 

48-часовую культуру клеток Vero со 100 % монослоем инфицировали ви-
русом с множественностью заражения 0,1-0,5 ТЦД/кл, выдерживали при темпера-
туре плюс 37,5±0,5°С в течение 1 ч для контакта вируса с клеткой. В качестве 
поддерживающей использовали среды DMEM и DMEM-HEPES в соотношении 1:1 с 
добавлением 2 % эмбриональной телячьей сыворотки. Зараженную культуру куль-
тивировали при температуре плюс 37,5±0,5°С.  

Сбор материала проводили спустя 40-48 часов при поражении не менее 
80 % клеток. Сосуды с вирусом замораживали при температуре минус 20°С. За-
тем механическим путем удаляли монослой клеток со стекла и размораживали 
при температуре плюс 20-25°С. Вируссодержащий материал стерильно собира-
ли в 5-10-литровые бутыли.  

Для титрации реовируса использовали монослойную культуру клеток 
Vero, выращенную в 96-луночных культуральных планшетах с плоским дном в 
СО2-инкубаторе при температуре плюс 37±0,5°С.  

Десятикратные разведения вируса от 10–1 до 10–8 делали в отдельной сте-
рильной посуде на питательной среде, используемой для культивирования кле-
ток с содержанием 2 % сыворотки. 

После исследования под микроскопом культуры клеток, подготовленные 
разведения реовируса переносили в культуральные планшеты по 100 мкл на лу-
нку с культурой клеток. На каждое разведение использовали не менее четырех 
лунок. Планшеты слегка встряхивали и оставляли при температуре плюс 
37±0,5°С на 1 ч для сорбции вируса клетками. Затем добавляли по 100 мкл под-
держивающей питательной среды. Реакцию сопровождали контроли: контроль 
культуры клеток – лунки с культурой клеток этой же партии, в которую вносили 
поддерживающую среду без вируса; контроль вируса – лунки с культурой кле-
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ток этой же партии, в которую вносили поддерживающую среду и нативный ви-
рус. После этого планшеты помещали в СО2-инкубатор (СО2 5 %). 

После 3-7-дневной инкубации при температуре плюс 37±0,5°С оценку на-
личия вируса проводили по характерным вирус-индуцированным изменениям 
клеточной морфологии. Результаты учитывали через 6-7 суток по появлению 
характерных цитопатических изменений в зараженной культуре клеток при от-
сутствии таковых в контроле культуры клеток. Титр вируса рассчитывали по 
методу Кербера в модификации Ашмарина и выражали в lg ТЦД50/см3 [11].  

Вируссодержащую жидкость, полученную путем культивирования вируса 
на культуре клеток Vero осветляли низкоскоростным центрифугированием 
(2000 об/мин, 30 мин.). Затем проводили очистку и концентрацию реовируса в 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии в лаборатории диагностики ВИЧ и со-
путствующих инфекций. Для этого вирус осаждали методом ультрацентрифу-
гирования на центрифуге Becman Culter L-100 XP ротор SW-32TIN при 28000 
об/мин 40 мин. Осадок ресуспендировали в PBS-буфере (0,05М фосфотный бу-
фер с 0,1М NaCl, pH=7,4). Дальнейшую очистку вируса проводили методом 
ультрацентрифугирования в ступенчатом градиенте плотности сахарозы 20 % и 
60 % при 24000 об/мин 4 часа (центрифуга Becman Culter L-100 XP ротор SW-
32TIN). Чистый вирус с сахарозой помещали в диализный мешок. Сахарозу 
удаляли методом диализа против PBS-буфера (12 часов при 40С). Чистоту виру-
сного препарата определяли с помощью электорофореза в полиакриламидном 
геле [19] в пластинах размером 150х150 мм, толщина геля составляла 1мм. 
Концентрацию белка определяли по модифицированному методу Лоури в при-
сутствии ДСН [20]. 

Результаты исследований. После очистки вируссодержащей жидкости 
центрифугированием в ступенчатом градиенте плотности сахарозы (20 % и 
60 %) при 24 000 об/мин в течении 4 часов в центрифужной пробирке визуально 
наблюдалось опалесцирующее белковое кольцо и на дне пробирки был осадок. 
Для анализа был отобран осадок и кольцо. 

Учет биологической активности вируса проводили на 6-7 сутки, на осно-
вании характерного ЦПД для реовируса: 

1. появление в цитоплазме пораженных клеток оксифильной зернистости,  
2. образование гигантских многоядерных клеток – синцитиев,  
3. появление в монослое «стерильных пятен» (участки без клеток) с пос-

ледующим полным «сползанием» клеток со стекла и обнаружением свободноп-
лавающих в питательной среде гигантских клеток.  

На основании полученных данных, представленных в табл. 1, установле-
но, что биологическая активность вируса теносиновита птиц после очистки в 
осадке увеличилась в 23,4 раза, а в белковом кольце – в 5,6 раз по сравнению с 
неочищенной вируссодержащей жидкостью. 

Из табл. 2 следует, что концентрация белка в осадке составила 18 мг/мл, в 
кольце – 4,6 мг/мл, в вируссодержащей жидкости – 3,9 мг/мл. В осадке концен-
трация белка увеличилась в 4,6 раз, в белковом кольце – в 1,2 раза по сравнению 
с неочищенной вируссодержащей жидкостью. 
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Таблица 1. Биологическая активность вируса теносиновита до очистки и 
после очистки методом ультрацентрифугирования 

Наименование препарата Биологическая активность 
(lg ТЦД50/см3 ) 

Вируссодержащая жидкость  
(до очистки) 6,5 

Очищенный «осадок» 7,87  
Очищенное «кольцо» 7,25  

 

Таблица 2. Концентрация белка в очищенном реовирусе и 
вируссодержащей жидкости 

Наименование препарата Концентрация белка (мг/мл) 
Вируссодержащая жидкость  

(до очистки) 3,9 

Очищенный «осадок» 18 
Очищенное «кольцо» 4,6 

 
Чистоту очистки вируссодержащей жидкости определяли методом элект-

рофореза в полиакриламидном геле. На рис. 1 представлен электрофоретичес-
кий анализ очистки вируссодержащей жидкости. 

В структуре реовируса обнаружено 8 полипептидов – λ1, λ2, λ3, µ1, µ2, σ1, 
σ2 и σ3. Еще 2 полипептида обнаруживается в зараженных клетках – µ0 и σ4. 
Поэтому, при анализе белков очищенного реовируса электрофорезом в ПАГ их 
распределяют на 3 основных класса – крупные (λ 140-155 килодальтон), сред-
ние (µ 70-88 килодальтон) и мелкие (σ 30-40 килодальтон). После обработки 
реовируса химотрипсином, низкими концентрациями додецилсульфата натрия 
или температурным шоком происходит увеличение транскриптазной активно-
сти, латентной в интактном вирусе. Протеолитическая активность фермента со-
провождается удалением белков σ1, σ3 и µ2 наружного капсида и формировани-
ем структур диаметром 50 нм и плотностью 1,43 г/см3. Таким образом форми-
руется субвирусная структура, лишенная белков σ1, σ3, а белок µ2 расщепляется 
до полипептида σ с молекулярной массой 65 килодальтон. Поэтому на электро-
фореграмме обычно наблюдают белки – λ1 (мол. вес 155 килодальтон), λ2 и λ3 
(мол. вес 140 килодальтон), µ1 (мол. вес 80 килодальтон), σ2 (мол. вес 38 кило-
дальтон) и σ (мол. вес 65 килодальтон). 

Из рис. 1 видно, что после очистки в белковом кольце и осадке наблюда-
ются белки с молекулярным весом 155, 140, 80, 65 и 38 килодальтон, характер-
ные для реовируса. Тогда как вируссодержащая жидкость (на рисунке дорожки 
D, E и F) содержит очень много дополнительных белков с молекулярным весом 
67-87 килодальтон.  
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Рис. 1. Результаты электрофореза в 10 % полиакриламидном геле. 
А – белки свидетели (Kit белки «DIAPROT-1» - смесь белков из мышцы сердца мыши 

и мембран эритроцитов с молекулярным весом 95-12,5 кДа: 1 – 94 кДа, 2 – 67 кДа, 3- 43 кДа, 
4 – 40 кДа, 5 – 29 кДа, 6 – 21 кДа, 7 – 18 кДа и 8 – 12,5 кДа). B - вируссодержащий материал 
после очистки и концентрирования белкового осадка в градиенте сахарозы. C - вируссодер-
жащий материал после очистки и концентрирования белкового кольца в градиенте сахарозы. 
D – неочищенный вируссодержащий материал с концентрацией белка 0,016 мг на полосу. E - 
неочищенный вируссодержащий материал с концентрацией белка 0,012 мг на полосу. F - не-
очищенный вируссодержащий материал с концентрацией белка 0,0078 мг на полосу. 

 
Выводы. Очистка вируссодержащей жидкости центрифугированием в 

ступенчатом градиенте плотности сахарозы (20 % и 60 %) при 24000 об/мин в 
течении 4 часов позволяет получить достаточно чистый от примесных белков 
вирус теносиновита птиц. После очистки в пробирке с сахарозой наблюдались 
белковое кольцо и осадок. При этом концентрация белка в осадке увеличилась в 
4,6 раз, в белковом кольце – в 1,2 раза по сравнению с неочищенной вируссоде-
ржащей жидкостью. Очистка и концентрация вируса теносиновита птиц позво-
лила увеличить биологическую активность вируса. Так биологическая актив-
ность вируса теносиновита птиц в осадке увеличилась в 23,4 раза, а в белковом 
кольце – в 5,6 раз по сравнению с неочищенной вируссодержащей жидкостью. 

Анализ белкового кольца и осадка методом электрофореза в полиакрила-
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мидном геле показал, что в них находятся белки с молекулярным весом 155, 
140, 80, 65 и 38 килодальтон, характерные для реовируса. Тогда как вируссоде-
ржащая жидкость содержит очень много дополнительных белков с молекуляр-
ным весом 67-87 килодальтон. 
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УДК 636.5.084.52: 636.087.72 
ІНТЕСИВНІСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ-

БРОЙЛЕРІВ ЗА ВИПОЮВАННЯ ЇМ НАСТОЮ З ЛИСТЯ ЕВКАЛІПТА  
 

Гунчак А. В., Ратич І.Б., Сірко Я. М., Кирилів Б. Я., Кисців В. О.,  
Лісна Б. Б., Галущак Л. І. 

Інститут біології тварин НААН 
 

Аннотация. В статье изложены результаты исследования эффективности ис-
пользования фитопрепарата из листьев эвкалипта при выращивании цыплят-бройлеров. 
Установлено, что выпойка настоя из листьев эвкалипта из расчета 0,8 мл/кг массы тела 
цыплят-бройлеров в сутки вместе с аскорбиновой кислотой (5 мг/л настоя) способствует 
снижению интенсивности перекисного окисления липидов; повышению активности нефер-
ментативного звена антиоксидантной защиты; положительно влияет на белковый, липид-
ный и углеводный обмен, стимулирует процессы пищеварения, Т- и В-клеточные звенья им-
мунитета, а также повышает продуктивность птицы. 
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антиоксидантный статус, микробооценоз,  
Т-и В-клеточные звенья иммунитета, метаболизм, производительность. 

 
Abstract. The article presents the results of research on the effectiveness of the use of eu-

calyptus leaves phytopreparation for growing broiler chickens. Using with drinking water of tinc-
ture from eucalyptus leaves with ascorbic acid (5 mg/l tincture) in an ammount of 0.8 ml/kg body 
weight per day contributed to reducing the intensity of lipid peroxidation; enhancing enzymatic ac-
tivity of antioxidant protection; positively influenced on protein, lipid and carbohydrate metabo-
lism, stimulated digestion and T-and B-cell immunity, increased the productivity of birds. 

Key words: broiler chickens, antioxidant status, microbiocaenosis, T-and B-cell immunity, 
metabolism, hydrolytic enzymes, productivity 

 
Вступ. Через імовірність розвитку резистентних популяцій бактерій та 

побічних ефектів у сільськогосподарських тварин від використання антибіоти-
ків як стимуляторів росту їх заборонено використовувати в тваринництві й пта-
хівництві в США, країнах ЄС та Україні. Продукти харчування, одержані від 
таких тварин, розглядаються як фактори ризику для здоров’я людей у зв’язку з 
їх можливою роллю у виникненні мікробної резистентності [10]. Тому впро-
довж останнього десятиліття провадяться інтенсивні пошуки засобів інтенсифі-
кації метаболічних процесів та імунобіологічної резистентності організму пти-
ці. До таких засобів належать фітопрепарати, які є натуральними продуктами, 
що за хімічним складом відповідають тканинам організму тварин, а тому легко 
перетравлюються, абсорбуються і засвоюються організмом, унаслідок чого за-
безпечується відповідний біологічний ефект [5, 14]. Натуральні компоненти, що 
містяться в фітопрепаратах, меншою мірою викликають побічні ефекти. Пріо-
ритет їх застосування зумовлений також невисокою вартістю й можливістю 
отримати функціональну, екологічно безпечну продукцію. 

Зазначимо, що починаючи з 50-х років ХХ ст. для підвищення резистент-
ності та продуктивності тварин рослинні препарати активно застосовували [12]. 
Проте в науковій літературі відсутні дані стосовно широкого використання ро-
слинних препаратів як біогенних добавок до раціонів птиці. Є лише окремі по-
відомлення щодо їх застосування як стимуляторів антимікробної, антиоксидан-
тної та перетравної функцій [3, 4, 13].  

Тому особливу цінність становлять пошук і розробка препаратів рослин-
ного походження, які є фізіологічними для організму, екологічно безпечними, 
здатними підвищувати стійкість молодняку і дорослої птиці до несприятливих 
чинників навколишнього середовища. До них слід віднести препарати з листя 
евкаліпта, які використовуються в медичній практиці, однак практично не за-
стосовуються у птахівництві, а тому потребують поглибленого й усебічного ви-
вчення. 

Матеріали і методи. Дослід проведений в умовах віварію Інституту біо-
логії тварин НААН на курчатах м’ясного напряму продуктивності. Для цього 
курчат-бройлерів (добового віку) кросу КОББ-500 за принципом груп-аналогів 
(по 30 голів у кожній) сформували у дві групи — контрольну і три дослідні. 
Птиця всіх груп отримувала стандартний комбікорм, збалансований за пожив-
ними та біологічно активними речовинами.  
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Курчатам дослідної групи випоювали з водою по 0,8 мл/кг маси тіла на-
стою з листя евкаліпта з додаванням вітаміну С (5 мг/л настою), починаючи з 
10-добового віку щоденно впродовж періоду вирощування (до 42-доби). Курча-
там контрольної групи препарат не випоювали. Кількість випитої птицею води 
регламентували відповідно до норми з урахуванням віку і маси тіла.  
У 21-, 35- та 42-добовому віці проведено забій птиці. Для досліджень відібрано 
зразки крові, тканин печінки, підшлункової залози, слизової оболонки 12-палої 
кишки та вмісту сліпої кишки.  

Аскорбінову кислоту додавали до настою з листя евкаліпта для посилення 
його антиоксидантної дії. Адже відомо, що за своїми фармакологічними власти-
востями вона виділяється з-поміж великої кількості антиоксидантів. Аскорбіно-
ва кислота вмонтовується безпосередньо в біологічні мембрани та ефективно 
захищає їх від пероксидного окиснення ліпідів [2]. 

Результати досліджень. Інтенсивність процесів перекисного окиснення 
ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту свідчать про фізіологі-
чний стан організму, його захисні властивості, опірність до різних чинників зо-
внішнього середовища, функціональний стан окремих органів і організму, в ці-
лому. 

Встановлено, що за умови випоювання курчатам-бройлерам настою з лис-
тя евкаліпта дозою 0,8 мл/кг маси тіла з додаванням вітаміну С (5 мг/л фітопре-
парату) починаючи з 10-добового віку, щоденно впродовж їх вирощування вміст 
гідроперекисів ліпідів (ГПЛ) як у плазмі крові, так і в тканинах печінки курчат-
бройлерів, був нижчим порівняно з показниками у птиці контрольної групи 
(рис. 1).  

 
 
 

 кров        печінка 

 
 

Рис. 1. Вміст ГПЛ у тканинах курчат-бройлерів, од.Е480/мл. 
 
 

Зміни вмісту ТБК-активних продуктів у вказаних тканинах були виражені 
більшою мірою, ніж ГПЛ, і характеризувались зниженням їх концентрації в ку-
рчат 21-, 35- і 42-добового віку (рис. 2). 
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 кров        печінка 

 
 

Рис. 2. Вміст ТБК-активних продуктів у тканинах курчат-бройлерів, 
мкмоль/мл. 

 
Додавання до води курчатам-бройлерам настою з листя евкаліпта не 

спричиняло суттєвих змін активності досліджуваних ензимів системи антиок-
сидантного захисту. Встановлено лише підвищення каталазної активності в тка-
нинах печінки птиці після 10-денного випоювання фітопрепарату (р<0,001).  

 

 
Рис. 3. Вміст вітаміну А у тканинах  

печінки курчат-бройлерів, мкг/г. 

За випоювання курчатам-
бройлерам фітопрепарату з листя 
евкаліпта з добавкою вітаміну С 
вміст вітаміну Е і каротиноїдів у 
тканинах печінки птиці дослідної 
групи був приблизно такий, як у 
контрольній групі, тоді як кіль-
кість вітаміну А в курчат дослід-
ної групи суттєво зростала 
(рис. 3). 

Найбільший антимікробний ефект здійснюють ефірні олії, що містяться у 
фітопрепаратах, зокрема, в настої з листя евкаліпта, під впливом яких відбува-
ється руйнування клітинної стінки бактерій шляхом денатурування та коагулю-
вання білків [6, 11].  

Результати визначення кількісного і якісного складу мікрофлори у курчат-
бройлерів 42-добового віку свідчать про те, що у вмісті сліпої кишки курчат до-
слідної групи, збільшилась кількість кишкової палички з нормальною фермен-
тативною активністю на 2,50 %, зменшилась кількість кишкової палички зі сла-
бовираженими ферментативними властивостями на 2,49 % (р<0,05) порівняно з 
відповідним показниками курчат контрольної групи. Кількість кокових форм у 
мікробіоті сліпої кишки бройлерів дослідної групи була на 4,19 % (р<0,05) ме-
нша, ніж у курчат контрольної групи. У вмісті сліпої кишки бройлерів дослідної 
групи не ідентифіковано паличок протею. 

Таким чином, випоювання настою з листя евкаліпта з добавкою вітаміну 
С курчатам-бройлерам з 10- до 42-добового віку виявляло сануючий вплив на 
мікробоценоз сліпої кишки птиці дослідної групи. 

На особливу увагу заслуговує імуностимулювальна функція мікрофлори 
шлунково-кишкового каналу, оскільки збалансована екосистема мікроорганізмів 
є джерелом ад’ювантно активних речовин, які, проникаючи в кров, стимулюють 
імунокомпетентні клітини імунної системи організму. Їх імуностимулювальна 
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дія реалізується за рахунок мурамілдипептидів клітинних стінок, які активують 
захоплюючу та перетравну функцію макрофагів, моноцитів, гранулоцитів, про-
ліферацію Т- і В-лімфоцитів, утворення інтерферону, цитокінів, інтерлейкінів, 
синтез природних антитіл [7, 8, 9]. Кишківник у птиці є одним із найважливі-
ших імунних органів, а нормофлора слизової оболонки — ключовим регулято-
ром імунної системи організму [1].  

За випоювання настою з листя евкаліпта з додаванням аскорбінової кис-
лоти (5 мг/л фітопрепарату) в крові курчат-бройлерів збільшується кількість  
Т-лімфоцитів: загальних — на 6,21 % (р<0,05), активних — на 4,54 % (р<0,05), 
теофілінрезистентних — на 7,88 % (р<0,01) та В-лімфоцитів — на 4,64 % 
(р<0,05). Тобто фітопрепарат виявляв стимулювальний вплив на кількість Т- і 
В-лімфоцитів.  

Про активуючий вплив фітопрепарату з листя евкаліпта з вітаміном С на 
гуморальну ланку імунітету свідчить підвищення імунорегуляторного індексу в 
курчат-бройлерів дослідної групи порівняно з контрольною.  

Випоювання курчам-бройлерам настою з вітаміном С впливало на актив-
ність гідролітичних ферментів слизової оболонки 12-палої кишки (рис. 4).  

 
протеїназна, мккат/г білка             амілолітична, од.акт/год.×г білка        ліполітична, од.акт/год.×г білка 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Активність гідролітичних ферментів слизової оболонки  

12-палої кишки курчат-бройлерів. 
 
Так, загальна протеїназна активність у 21-добових курчат дослідної групи 

зростала на 31,7 %, а в 35-добових — на 23,9 %.  
Вірогідне підвищення амілолітичної активності на 41,18 % спостерігалось 

лише в 35-добових курчат-бройлерів дослідної групи порівняно з птицею конт-
рольної групи, а ліполітичної активності — у бройлерів 42-добового віку на 
27,1 %.  

Випоювання курчатам-бройлерам фітопрепарату впливало також на акти-
вність гідролітичних ферментів у тканинах підшлункової залози (рис. 5). 

Протеолітична активність тканин підшлункової залози в курчат дослідної 
групи порівняно з контрольною виявляла чітку закономірність до збільшення в 
усі досліджувані вікові періоди: у 21-добовому віці — на 16,3 %, у 35-добовому 
— на 18,4 %, у 42-добовому — на 12,9 %. Амілолітична активність підвищува-
лась у 35-добових курчат дослідної групи порівняно з контрольною. Ліполітич-
на активність у тканинах підшлункової залози курчат дослідної групи була віро-
гідно вища в усі досліджувані вікові періоди (р<0,01), порівняно з контрольною. 
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Рис. 5. Активність гідролітичних ферментів курчат-бройлерів  
у тканинах підшлункової залози. 

 
Дослідження показників білкового, вуглеводного та ліпідного обміну в 

тканинах печінки курчат-бройлерів показали, що випоювання фітопрепарату з 
вітаміном С призводить до зниження вмісту амінного азоту в курчат дослідної 
групи 21-добового віку на 37,3 %, 35-добового — на 21,3 % та 42-добового — 
на 25,5 %. У курчат дослідної групи в 21-добовому віці, порівняно з контроль-
ною, відзначено підвищення аспартатамінотрансферазної (р<0,01) й аланінамі-
нотрансферазної (р<0,05) активності.  

Кількість глікогену в печінці курчат 21-, 35- та 42- добового віку дослідної 
групи була менша в усі досліджувані вікові періоди порівняно з птицею контро-
льної групи відповідно на 8,70; 20,0 та 14,2 % (р<0,05). Такі зміни вмісту гліко-
гену в курчат, яким випоювали настій евкаліпта з добавкою вітаміну С, можуть 
бути зумовлені більшими енергетичними витратами їх організму через інтенси-
фікацію біосинтетичних процесів, про що свідчать прирости маси тіла курчат-
бройлерів. 

Дослідження вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх окремих кла-
сів (рис. 6) у печінці курчат-бройлерів вказують на те, що випоювання курчатам 
фітопрепарату з добавкою вітаміну С щоденно в період їх вирощування не ви-
являло помітного впливу на вміст загальних ліпідів порівняно з контролем. Так, 
у курчат дослідної групи відзначено лише зниження вмісту загальних ліпідів у 
птиці 21-добового віку (р<0,05).  

 
 загальні ліпіди, г/кг   фосфоліпіди, %  ВЖК, %   триацилгліцероли, % 

 - контрольна,        -дослідна  
 

Рис. 6. Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів  
у тканинах печінки курчат-бройлерів. 
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Водночас, виявлено зменшення відносного вмісту фосфоліпідів у курчат 
дослідної групи порівняно з контрольною у 35- і 42-добовому віці, збільшення 
вмісту вільних жирних кислот у бройлерів 21-добового та 35-добового віку, а 
також триацилгліцеролів у птиці 42-добового віку. Відносний вміст моно- і диа-
цилгліцеролів, вільного та етерифірованого холестеролу в курчат контрольної та 
дослідної груп в усі досліджувані нами періоди був приблизно однаковим. 

Підсумовуючи отримані результати, можемо констатувати, що випоюван-
ня настою з листя евкаліпта з вітаміном С сприяло підвищенню активності гід-
ролаз кишківника, активізації білкового й ліпідного обміну, зменшенню інтен-
сивності пероксидного окиснення ліпідів, нормалізації мікробоценозу травного 
каналу, стимуляції Т- і В-клітинної ланки імунітету. 

Випоювання курчатам-бройлерам настою з листя евкаліпта (починаючи з 
10-добового віку) позитивно впливало на прирости маси тіла. Так, за умови що-
денного випоювання настою з листя евкаліпта з розрахунку 0,8 мл/кг маси тіла 
на добу з додаванням аскорбінової кислоти (5 мг/л фітопрепарату) сприяло збі-
льшенню приросту маси тіла птиці на 12,25 % порівняно з контролем.  

Висновки: 
1. Випоювання курчатам-бройлерам з 10- до 42-добового віку настою з 

листя евкаліпта в кількості 0,8 мл/кг маси тіла з додаванням до настою аскорбі-
нової кислоти з розрахунку 5 мг/л фітопрепарату порівняно з птицею контроль-
ної групи сприяло зменшенню вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів у крові й 
тканинах печінки (р<0,05) 35- і 42-добових курчат. Вміст вітаміну А в тканинах 
печінки бройлерів дослідної групи був вищим (р<0,001) у птиці 21-, 35- та 42-
добового віку порівняно з птицею контрольної групи. 

2. За умови випоювання курчатам фітопрепарату виявлено підвищення 
протеїназної (р<0,05), амілолітичної та ліполітичної активності в тканинах сли-
зової оболонки 12-палої кишки та підшлункової залози (р<0,05–0,01). У ткани-
нах печінки відзначено нижчий рівень амінного азоту, глікогену та фосфоліпі-
дів, тоді як вміст вітаміну А, відносний вміст вільних жирних кислот і триацил-
гліцеролів збільшувався (р<0,05–0,001). Кількісні зміни вказаних біохімічних 
показників мали вікові відмінності. 

3. У вмісті сліпої кишки курчат-бройлерів за умови випоювання настою 
з листя евкаліпта з додаванням вітаміну С кількість кокових форм мікрооргані-
змів була менша (р<0,05), ніж у курчат контрольної групи.  

4. У крові курчат-бройлерів, яким випоювали фітопрепарат у кількості 
0,8 мл/кг маси тіла з додаванням аскорбінової кислоти (5 мг/л фітопрепарату) 
зростала кількість Т-лімфоцитів: загальних (р<0,05), активних (р<0,05), теофі-
лінрезистентних (р<0,01), а також В-лімфоцитів (р<0,05). 

5. За період досліду маса тіла курчат-бройлерів, яким випоювали фітоп-
репарат з вітаміном С, була на 12,25 % вища порівняно з показниками продук-
тивності бройлерів контрольної групи.  
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ОЦЕНКА МОЛОДЯНКА КУР МАТЕРИНСКИХ ЛИНИЙ МЯСНЫХ 

КРОССОВ ПО ОКРАСКЕ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПУХА 
 

Дымков А.Б., Мальцев А.Б. 
ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии, sibniip@mail.ru 

 
Резюме. Выявлен достоверный характер наследуемости цвета окраски эмбриональ-

ного пуха цыплят материнской линии материнской формы линий. Молодняк группы "тем-
ные" обладают меньшей живой массой по сравнению с цыплятами с более светлой окраской 
пуха. Оценка суточных цыплят по окраске эмбрионального пуха может служить для ранней 
прогнозируемости продуктивности. 

Ключевые слова. Мясные куры, кросс, суточный цыпленок, материнская линия, ма-
теринская форма, окраска эмбрионального пуха, живая масса, наследуемость. 

 
Summary. Reliable nature of heritability of color of coloring of embryonic down of chickens 

of the maternal line of a maternal form of lines is revealed. Young growth of temnye group possess 
smaller live weight in comparison with chickens with lighter coloring of down. The assessment of 
daily chickens on coloring of embryonic down can serve for early predictability of efficiency. 

The key words. Meat hens, cross-country, daily chicken, maternal line, maternal form, col-
oring of embryonic down, live weight, heritability. 

 
Скорость роста была и остается приоритетным признаком селекции мяс-

ных кур. Отечественными и зарубежными селекционерами предложен ряд спо-
собов отбора с целью увеличения скорости роста [4]. Традиционно мясное про-
мышленное птицеводство основано на использовании двух пород кур: корниш 
белый и плимутрок белый. Живая масса, как и большинство количественных 
признаков, носит аддитивный характер наследования. На этот показатель одно-
временно влияют оба родителя. Поэтому в селекционной работе с птицей поро-
ды плимутрок существует дуализм. С одной стороны селекция направлена на 
получение большего количества инкубационных яиц, с другой – сохранение 
определенного уровня живой массы в раннем возрасте (4-6 недель). Осложняет 
племенную работу тот факт, что между этими признаками существует отрица-
тельная корреляционная связь. И.Л. Гальперн предполагает, что в поле зрения 
исследователей попадут и сопряжённые с хозяйственно-полезными признаки, 
которые могут влиять на селекционный прогресс [1, 5].  

У кур с белой окраской оперения эмбриональный пух цыплят желтый. 
Исключение составляет материнская линия материнской родительской формы 
мясных кроссов фирмы "Росс Бридерз ЛТД", суточные цыплята которой имеют 
окраску эмбрионального пуха, варьирующую от светло-серебристой до темной. 
Линия характеризуется высокой для плимутроков яйценоскостью, хорошей для 
материнской линии живой массе молодняка, высокому выходу инкубационных 
яиц. Большинство отечественных кроссов мясных кур создано с использовани-
ем генетического материла этой фирме. Поэтому у всех вышеперечисленных 
отечественных кроссов цыплята материнских линий материнских форм имеют 
такую же варьирующую окраску пуха. 
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Эмбриональный пух, являющийся верхушкой развивающегося пера 
начинает обламываться с первых дней жизни [2].  Окраска пуха обусловлена 
наличием пигментов и определенной структурой пера. Темная окраска вызвана 
пигментом меланином. Последовательные фазы окисления пропигмента дают 
следующую шкалу меланиновых окрасок: охристую, ржаво-желтую, ржаво-
рыжую, рыже-бурую, бурую, черную. Меланиновые цвета зависят и от особен-
ностей расположения пигмента. Так, серый цвет возникает при густом отложе-
нии меланина в дистальных частях лучей при отсутствии его в основаниях лу-
чей и в бородках первого порядка. Если пигмент отсутствует, появляется белая 
окраска, зависящая от наличия пузырьков воздуха в ороговевших клетках моз-
гового слоя [3]. В научной литературе не встречалось сведений о влияние 
окраски пуха цыплят в суточном возрасте на последующую продуктивность. С 
целью изучения влияние окраски пуха суточных цыплят на скорость роста про-
ведено два исследования. 

Материал и методы. Исследование проведено на молодняке кур линий 
СБ6 (кросс "Сибиряк 2") и Г8 (кросс "Смена 7") породы плимутрок белый. Мо-
лодняк содержался напольно. Бонитировка по живой массе и мясным формам 
телосложения проведена в 28-дневном возрасте. В суточном возрасте цыплят 
делили по цвету пуха на четыре группы: "светлые", "светло-серые", "серые" и 
"темные". Условно по бальной шкале цыплятам групп были присвоены следу-
ющие баллы: "светлые" – 1, "светло-серые" – 2, "серые" – 3, "темные" – 4. Цып-
лят линии СБ9 в 7- и 14-дневном возрасте повторно оценили по окраске эмбри-
онального пуха. Живую массу определяли в суточном и 28-дневном возрасте. У 
молодняка линии СБ9 дополнительное взвешивание поголовья проведено в 14 и 
21 день жизни. Исследование на молодняке линии СБ9 носило рекогносцирово-
чный характер: методом случайной выборки сформирована группы из 300 го-
лов. В исследовании на молодняке линии Г8 задействовано все поголовье чет-
вертого вывода – 2334 голов. 

Результаты исследований. Модальной группой у цыплят обеих линии 
была группа "светло-серые". Но у цыплят линии СБ9 превосходство этой груп-
пы было более выражено. Наименьшую долю составили цыплята группы "тем-
ные" (рис.).  

В суточном возрасте во всех группах согласно методике 100 % цыплят 
имели соответствующую окраску пуха, а средний бал был равен по группам: 
"светлые" – 1, "светло-серые" – 2, "серые" – 3, "темные" – 4. С возрастом на-
блюдалась тенденция изменения цвета пуха цыплят групп "светло-серые", "се-
рые" и "темные" от исходного цвета к светлому (табл. 1). По сравнению с суто-
чным возрастом при повторной оценке по цвету пуха в 7-дневном возрасте у пе-
тушков группы "светло-серые" средний балл по цвету пуха снизился на 0,7, а в 
14-дневном возрасте – на 0,9; группы "серые" – на 0,8 и 1,2; группы "темные" – 
на 1,2 и 1,8 балла. У курочек снижение балла цвета окраски пуха соответствен-
но составило по группам 0,3 и 0,7; 0,4 и 0,6; 0,8 и 1,3 балла. 
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Рисунок. Доля цыплят в группах в зависимости от цвета 
эмбрионального пуха,%. 

 
Таблица 1. Окраска пуха молодняка линии СБ9 

Группа Петушки Курочки 
сутки 7 дней 14 дней сутки 7 дней 14 дней 

Светлые 1 1 1 1 1 1 
Светло-
серые 2 1,3 1,1 2 1,7 1,3 

Серые 3 2,2 1,8 3 2,6 2,4 
Темные 4 2,8 2,2 4 3,2 2,7 

 
За период 1-14 дней у петушков снижение интенсивности темной окраски 

пуха по группам была больше, чем у курочек. У петушков данное снижение по 
группам "светло-серые", "серые", "темные" составило 45-40-45 %, у курочек – 
35-26,67-30,00 %. 

В период 1-28 дней жизни у птицы групп "светлые", "светло-серые" и "се-
рые" не выявлено как между группами, так и по отношению к молодняку всей 
выборки. Живая масса петушков и курочек группы "темные" была меньше по 
сравнению с живой массой сверстников как всей выборки, так и других групп. 
В возрасте 28 дней жизни петушки группы "темные" уступали по живой массе 
петушкам выборки на 52 г (Р<0,05), курочки этой группы курочкам выборки – 
на 32 г (Р<0,05). Отмечет тот факт, что петушки и курочки группы "темные" 
имели меньшую живую массу по сравнению со сверстниками других групп: с 
группой "светлые" – на 0,7 и 1,8 г, с группой "свело-серые" – 0,5 и 1,6 г, с груп-
пой "серые" – 1,3 и 1,6 г. Разница по этому показателю у курочек была более 
выражена, чем у петушков. 
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Таблица 2. Динамика живой массы молодняка линии СБ9, г 

Воз-
раст, 
дн. 

Группа 
светлые светло-

серые серые темные птица  
выборки 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
Сутки 49,3 49,6 49,1 49,4 49,9 49,4 48,6 47,8 49,4 49,2 

14 299 263 290 273 295 268 278 264 292 270 
21 588 506 572 532 586 516 556 501 578 524 
28 923 813 908 829 935 811 865 791 917 818 

 
В линии Г8 по цвету пуха был оценен молодняк весь молодняк четвертого 

вывода, что дало возможность оценить наследуемость данного признака. Полу-
ченные коэффициенты наследуемости свидетельствуют о достоверном влиянии 
фактора происхождения на окраску эмбрионального пуха суточных цыплят: 
h2

s+d=0,23(Р<0,01); h2
s=0,05(Р<0,05); h2

d=0,18 (Р<0,01).  
Как и у ремонтного молодняка линии СБ9, у молодняка линии Г8 выявле-

но, что цыплята группы "темные" имели живую массу в возрасте бонитировки 
(28 дней) меньше по сравнению со сверстниками других групп. Петушки груп-
пы "темные" уступали петушкам группы "светлые" на 22 г, петушкам группы 
"светло-серые" – на 69 г, петушкам группы "серые" – на 74 г (Р<0,001). Курочки 
соответственно – на 46, 43 и 44 г (Р<0,001). 

 
Таблица 3. Динамика живой массы молодняка линии Г8, г 

Воз-
раст, 
дн. 

Группа 

светлые светло-
серые серые темные птица  

выборки 
♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Сутки 47,5 47,4 48,4 47,6 48,1 47,5 48,7 46,6 48,0 47,4 
28 1157 1040 1162 1037 1135 1038 1088 994 1152 1037 

Выводы. Выявлен достоверный характер наследуемости цвета окраски 
эмбрионального пуха цыплят материнской линии материнской формы линий. 
Молодняк группы "темные" обладают меньшей живой массой по сравнению с 
цыплятами с более светлой окраской пуха. Оценка суточных цыплят по окраске 
эмбрионального пуха может служить для ранней прогнозируемости продуктив-
ности. Оценку по окраске эмбрионального пуха следует проводить в суточном 
возрасте. 
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Аннотация. Результаты опыта на утках кроссов «Бишкульская цветная» и «Медео» 
показали прямое влияние линейных признаков на инкубацию, живую массу и результаты 
анатомической разделки. 

Ключевые слова: живая масса, инкубация, анатомическая разделка, линейные при-
знаки, анатомическая разделка. 

 
Annotation. The test results on the ducks cross "Bishkulskaya color" and "Medeo" have 

shown a direct effect on the incubation of linear traits, body weight and the results of the anatomi-
cal cuts. 

Keywords: live weight, incubation, anatomical cutting, linear features, anatomical cutting.  
 

Вступление. В обеспечении населения страны разнообразными и высо-
кокачественными продуктами животноводства особое место должно отводится 
производству мясу водоплавающих видов птицы, как одному из источников 
биологически полноценного белка в питании человека. Создание эффективных 
селекционных программ и выведение новых отечественных пород, линий и 
кроссов водоплавающих видов птицы с племенными и продуктивными каче-
ствами на уровне лучших мировых образцов, возможно, не только за счет 
трансферта генетического материала, но и при широком использовании имею-
щегося отечественного генофонда птицы.  

Проблема сохранения сельскохозяйственной птицы стоит перед учеными 
в этой области на протяжении многих лет. Особенно остро она обозначилась с 
переводом птицеводства на промышленную основу, что обусловило создание 
высокопродуктивных специализированных линий и кроссов сельскохозяйст-
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венной птицы для производства яиц и мяса из ограниченного генетического ма-
териала.  

Сохранение высоких инкубационных качеств утиных яиц во многом зави-
сит от организации ухода за гнездами, подстилкой, от своевременного сбора 
яиц. В гнезда свежую подстилку добавляют ежедневно вечером. Собирают ути-
ные яйца через час, начиная с 4-5 часов утра. На инкубацию закладывают все 
полученные яйца, за исключением явного брака. 

Живая масса уток, как и других сельскохозяйственных животных и птиц, 
во многом зависит не только от условий содержания и кормления, но и от гене-
тического потенциала птицы. Эти и многие другие качественные и количест-
венные показатели продуктивности всегда интересовали ученых и людей зани-
мающихся разведением птицы [1,2,3].   

Актуальность изучения данной темы с учетом современных методов кор-
мления, содержания и особенностей генетического потенциала уток в условиях 
северного региона Казахстана, не вызывает сомнений и требует дальнейшего 
углубленного  изучения.  

Материалы и методы.  Исследования проводилась в ТОО «Бишкульская 
птицефабрика». Суточные утята кроссов уток «Медео» и «Бишкульская цвет-
ная»  распределены в 6 групп по принципу аналогов. В каждую группу отобра-
но по 100 голов от каждой линии согласно схеме опыта (табл. 1).  

Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта 

руппа Кол-во  
голов Кросс Линия 

1 опытная 100 «Бишкульская 
цветная» 

утята отцовской линии БЦ-1 
2 опытная 100 утята материнской линии БЦ-2 
3 опытная 100 финальные гибриды БЦ-12 
4 опытная 100 

«Медео» 
утята отцовской линии М-1 

5 опытная 100 утята материнской линии М-2 
6 опытная 100 финальные гибриды М-12 

 
Утята содержались в одном птичнике с суточного до 15-дневного возраста 

в клеточных батареях типа КБУ-3 и КБЭ-1, с 15-дневного до 49-дневого возрас-
та на глубокой подстилке. Условия содержания, плотность посадки, фронт кор-
мления и поения, параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. 

Была проведена контрольная закладка яиц (по 30 шт. от каждой линии) с 
целью проверки оплодотворяющей способности селезней с последующей заме-
ной выявленных худших – резервными. 

Был проведен сбор яиц для инкубации от каждых исследуемых кроссов 
«Бишкульская цветная» и «Медео», линии БЦ1, БЦ2 и М1, М2 и финальных ги-
бридов БЦ12, М12 – 1800 шт. (по 300 шт. от каждой линии).  

Результаты исследований. Согласно результатам инкубации (табл. 2) 
средний вес заложенных яиц линий кросса «Медео» (М1, М2 и М12) колебался 
в пределах 90,7 г, а средний вес яиц кросса «Бишкульская цветная» (БЦ1, БЦ2 и 
БЦ12) – 89,7 г.  
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Таблица 2. Результаты инкубации яиц на ТОО  

«Бишкульская птицефабрика» 
Показатель  БЦ 1 БЦ 2 БЦ 12 М 1 М 2 М 12 

Заложено яиц на ин-
кубацию, шт. 300 300 300 300 300 300 

Средний вес яиц, г 90,0 89,5 89,7 91,2 90,1 90,8 
Оплодотворенность 

яиц, % 
шт. 

 
91 
273 

 
89 
267 

 
90 
270 

 
92 
276 

 
90 
270 

 
91 

273 
Выводимость яиц, % 86,8 92,1 88,9 88,04 92,2 87,9 
Вывод молодняка,  

% 
гол. 

79 
237 

82 
246 

80 
240 

81 
243 

83 
249 

80 
240 

 
Оплодотворенность яиц составила в линиях кросса «Бишкульская цвет-

ная» 89-91 %, в «Медео» 90-92 %. Выводимость яиц кросса «Бишкульская цве-
тная» - 86,8-92,1 %, а кросса «Медео» - 87,9-92,2 %. Вывод молодняка составил 
у кросса «Бишкульская цветная» 79-82 %, а у кросса «Медео» 80-83 %.   

Был проведен научно-хозяйственный опыт на 6 группах суточных утят, по 
100 голов в каждой группе, сформированных по принципу аналогов. Перед на-
чалом опыта у всего поголовья была определена живая масса. Еженедельно 
взвешивали утят по 10 голов с каждой группы (с 6 групп), учет потребляемых 
комбикормов и добавок (ежедневно). Учет сохранности - ежедневно.  

Важным показателем, характеризующим рост и развитие птицы, является 
изменение их живой массы. Контроль за изменением живой массы проводился 
через каждые 7 дней. Живую массу определяли путем индивидуального взве-
шивания молодняка (табл. 3). 

Таблица 3. Динамика живой массы утят, г (
x

SX  ) 

Возраст, 
дней 

Группа 
1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 5 опытная 6 опытная 

БЦ 1 БЦ 2 БЦ 12 М 1 М 2 М 12 
суточные 50,2±0,84 49,8±0,49 49,9±0,39 50,1±0,63 48,9±0,47 49,5±0,37 

7 174,9±0,20 170,2±0,39 173,7±0,29 173,2±0,50 169,6±0,59 173,6±0,65 
14 519,8±0,73 493,9±0,59 509,7±0,76 518,2±0,73 487,8±0,29 503,4±0,78 
21 1097,2±0,73 914,2±0,48 994,6±0,87 1090,8±0,49 898,4±0,73 990,2±0,98 
28 1525,5±0,60 1310,4±0,60 1424,8±0,85 1519,7±0,57 1215,6±0,65 1415,4±0,68 
35 2124,7±0,68 1615,1±0,64 1941,7±0,84 2119,8±0,83 1594,3±0,74 1933,2±0,48 
42 2618,4±0,39 2030,8±0,86 2405,3±0,29 2616,3±0,95 2011,5±0,38 2392,1±0,79 
49 2738,2±0,97 2356,4±0,49 2505,3±0,63 2716,3±0,84 2342,1±0,47 2568,4±0,37 

Среднесут. 
прирост 54,85 46,91 51,69 54,67 46,81 51,23 

Согласно данным таблицы 3 среднесуточный прирост линии БЦ 1 соста-
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вил - 54,85 г; БЦ 2 – 46,91 г; БЦ 12 – 51,69 г; линии М 1 – 54,67 г; М 2 - 46,81 г; 
М 12 – 51,23 г. Показатели взвешивания и среднесуточный прирост линии БЦ 1 
выше, по сравнению с показателями линий БЦ 2 и БЦ 12 на 7,9 г и 3,2 г (14,8 и 
5,8 % соответственно). Данные среднесуточного прироста линии М1 выше, чем 
у линий М2 и М12 на 7,9 г и 3,4 г (14,4 и 6,3 % соответственно). Это ещё раз 
подтверждает о том, что отцовские линии уток кросса БЦ 1 и М1 соответствуют 
своим ожидаемым морфологическим и генетическим характеристикам, которые 
предполагают наибольшую живую массу по сравнению с материнской линией 
(БЦ 2, М2) и гибридами (БЦ 12, М 12), среднесуточный прирост и т.д. 

В конце нашего опыта был проведен контрольный убой и анатомический 
анализ тушек 7-недельного молодняка - 18 тушек (по 3 головы с каждой линии).  

 
Таблица 4. Результаты анатомической разделки тушек утят 

Показатель Ед. изм. Группа 
БЦ1 БЦ2 БЦ12 М1 М2 М12 

Предубойная  
масса  г 2350 2380 2410 2360 2355 2365 

Убойный  
выход % 78,6 78,7 81,2 79,1 79,3 81,9 

Съедобная  
часть  

г 1332 1364 1427 1350 1352 1529 
% 56,7 57,3 59,2 57,2 57,4 59,6 

Несъедобная 
часть 

г 458 471 463 465 466 495 
% 19,5 19,8 19,2 19,7 19,8 19,3 

Кости  г 259 264 283 268 265 290 
% 10,8 10,9 11,6 11,2 11,3 11,3 

Мышцы  г 590,8 604,5 629,1 599,4 600,5 674,6 
Отношение съе-
добных частей к 
несъедобным 

- 2,90 2,89 3,08 2,90 2,90 3,08 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 4, убойный выход моло-

дняка находился на уровне 78,6-81,9 %. Линейный гибрид кросса БЦ 12 показал 
наивысший процент убойного выхода - 81,2%, что выше отцовской линии БЦ 1 
и материнской линии БЦ 2 на 2,6 и 2,5 % соответственно. Аналогичные показа-
тели у уток кросса «Медео»: убойный выход линии М 12 составил 81,9 %, что 
выше, чем у линий М 1 и М 2 на 2,8 и 2,6 % соответственно, что соответствует 
их линейным характеристикам. 

Вывод. Данные исследования свидетельствуют о том, что молодняк крос-
са «Бишкульская цветная» по убойным качествам не уступает птице кросса 
«Медео», и в целом все экспериментальные группы данного опыта показали 
прямое соответствие присущим им линейным признакам.    
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Забиякин В.А., Трубянов А.Б., Забиякина Т.В. 
Марийский государственный университет 

zabiakin@marsu.ru 
Вельдина М.Е., Кропотова А.Л., Зайцева Ю.В. 

ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии  
MARGOK-A@ya.ru 

 
Ключевые слова: Цесарка, аутосексные линии, генофондное стадо, продуктивные , 

мясные качества. 
Аннотация: Изучены основные продуктивные показатели двух аутосексных линий 

цесарок волжской белой породы и двух цветных популяций содержащихся в качестве ре-
зервного генофонда на цесариной ферме ЗАО «Марийское». Проведена анатомическая раз-
делка тушек цесарок опытных групп, оценены мясные качества белых, голубых и серо-
крапчатых цесарок. 

Keywords: guinea fowl, autoseksnye line gene pool herd, productive, meat quality. 
Abstract: We study the main productive performance of two guinea fowl autoseksnyh lines 

Volga White breed and two colored populations contained in the gene pool as a backup to the guin-
ea hen farm JSC "Mari". Of anatomical cutting guinea fowl carcasses experimental groups were 
evaluated meat quality white, blue and gray-speckled guinea fowl 

 
Вступление. Птицеводство на сегодняшний день остается наиболее реа-

льным источником пополнения продовольственных ресурсов в стране. В насто-
ящее время при отсутствии дефицита птицеводческой продукции главной зада-
чей птицеводов является расширение ассортимента и улучшение качества полу-
чаемой продукции. Одним из перспективных в этом отношении видов сельско-
хозяйственной птицы являются цесарки (Numida melagris L), мясо и яйца кото-
рых обладают высокими диетическими и вкусовыми свойствами. В процессе 
одомашнивания возникли различные цветные вариации этих птиц. В настоящее 
время во многих странах разводят серо-крапчатых, пегих (белогрудых), голубых 
и кремовых цесарок [1]. 

Различную генетическую структуру фенотипа цесарок можно объяснить 
проявляющимся действием двух основных менделирующих генов окраски эу-
меланиновой природы с действием гена е+ (серокрапчатая окраска) и феомела-
ниновой природы с действием генов S, s (кремовая окраска) которые в свою 
очередь подвержены факторам популяционной динамики. Промежуточные фе-
нотипы оперения, такие как голубые и пегие возникают, по нашему мнению, 
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под действием генов ослабителей эумеланиновой окраски (Bl), а пегие, с разной 
окраской пера, под действием гена зонального ограничения окраски (Zn) [2].  

На сегодняшний день в России имеются практически все цветные вариа-
ции этого вида птицы, содержащихся в двух генофондных хозяйствах ЭПХ 
ВНИТИП город Сергиев Посад Московской области и ЗАО «Марийское» в Рес-
публике Марий Эл. За последние десятилетия в результате длительной работы 
ученых – селекционеров и специалистов птицеводов в России созданы две по-
роды цесарок: волжские белые (феомеланиновая группа) и загорские белогру-
дые (эумеланиновая группа). Волжские белые были выведены в Марийском ГУ – 
(руководитель профессор Вейцман Л.Н.), загорские белогрудые во ВНИТИП (ру-
ководитель работ профессор Ройтер Я.С.) [3]. 

Выведенные породы обладают высокой, по сравнению с исходными по-
пуляциями, продуктивностью и оригинальной окраской пера, сильно отличаю-
щейся от исходного «дикого» фенотипа. При этом на основе волжских белых 
цесарок созданы экспериментальные аутосексные по степени пигментации пера 
линии птицы [4]. 

Анализируя статистические и справочные материалы по отечественному 
и зарубежному цесарководству, можно уверенно утверждать что спрос, а за ним 
и производство цесариного мяса, стабильно растет. За последние десять лет 
прирост производства мяса цесарки в некоторых странах составил в год до 20 % 
и выше. Наряду с наличием большого сходства с курами и другой сельскохозяй-
ственной птицей, мясо цесарок имеет свои биологические особенности. В част-
ности, кожный покров тушек более нежный и тонкий, а содержание жира значи-
тельно ниже, чем у кур аналогичной категории упитанности [5].  

Однако, мясные качества цесарок отечественной селекции еще недоста-
точно изучены. В связи с вышеизложенным была поставлена задача - изучить 
продуктивные и мясные качества цесарок, содержащихся в генофондном хозяй-
стве ЗАО «Марийское» Республики Марий Эл. 

Материалы и методы. Продуктивные и мясные качества оценивались у 
цесарок аутосексных линий ВБА-1 и ВБА-2 - селекционируемых по окраске 
пуха, пера и продуктивным признакам и цесарках цветных фенотипов - 
голубых и серо-крапчатых популяций. В каждой группе птицы было оценено 76 
самцов и 228 самок (38 селекционных гнезд). 

Для сравнения мясных качеств цесарок была проведена анатомическая 
разделка тушек по общепринятой методике ВНИТИП [4]. В эксперименте оце-
нивали живую массу перед убоем (предубойная масса), массу непотрошеной 
тушки (убойная масса), массу тушки без крови и пера, массу полупотрошенной 
тушки – массу тушки без крови, пера, у которой удалены кишечник с клоакой, 
зоб, яйцевод (у несушек), массу потрошеной тушки — массу тушки без крови, 
пера, головы, ног, крыльев до локтевого сустава, у которой удалены все внут-
ренние органы, кроме легких и почек, съедобные части мышцы грудные, ног и 
туловища, печень без желчного пузыря, сердце, мышечный желудок без содер-
жимого и кутикулы, почки, легкие, кожа с подкожным жиром и внутренний 
жир. 



110 

Эксперимент был проведен на 36 самцах и самках цесарок волжской бе-
лой породы и 2 популяций – серо-крапчатой и голубой методом случайных бло-
ков с рандомизацией особей в пределах блока. Возраст птицы на момент экспе-
римента составлял 25, 27 и 30 недель. Статистическая обработка проводилась с 
помощью дисперсионного анализа с последующими множественными сравне-
ниями в пакете Statistica 6.0. 

Результаты исследований. Хозяйственно-важные показатели линейных 
цесарок волжской белой породы в 2011 году представлены в таблице. 

 
Таблица. Хозяйственно - полезные качества линейной птицы (Mm) 

Показатель 
Линии 

ВБА-1 ВБА-2 Голубые Серо-
крапчатые 

Яйценоскость за 66 не-
дель жизни, шт. 144,97±1,69 142,26±1,76 145,84±1,92 137,37±1,86 

Масса яйца, г 
начало цикла 
середина 
конец 

 
45,21±0,36 
48,88±1,69 
44,87±0,89 

 
46,01±1,23 
49,76±0,74 
45,78±0,67 

 
46,86 ± 0,68 
48,98 ± 0,61 
45,35 ± 0,82 

 
43,18 ± 0,74 
45,65 ± 1,43 
43,47 ± 0,96 

Выход инкубационных 
яиц, % 93,4 94,2 92,4 91,9 

Оплодотворённость 
яиц, % 83,3±1,99 82,05±2,05 87,08 ± 1,19 83,78 ± 1,32 

Выводимость яиц, % 76,5±2,27 83,17±1,82 76,07 ± 1,19 72,51 ± 1,58 
Вывод цесарят, % 63,7±2,55 68,2±2,43 66,24 ± 1,87 60,74 ± 1,91 
Живая масса птицы, г: 
в 12 недель самцы 

самки 
в 20 недель самцы 

самки 

 
1,46±0,02 
1,44±0,02 
1,78±0,02 
1,69±0,01 

 
1,45±0,01 
1,43±0,01 
1,73±0,01 
1,67±0,01 

 
1,38±0,01 
1,34±0,02 
1,68±0,01 
1,58±0,01 

 
1,39±0,01 
1,35±0,02 
1,76±0,01 
1,67±0,01 

Сохранность молодня-
ка, % 97,1 96,8 97,2 97,7 

Сохранность взрослых 
цесарок, % 95,1 94,2 94,3 94,9 

 
Изучение хозяйственно-важных признаков цесарок за исследуемый пери-

од, показало довольно стабильную ситуацию, показатели были на доcтаточно 
высоком уровне, что говорит о правильном выборе направлений селекции соз-
данных линий по продуктивным признакам. Созданная птица обладает боль-
шим генетическим потенциалом по продуктивным признакам. У волжских бе-
лых цесарок отмечены четкие различия в окраске оперения самцов и самок. 
Самцы характеризуются светло кремовой, а самки более темной окраской перь-
евого покрова. Сохраняемые в качестве резервного генофонда серо-крапчатые и 
голубые цесарки имели продуктивные и воспроизводительные показатели на 
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уровне характерном для групп множителей. Исследования показали, что окрас-
ка пера данных групп птицы наследуется потомством в 100 % случаях и может 
служить дополнительным тестом оценки на отличимость голубых и серо-
крапчатых цесарок. 

Сравнительный анализ мясных качеств птицы показал, что тушки цесарок 
волжской белой породы по мясным качествам превосходили тушки голубых и 
серо-крапчатых цесарок. Так, показатель убойного выхода волжских белых 
самцов и самок был выше на 1,4-2,9 % аналогичного показателя у голубой и се-
ро-крапчатой птицы. Индекс мясности самцов и самок волжских белых цесарок 
превосходил этот показатель у цветной птицы на 0,8-3,4 %. В тушках волжских 
белых цесарок доля грудных мышц составляла 50,6-51,9 % от массы всех 
мышц, тогда как в тушках голубых и серо-крапчатых цесарок этот показатель 
был на уровне 49,7-51,3 %. Доля мышц бедра составляла у белой птицы 28,2-
29,6 %.от массы всех мышц, тогда как в тушках голубых и серо-крапчатых це-
сарок этот показатель был на уровне 25,6- 29,0 %. По мышцам голени этот по-
казатель составил 20,4-21,3 % и 18,6-20,4 % соответственно. 

Проведенный дисперсионный анализ показал, что фактор популяция ока-
зывает влияние на живую массу (р=0,04) и массу непотрошеной тушки (р=0,01). 
По данным двум параметрам волжские белые превосходят своих голубых и се-
ро-крапчатых сверстников. Фактор пол для таких характеристик как живая мас-
са (р=0,02) (рис. 1.) и масса непотрошеной тушки (р=0,01) значим (рис. 2.). Во 
всех опытных группах птицы исследуемые показатели самок меньше показате-
лей самцов. Возраст цесарок не оказывает влияния на их мясные качества 
(р=0,94). В тоже время значимых различий между изучаемыми показателями 
серо-крапчатых и голубых цесарок не выявлено. По массе полупотрошеной 
тушки, массе потрошеной тушки и выходу съедобных частей различий не выяв-
лено по всем трем факторам (возраст, пол, популяция). По нашему мнению это 
связано с тем фактом, что к 25 недельному возрасту цесарки начинают дости-
гать половой зрелости (28 недель) и увеличение их живой массы происходит, в 
основном, за счет роста внутренних органов и доли абдоминального жира.  
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Рис. 1. Живая масса цесарок. 
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Рис. 2. Масса непотрошеной тушки. 
 
Выводы. Для сохранения однородности экстерьерных признаков 

волжских белых цесарок, повышения и поддержания аутосексности птицы в 
созданных аутосексных линиях цесарок необходимо использовать только 
слабопигментированных самцов и сильнопигментированных самок, 
гомогенных по признаку пигментации пера. Цесарки всех пород и популяций 
обладают большим генетическим потенциалом по продуктивным признакам. 
Изучение хозяйственно-важных признаков цесарок за исследуемый 
период, показало довольно стабильную ситуацию, показатели были на 
доcтаточно высоком уровне для этого вида птицы, что говорит о 
правильном выборе направлений селекции созданных линий. Полученные 
результаты анатомической разделки тушек свидетельствуют о более высоких 
мясных качествах цесарок волжской белой породы. 

Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.0191. 
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Резюме. Під час епізоотологічного обстеження господарств з вирощування індиків 

щодо ешерихіозу встановлено, що захворюваність, летальність, перебіг хвороби та харак-
тер патологоанатомічних змін визначається серологічною приналежністю, біологічними 
властивостями E. coli, а також віковими особливостями організму птиці. При серологічній 
типізації 220-ти культур ешерихій, виділених від хворих та загиблих індиків найбільш розпо-
всюдженими виявились штами О78, О1, О2, О4, О15. Вираженими ентеротоксигенними 
властивостями володіли сероваріанти E. coli О2, О4, О78, О8, що спричиняли гостру кишко-
ву форму хвороби та 100 % летальність. Найбільш уразливими до ешерихіозу були індики 1-
40-денного віку, в яких спостерігався надгострий та гострий перебіг хвороби. 

Ключові слова: ешерихіоз індиків, сероваріанти E. сoli.  
 
Резюме. По результатам эпизоотологического обследования индейководческих хо-

зяйств было установлено, что заболеваемость, летальность, течение болезни и характер 
патологоанатомических изменений определяется серологической принадлежностью, биоло-
гическими свойствами E. coli, а также возрастными особенностями организма птицы. При 
серологической типизации 220-ти культур эшерихий, выделенных от больных и погибших 
индеек, наиболее распространенными оказались штаммы О78, О1, О2, О4, О15. Энтеро-
токсигенными свойствами обладали сероварианты E. coli О2, О4, О78, О8, вызывавшие 
острую кишечную форму болезни и 100 % летальность. Наиболее уязвимыми к эшерихиозу 
были индейки 1-40-дневного возраста, у которых наблюдалось сверхострое и острое тече-
ние болезни. 

Ключевые слова: эшерихиоз индеек, сероварианты E. сoli. 
 
Summary. During the epizootic survey at the farms of growing turkeys on escherichiosis 

was found that the morbidity, mortality and nature of pathological changes are determined by sero-
logical strain, biological properties of E. coli, and the age of each bird’s organism. In serological 
typing of 220 cultures of Escherichi, isolated from sick and dead turkeys, the most common strains 
were O78, O1, O2, O4, O15. The most severe enterotoxemia properties owned strains - O2, O4, 
O78, O8, causing acute intestinal form of the disease and 100 % mortality. The turkeys 1-40 days of 
age were the most susceptible to escherichiosis that had acute form of disease. 

Keywords: Escherichiosis, serotype E. coli.  
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Вступ. Ешерихіоз (колібактеріоз, колісептицемія, колібацильоз, коліінфе-
кція, коліентерит, коліперитоніт) – одне з найпоширеніших захворювань сільсь-
когосподарської птиці, спричинене умовно-патогенними або патогенними серо-
варами кишкової палички, що клініко-анатомічно проявляється залежно від вла-
стивостей збудника, видових, функціонально-вікових особливостей організму 
птиці та умов навколишнього середовища. У птиці ешерихіоз являє собою ти-
пову вторинну або системну інфекцію та може проявлятися у формі колісепти-
цемії, колігранульоми (хвороба Хджарра), ураження повітроносних мішків 
(хронічна респіраторна хвороба), пташиного целюліту (запалення підшкірної 
тканини), синдрому набряку голови, перитоніту, сальпінгіту, остеомієліту (си-
новіту), панофтальміту та омфаліту [2, 8]. 

Збудником захворювання є різні сероваріанти E. сoli, які відносять до ро-
ду Escherichia, родини Enterobacteriaceae. За антигенною структурою відомо 
близько 700 сероваріантів E. сoli, які класифікують за О-, К-, Н- та F- антигена-
ми. На сьогодні виявлено 173 О-антигенів, 74 - К, 53 - Н, 17 - F. 

За А.В. Березовським із співавт. в епізоотології колібактеріозу найбільше 
значення мають дев'ять сероваріантів E. сoli за О-антигеном: О1, О2, О78, О55, 
О111, О25, О26, О125 та О128 [2]. За іншими авторами захворювання індиків 
викликають серовари О78, О1, О2, О4, О15, О18, О26, О8, О103, О119, О138, 
О141, О117, О139, О149. За повідомленнями Т.Н. Рождественскої та співавт. 
(1986) в попередні роки найчастіше від птиці вдавалося виділяти ізоляти О78 – 
в 45 % та О2 – в 41 % випадків. За Б.Ф. Бессарабовим за частотою виявлення з 
патматеріалу птиці штами ешерихій розподілялися так: О2 — 66,6 %, О28 — 
14,5 %, О1 — 11,6 %, , О55 — 2,6 %, О9, О111, О141 — 1,3 %. Проте слід за-
уважити, що значну частину ізолятів E. сoli, виділених від птиці, не вдавалося 
типувати стандартним набором О - колі-сироваток [3, 4]. 

При визначенні адгезивних властивостей патогенних ешерихій встанов-
лено, що ними володіють ізоляти серогрупи О2 і частіше виділяються такі шта-
ми - О2:K99, O2:987P, O2:F41, O2:A20; меньше із серогрупи О15 – О15:K99, 
O15:A20; О1 - O1:A20; штаму О78 – O78:K88, O78:A20. Різні сероваріанти во-
лодіють відмінними вірулентними та імунологічними властивостями, механіз-
мом патогенезу розвитку інфекції, спричиняють різні симптоми. На підставі да-
них властивостей виділяють 5 груп ешерихій: ентеротоксичні, ентеропатогенні, 
ентероагрегативні, ентероінвазивні і веріотоксичні. Крім того, серогрупи E. coli 
різняться за факторами патогенності, що представлені адгезинами, інвазинами, 
ентеротоксинами, нейротоксинами, гемолізинами, фібролізинами, муциназою, 
ліпазою, бактеріоцинами тощо. Тому визначення серогрупової приналежності 
кишкової палички є суттєвим в процесі діагностики, лікування та профілактики 
ешерихіозів птиці [3, 8]. 

Метою роботи було з’ясування спектру патологоанатомічних змін, що 
виникають при ешерихіозі індиків в залежності від антигенних характеристик 
збудника хвороби та віку птиці. 

Матеріали і методи. Вивчення епізоотичного стану проводилось загаль-
новизнаними методами епізоотологічного обстеження фермерських господарств 
по вирощуванню індиків різної потужності переважно Східної та Центральної 
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України, при якому досліджували трупи птиці всіх вікових груп та ембріони-
задохлики індиків, загиблих від ешерихіозу [6]. 

Виділення збудника ешерихіозу з патматеріалу та його ідентифікацію 
проводили згідно «Методических указаний по бактериологической диагностике 
колибактериоза (эшерихиоза) животных» (М., 2000) та «Определителя Берджи» 
(1997). Серогрупову приналежність ешерихій визначали в реакції аглютинації з 
діагностичними сироватками згідно з «Наставлением по использованию аглю-
тинирующих О-коли сивороток» [7, 9]. 

Результати дослідження. В ході дослідження було ізольовано 220 типо-
ваних О-колі-сироватками культур ешерихій, які були представлені наступними 
сероваріантами: E. coli О1, О2, О4, О8, О9, О18, О26, О15, О78, О111, О115, 
О138. Серед них найчастіше зустрічалися ізоляти E. coli О78 (17,8 %); О1 
(17,7 %); О2 (10,8 %); О4 (7,5 %); О15 (6,4 %). При вивченні властивостей ізо-
льованих культур ешерихій встановлено, що найбільш патогенними для 30-
денних індиченят виявилися культури сероваріантів E. coli О1, О2, О4, О15, 
О78, О117, для білих мишей – О1, О2, О9, О15, О18, О26, О78, О138; для емб-
ріонів – О1, О2, О8, О26, О18, О9, О78, О15, О4, О115, О111. З них 86,6 % куль-
тур були активні в гемолітичному відношенні. При порівняльному дослідженні 
патогенних властивостей гемолітично активних та негемолітичних штамів ви-
явлено, що культури  E. сoli, які формували зони гемолізу, володіли більш вира-
женими патогенними властивостями. При експериментальному введенні гемо-
літичних штамів  в організм птиці хвороба протікала гостро в септичній формі, 
а середня тривалість життя індиченят складала 1-3 дні.  

Під час вивчення ентеротоксигенних властивостей встановлено, що най-
більш вираженими ентеротоксигенними властивостями володіли серовари E. 
сoli О2, О4, О8, О78. При дослідженні патогенних властивостей культур вияв-
лено, що ентеротоксигенні ізоляти викликають гостру кишкову форму захворю-
вання  та 100 % летальність піддослідної птиці протягом 3-5 днів.  

З метою порівняльного аналізу клінічних ознак та патологоанатомічної 
картини ешерихіозу залежно від віку птиці, було експериментально відтворено 
зараження вказаними культурами індиченят 1-70-денного віку. В ході дослі-
дження спостерігали, що серед індиченят 1-40-денного віку, інфікованих серо-
варами E. coli О78, О2, О4, захворювання протікало гостро, з симптомами мете-
оризму та діареї. Під час патологоанатомічного розтину реєстрували серозно-
катаральну та вогнищеву фібринозну пневмонію, фібринозний плеврит, аероса-
ккуліт та катаральний ентерит. У птиці старшого віку (40-70 днів) хвороба про-
тікала хронічно та характеризувалась виснаженням, сонливістю та підвищеною 
спрагою. При інфікуванні індиченят у віці 1-30 днів культурами E. сoli О15 та 
О1 спостерігалось різке пригнічення та надгострий перебіг хвороби. На розтині 
реєстрували гострий катаральний ентерит та загальний венозний застій. У птиці 
старшого віку (30-60 днів) хвороба розвивалась більш тривало та характеризу-
валась анорексією, виснаженням, на розтині – фібринозний перикардит, аероса-
ккуліт, перитоніт, перигепатит та дифтеритичний ентерит. Інших патологоана-
томічних змін, характерних для деяких форм ешерихіозу птиці, таких як коліг-
ранульоми, пташиного целюліту, сальпінгіту, остеомієліту та  панофтальміту, у 
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індиків не реєструвалося.  
Висновок. Форма прояву, перебіг ешерихіозу та розвиток патологоанато-

мічних змін в організмі індиків визначається віком птиці, серологічною прина-
лежністю та біологічними властивостями ешерихій. 
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Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что но-
вый дезинфектант «Бланидас 300 (Blanidas®300)», производства ООО «Лизо-
форм» в концентрациях от 0,06% и выше сказывает выраженное бактерицид-
ное действие на возбудителя токсикоинфекции человека Yersinia enterocolitica. 
Характеристики препарата позволяют его  использовать для деконтаминации 
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производственных поверхностей и оборудования объектов агропромышленного 
комплекса. 

Ключевые слова: Бланідас 300, Yersinia enterocolitica, птиця. 
 
Summary. The research results show that a new disinfectant “Blanidas 300” 

manufactured by “Lisofоrm” shows an express bactericide effect onto human toxic 
infection agent Yersinia enterocolitica via 0,06 % and higher concentration. Product 
characteristics allow it to be used for the decontamination of production surfaces and 
livestock equipment. 

Key words: Blanidas 300, Yersinia enterocolitica, poultry.  
 
Вступ. Попередніми дослідженнями встановлено, що в птахо- господарс-

твах України в 9-18,1% випадків птиця є носіями Yersinia enterocolitica, реагує 
позитивно з ієрсиніозними антигенами в середньому в 18,7% випадках. У хво-
рої на ієрсиніоз птиці виникає діарея, а інколи і інші ускладнення. Під час за-
бою хворої птиці або бактеріоносіїв відбувається контамінація збудником про-
дукції, обладнання забійних цехів та, ймовірно, довкілля [1, 2, 4, 6, 9]. 

У багатьох країнах світу ієрсиніозна інфекція знаходиться під пильним 
контролем органів охорони здоров’я. В науковій літературі описані випадки ін-
фікування людей, які пов’язані з контактом з хворими тваринами [4, 10]. 

Також існують численні повідомлення про виділення ієрсиній з продуктів 
забою на підприємствах по переробці свинини і яловичини, молока і молочних 
продуктів, м’яса курей, яєць і продуктів, виготовлених з яєць [3, 4, 5, 8].  

В зв’язку з цим необхідно як контролювати стан щодо контамінації Yer-
sinia enterocolitica, так і вести пошук сучасних малотоксичних екологічно безпе-
чних речовин, здатних згубно діяти на ієрсиній – збудників токсикоінфекції лю-
дини [3, 5, 10]. 

Метою нашої роботи було визначити антимікробну активність різних 
концентрацій нового на ринку ветеринарних дезінфектантів в Україні дезінфек-
ційного засобу «Бланідас 300 (Blanidas®300)», виробник ТОВ «Лізоформ» ТУ У 
24.2-36257034-005:2010, регістраційний номер АВ-024550-03-13. 

Препарат приваблює як складовою частиною (1 таблетка 3,2 г містить ді-
ючу речовину дихлорізоціануронової кислоти натрієву сіль – 2,28 г та допоміж-
ні речовини: кислоту адипінову, натрію бікарбонат та натрію карбонат), так і ві-
дносно дешевою вартістю в порівнянні зі схожими  за властивостями дезінфек-
тантами інших виробників та згідно з ДОСТ 12.1.007-76 належністю до мало 
токсичних речовин. 

Матеріали і методи. Ефективність дезінфектанту «Бланідас 300 (Bla-
nidas®300)» визначали трьома методами: на тест-об’єктах, методом серійних ро-
зведень та методом «стікаючої краплі» [7]. 

При визначенні антимікробної активності дезінфекційного препарату 
«Бланідас 300 (Blanidas®300)» в якості тест-об’єктів використовували оцинко-
ване залізо, дерев’яні бруски (пофарбовані та непофарбовані), червону цеглу та 
вирізи з штукатурки розміром 10х10 см2, які контамінували добовими культу-
рами Yersinia enterocolitica (референтний штам). Для деконтамінації використо-
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вували дезрозчин «Бланідас 300 (Blanidas®300)» з концентрацією 0,0075%, 
0,015%, 0,03%, 0,06%, 0,1%, 0,2%, 0,3% за експозиції 60 хв. Контрольні тести – 
об’єкти зрошували перекип’яченою водопровідною водою кімнатної темпера-
тури. Визначення якості дезінфекції проводили за допомогою стерильних ват-
них тампонів, які були занурені перед дослідженням в пробірки з МПБ. Дезін-
фекцію вважали неякісною при помутнінні МПБ, зміні його кольору, утворенні 
сіруватої плівки на поверхні та ослизлого осаду на дні пробірки. 

Ефективність дезінфектанту «Бланідас 300 (Blanidas®300)» методом се-
рійних розведень вивчали шляхом внесення в пробірки з добовими культурами 
Yersinia enterocolitica розчинів дезінфектанту до досягнення його концентрації  
0,0075%, 0,015%, 0,03%, 0,06%, 0,1%, 0,2%, 0,3%. Через 15, 30 та 60 хв. інкуба-
ції суспензію висівали на МПА та інкубували. Контролем слугували посіви су-
спензій бактерій, в які було внесено відповідні об’єми стерильного ізотонічного 
розчину натрію хлориду. За ефективні концентрації дезрозчину вважали такі, в 
результаті впливу яких висіви з суспензій припиняли ріст колоній на МПА. 

При дослідженні за методом «стікаючої краплі» рівномірно розподіляли 
добові культури  Yersinia enterocolitica по поверхні скошеного МПА, витриму-
вали їх в термостаті при 37°С протягом 40 хв., після чого вносили по 1 краплі 
дезрозчину вище вказаних концентрацій в кожну пробірку та ставили їх в шта-
тив для стікання краплі. В дві пробірки дезрозчин не вносили та залишали для 
контролю. Ефективною концентрацією дезрозчину вважали таку, де чітко вияв-
лялась лінія затримки росту колоній Yersinia enterocolitica в місці нанесення де-
зрозчину. 

Результаті досліджень. Дослідження тест-об’єктів показало, що при ви-
користанні розчину в концентрації 0,06% та вищих (0,1%, 0,2%, 0,3%) – ріст ку-
льтур Yersinia enterocolitica не встановлювали з усіх типів поверхонь (табл.). 

Результати досліджень методом серійних розведень також підтвердили, 
що при обробці розчином в концентрації 0,06% та вищими - 0,1%, 0,2%, 0,3% - 
росту колоній не виявлено, ефективність дезінфектанту при цьому – 100% - ба-
ктерицидна дія. 

 
Таблиця. Результати визначення бактерицидної дії дезінфектанту 
«Бланідас 300 (Blanidas®300)» щодо Yersinia enterocolitica на різних 

тест-об’єктах 

Тест–об’єкт Концентрація дезінфекційного препарату,  % 
0,0075 0,015 0,03 0,06 0,1 0,2 0,3 

Оцинковане залізо - - - - - - - 
Пофарбована  
деревина + - - - - - - 

Непофарбована  
деревина + + + - - - - 

Цегла + + - - - - - 
Штукатурка + + + - - - - 
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Дослідження, проведені методом «стікаючої краплі» встановили, що чітка 
лінія затримки росту в місці нанесення дезінфектанту починала виявлятися при 
використанні розчину з 0,06% концентрацією. 

В усіх випадках контрольні зразки залишалися контамінованими Yersinia 
enterocolitica. 

Висновки. Встановлено, що новий дезінфекційний препарат «Бланідас 300 
(Blanidas®300)» в концентрації 0,06% і вище здатен до надійної деконтамінації 
від Yersinia enterocolitica будь-яких поверхонь виробничих об’єктів галузі тва-
ринництва. 
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сільського господарства ім. П. Василенка 
 

Резюме. Розроблено і випробувано комплект експериментального обладнання для 
спрямованого вирощування та відгодівлі водоплавної птиці на м’ясо, жир та велику жирну 
печінку, до складу якого входили: агрегат для приготування кормів, універсальна кліткова 
батарея для вирощування водоплавної птиці з добового віку до забою, машини для примусо-
вої відгодівлі птиці трьох типів. Випробування виконувалися на гусях великої сірої та великої 
білої порід. Подача кормової суміші у машині першого типу забезпечувалася за допомогою 
робочого органу у вигляді дротяної спіралі, у машині другого типу - двома шнеками, що зна-
ходилися у взаємному зчепленні, у машині третього типу – шестерінчастим насосом. Ви-
пробування, в цілому, засвідчили відповідність розробленого обладнання поставленим вимо-
гам. За результатами вивчення динаміки розмірів гусей в процесі вирощування було дещо 
уточнено параметри кліткової батареї. Встановлено, що машина першого типу забезпечу-
вала подачу в стравохід птиці зерна кукурудзи вологістю 25–30 %, машинний час годівлі од-
нієї птиці при цьому складав 20,6-29,0 с, машина другого типу, відповідно, 33–50 % та 9,3-
11 с, машина третього типу забезпечувала подачу кормової суміші типу каші з відносною 
вологістю не менше 60 %., машинний час годівлі однієї птиці складав 3,8–4,2 с. Рекомендо-
вано налагодити серійне виробництво подібного обладнання в Україні. 

Ключові слова: птахівництво, водоплавна птиця, качки, гуси, відгодівля, обладнання.  
 
Summary. It has been worked out and tested the set up of experimental equipment for di-

rected breeding and fattening of waterfowl for meat, fat and the big fat liver which includes the ag-
gregate for making feeds, the general-purpose cage battery for raising waterfowl from the day old 
age to killing, the machines for birds forced fattening of three types. The test was carried out with 
Big Grey and Big White geese. The falling of feed mixture into the machine of the first type was 
done using the working organ which looked like a wire spiral, into the machine of the second type – 
using two screws, which were in mutual coupling, into the machine of the third type – using the 
cogwheel pump. As a whole the tests indicated that the worked out equipment met the raised re-
quirements. By the results of studying the dynamics of geese fattening in the process of breeding the 
parameters of the cage battery were specified. It has been established that the machine of the first 
type provided the getting of maize grains with the humidity 25-30 per cent into the bird’s gullet, the 
machine hour of feeding of one bird made up 20,6 – 29,0 seconds, the machine of the second type – 
33- 50 per cent and 9,3 – 11 seconds correspondently, the machine of the third type provided the 
getting of feed mixture which looked like gruel with the humidity no less than 60 per cent, the ma-
chine hour of feeding of one bird made up 3,8 – 4,2 seconds. It is recommended to put such equip-
ment in Ukraine into the serial production.  

Key words: poultry industry, waterfowl, ducks, geese, fattening, equipment.  
 

Вступ. Останні 12 років птахівництво в Україні швидко й динамічно роз-
вивається. За цей період виробництво м’яса птиці в країні зросло більш ніж в 5 
разів, виробництво яєць більш ніж у 2 рази [2]. В той же час нарощування виро-
бництва м’яса птиці здійснювалося виключно за рахунок зростання виробницт-
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ва м’яса бройлерів. Виробництво ж м’яса індиків, а особливо, виробництва 
м’яса водоплавної птиці навпаки, істотно зменшилося [10]. Цьому є низка 
об’єктивних та суб’єктивних причин. Одна з головних серед них – відсутність 
конкурентоспроможних технологій та обладнання для виробництва продукції 
водоплавної птиці, через те – низька економічна ефективність її виробництва. 
Діяльність існуючих гусівницьких та качківницьких господарств нині спрямо-
вана не на виробництво м’яса, а в основному на постачання у обмежених кіль-
костях добових гусенят та каченят присадибним господарствам, а вже ці госпо-
дарства вирощують отриману птицю за екстенсивними технологіями.  

В той же час Україна має всі можливості для істотного збільшення вироб-
ництва продукції водоплавної птиці як для власних потреб, так і для експорту: 
природно-кліматичні, кормову базу, людський потенціал. Але для цього слід 
удосконалити нормативи [4], розробити і впровадити у виробництво інтенсивні 
ресурсозберігаючі екологічно безпечні технології, створити нові і удосконалити 
існуючі породи і породні групи водоплавної птиці, налагодити переробку про-
дукції [1, 3, 7–9].  

Таким чином, розроблення нових і удосконалення існуючих технологіч-
них прийомів вирощування і відгодівлі водоплавної птиці, розширення асорти-
менту і підвищення якості отриманої від неї продукції є актуальним завданням 
науковців і виробників.  

Матеріали і методи. Науково-дослідні роботи виконувалися у декілька 
етапів. Спочатку на основі аналізу літературних джерел і існуючих технологій 
розробили вихідні вимоги до експериментального комплекту обладнання [2, 5, 
6], далі за розробленими ескізами виготовили та змонтували експериментальні 
зразки обладнання на дільниці у віварії лабораторії технології ІТ НААН, після 
чого провели їх випробування. Вже на початковій стадії робіт було встановле-
но, що необхідними елементами комплекту мають бути: обладнання для приго-
тування кормів і кормових сумішей; обладнання для вирощування і утримання 
птиці (наприклад, кліткові батареї, які б були універсальними та давали змогу 
як вирощувати молодняк гусей і качок з добового віку до забою, так і утриму-
вати дорослу птицю при примусовій відгодівлі); машини для примусової годів-
лі птиці різних модифікацій - для вибору серед них такої, що найбільш відпові-
дає вимогам; обладнання для створення і підтримання параметрів мікроклімату; 
прилади для визначення основних зоотехнічних показників вирощування і 
утримання птиці тощо. Зоотехнічні показники при вирощуванні та утриманні 
птиці визначали за типовими методиками. При хронометражних спостережен-
нях застосовували відеозйомку процесів з наступним визначенням витрат часу 
на ту чи іншу операцію.  

Результати досліджень. Агрегат для приготування кормів та кормових 
сумішей змонтували з трьох елементів: експериментальної дробарки молотко-
вого типу, встановленого похило шнекового транспортера та вертикально-
шнекового змішувача. Систему випробовували у два етапи: спочатку (після ви-
готовлення та монтажу) у холостому режимі, а потім в робочому. Встановлено 
максимально можливу продуктивність цього обладнання при подрібненні різ-
них зернових компонентів (кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса тощо). 
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Так, визначено, що продуктивність дробарки при подрібненні названих 
інгредієнтів коливається у межах 240–290 кг на годину. Змішувач при заванта-
женні в нього 150 кг суміші інгредієнтів дає задовільну ступінь змішування за 5 
хвилин роботи. При цьому завантаження сумішей шнековим транспортером у 
змішувач такої кількості інгредієнтів закінчується протягом 20–25 хвилин, тобто 
продуктивність транспортера може бути прийнятою на рівні 500 кг/годину. При 
цих параметрах системи приготування кормів визначальним є продуктивність 
дробарки, тобто продуктивність всієї системи була на рівні 240–290 кг на годи-
ну. При нормі видачі корму на добу на одну голову в межах навіть 0,8–1,0 кг, за 
зміну (7 годин) можна було приготувати кормосуміш для 2-х тис. голів дорослої 
птиці при її примусовій годівлі і приблизно для 4-х тисяч при годівлі „самок-
льовом”. Отримані при випробуванні дані свідчать, що такий комплект можна 
використовувати не тільки при тестуванні птиці, але і при відгодівлі на м’ясо чи 
на велику жирну печінку відносно великого поголів’я гусей, мускусних качурів 
чи мулардів. 

Відомо, що технології вирощування та утримання птиці повинні бути 
спрямованими на максимальний прояв її генетичного потенціалу. Для цього 
прояву необхідно створювати комфортні умови утримання, повноцінної годівлі 
тощо. Випробування розробленої кліткової батареї показали, що її конструкція 
забезпечила вільний доступ птиці до годівниць та напувалок, можливість птиці 
розправляти крила, „чепуритися” та здійснювати інші “операції” типової її по-
ведінки. Окрім того, батарея була простою за конструкцією і експлуатацією та 
придатною для використання в різних пташниках, починаючи з промислових і 
закінчуючи хлівами присадибних господарств.  

Для уточнення параметрів кліткової батареї виконували обміри водоплав-
ної птиці: гусей великої сірої породи та великої білої популяції селекції Інсти-
туту птахівництва НААН (див. табл. 1) та мускусних качок. Результати обмірів 
планується використати при розробленні серійного зразка кліткової батареї. 

 
Таблиця 1. Результати обмірів гусей великої білої популяції та великої сірої 

породи в залежності від віку птиці, см (у середньому) (n=20) 
Популяція, 

порода 
Найменування 

показника 
Вік птиці, тижнів 

3 6 9 12 25 

Велика біла 
(n=10) 

Обхват тулуба 18,2 18,1 20,8 23,4 49,7**;46,4* 
Довжина тулуба 16,1 19,8 22,5 23,9 38,6**; 35,8* 
Ширина голови 3,2 3,3 4,1 4,5 4,5**; 3,5* 

Розмах крил     81,4**; 73,6* 

Велика сіра 
(n=10) 

Обхват тулуба 18,0 19,1 20,3 24,4 48,8**; 45,9* 
Довжина тулуба 15,4 20,3 22,8 24,5 38,7**; 35,6* 
Ширина голови 3,3 3,4 4,1 4,6 4,5**; 3,5* 

Розмах крил     84,5**; 76,3* 
Примітка. * - розміри самок;** - розміри самців. 

Кліткову батарею було виготовлено у блочному варіанті. За цих умов в за-
лежності від поставлених завдань та розміру пташника чи його дільниці вона 
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може бути змонтована будь-якої довжини. Передбачається її виготовлення з від-
носно простих вузлів, що дасть змогу виготовляти такі батареї навіть у приса-
дибних чи фермерських господарствах до налагодження їх серійного виробниц-
тва. Опис батареї досконало викладено в патенті України на винахід №84224. У 
порівнянні з аналогом (а. с. СРСР №959705), вона значно простіша за конструк-
цією та, на відміну від аналогу, дає можливість як вирощувати молодняк качок і 
гусей з добового віку, так і утримувати дорослу птицю при годівлі „самокльо-
вом” або при примусовій відгодівлі.  

Як засвідчили випробування, ще одним способом використання батареї 
може бути утримання в ній племінних качурів чи гусаків при запровадженні 
штучного осіменіння птиці з наступною (після племінного використання сам-
ців) примусовою відгодівлею їх без пересадок. Випробування батареї показало, 
що система годівлі птиці дає змогу визначати споживання птицею корму у будь-
якій клітці за будь-який проміжок часу. Значно спрощується процес визначення 
живої маси птиці у будь-який період. Тобто, можна визначати конверсію корму 
у динаміці. А застосування розробленої системи приготування кормів надає 
можливість вносити ті чи інші домішки до корму чи кормової суміші у разі не-
обхідності коригування раціону у той чи інший період.  

Машини для примусової годівлі птиці випробували у трьох модифікаціях. 
У машині першої модифікації кормова суміш подавалася за допомогою робочо-
го органу у вигляді дротяної спіралі, у машині другого типу - двома шнеками, 
що знаходилися у взаємному зчепленні, у машині третього (гідравлічного) типу 
– шестерінчастим насосом. Встановлено, що машина першої конструкції забез-
печувала подачу в стравохід птиці зерна кукурудзи вологістю 25–30 %, другої 
конструкції – з відносною вологістю 33–50 %, третьої – суміші типу каші з від-
носною вологістю не менше 60 %. Основні результати випробувань машин на-
ведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2. Результати хронометражних вимірювань часу по періодах при-
мусової відгодівлі гусенят машинами з різними робочими органами (n=12) 
Показник День  

періоду 
відгодівлі 

Підготовчо-
заключний час, 

с 

Машинний 
час, с 

Сумарний час 
на один сеанс 

годівлі, с  
Машина «гідравлічного» типу 

Затрати часу, 
у середньому 

3-й  20,4+0,5 3,8+0,2** 24,2+0,6** 
12-й  21,6+0,6 4,2+0,2** 25,8+0,5** 
Машина зі спіральним робочим органом 

Затрати часу, 
у середньому 

3-й  26,6+0,9 20,6+0,6 47,2+0,9 
12-й  21,8+0,6 29,0+0,7 50,8+1,0 

Машина з робочими органами двохшнекового типу  
Затрати часу, 
у середньому 

3-й  25,7+0,8 9,3+0,3 35,0+0,8 
12-й 22,7+0,5 11,0+0,3 33,7+0,4 

Примітки: 1.**-р<0,01. 2. Кормовою сумішшю наповнювався стравохід досліджуваної 
птиці повністю. 
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Машинний час годівлі однієї птиці машиною третього типу за один цикл 
складав 3,8–4,2 с, що зі статистичною вірогідністю було значно менше, ніж ма-
шинами інших конструкцій. Сумарний час на одне годування однієї птиці також 
у цьому випадку був найменшим. З одного боку це дає змогу значно підвищити 
продуктивність праці оператора, а з іншого – сприяє зменшенню стресів у птиці 
з-за менш тривалого знаходження патрубку у її стравоході та контакту “машина-
птиця-людина”. Тобто, у разі забезпечення відносно високих показників щодо 
отримання відповідної маси великої жирної печінки, жиру та м’яса, машини та-
кої конструкції можуть бути рекомендовані для використання при промисловій 
відгодівлі водоплавної птиці на велику жирну печінку.  

В Україні до цього часу при примусовій відгодівлі водоплавної птиці ви-
користовували або зарубіжні технології, або вітчизняні, відомі як подавання у 
стравохід птиці зерна кукурудзи, яке пройшло волого-теплову обробку до від-
носної вологості 33–50 % та одночасно з подаванням у стравохід піддається ме-
ханічному стисканню, подрібненню та гомогенізації. Остання технологія у по-
рівнянні з подаванням цілого зерна кукурудзи за допомогою машини зі спіраль-
ним робочим органом дала змогу підвищити продуктивність праці оператора та 
зменшити термін контакту “людина–машина–птиця” приблизно у 2 рази. І, 
окрім того, сама кормосуміш була більш підготованою до перетравлювання у 
ослабленому організмі птиці, вибракуваної, наприклад, з племінного стада (па-
тент України № 16047). Разом з тим, обладнання для реалізації такої технології 
було відносно складним і вимагало при виготовленні наявності відносно склад-
ного верстатного парку, а приготування зерна кукурудзи і змішування його з 
домішками було відносно трудомістким. Крім того, і питомі витрати зерна ку-
курудзи (17–21 кг/голову), і тривалість всього процесу відгодівлі птиці (25–30 
діб) не відповідали сучасним вимогам, хоча така технологія застосовувалась і 
застосовується у деяких господарствах вже протягом 10–18 років. Утримання 
птиці при примусовій відгодівлі за цією технологією здійснювалось переважно 
в батареях для групового утримання птиці, наприклад аналогічних описаним в 
а. с. СРСР № 959705. Це давало змогу одному операторові обслуговувати понад 
140 голів птиці, переміщуючись на платформі упродовж ряду кліток батареї, та, 
при двохрядному розміщенні кліток в батареї, підвищити ефективність викори-
стання виробничої площі у порівнянні з однорядними батареями у 1,8–2,0 рази. 

При проведенні цих досліджень було встановлено, що і при використанні 
кормової суміші у кашоподібному вигляді можна отримувати велику жирну пе-
чінку гусей та качок відповідної кондиції, тобто на рівні генетичного потенціа-
лу використовуваної птиці. У зв’язку з цим запропоновано нову вітчизняну тех-
нологію примусової відгодівлі, яка базується на попередньому приготуванні ку-
курудзяної дерті, механізованому змішуванні з нею всіх сипучих компонентів за 
використання системи приготування кормів, що передбачає запарювання суміші 
крутим кип’ятком у відповідній пропорції з додаванням в неї рідких компонен-
тів, охолодженні суміші та подаванні її у стравохід птиці машинами так званого 
“гідравлічного” типу. У такому разі спрощується підготовка кормової суміші до 
згодовування, а контакт “машина–птиця” за одну годівлю можна довести до кі-
лькох секунд, що повною мірою залежить від майстерності оператора. При 
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цьому птицю можна утримувати в тих же групових клітках, які не спричиняють 
птиці якихось “незручностей” (дають можливість розправляти крила, вільно ко-
ристуватись напувалкою). Як згадувалось, розроблено і конструкцію дещо 
спрощеної кліткової батареї для групового утримання птиці, але таке “спро-
щення” дало змогу зробити батарею універсальною, в якій можна і вирощувати 
птицю з добового віку, і утримувати при відгодівлі “самокльовом” та при при-
мусовій відгодівлі. 

Експериментальна перевірка розробок показала, що використання нової 
вітчизняної технології примусової відгодівлі водоплавної птиці дає змогу не 
тільки “гуманізувати” сам процес, але і скоротити період відгодівлі на 5–10 днів 
(всього за 13–20 днів) та отримувати у процесі відгодівлі продукцію (велику 
жирну печінку, м’ясо та жир), збагачену біологічно активними речовинами типу 
вітамінів, антиоксидантів, мікроелементів тощо. Причому, при такому збагачен-
ні продуктивність птиці підвищується. Тобто, можна говорити про розробку но-
вого способу підвищення поживності та якості продукції водоплавної птиці у 
напрямку отримання продуктів функціонального призначення, наприклад, з лі-
кувально-профілактичними властивостями.  

Всі відомі машини для примусової годівлі передбачають використання 
електричної або механічної енергії, що не завжди можливо в умовах ненадійно-
го енергозабезпечення. В результаті проведених випробувань розроблено новий 
пристрій для примусової відгодівлі, який дає змогу усунути ці недоліки, а також 
більш простий конструктивно. Запропонований пристрій включає бункер для 
накопичення кормової суміші, встановлений на платформу, поршень, циліндр, 
патрубок для введення у стравохід птиці при годівлі і клапан подачі кормової 
суміші, розміщений на патрубку. Пристрій додатково включає підйомний меха-
нізм, закріплений над бункером, бункер пристрою виконано у вигляді циліндра, 
встановленого вертикально, поршень являє собою тягар, приєднаний до підйо-
много механізму, а привід клапану подачі суміші у патрубок з’єднаний з важе-
лем педального перемикання. Підйомний механізм виконано у вигляді ручної 
талі. Конструкцію пристрою досконало викладено в описі патенту на корисну 
модель згідно з заявкою № а 2012 00044 від 03.01.2012 року. 

Пристрій працює таким чином. Оператор за допомогою ручної талі, приє-
днаної до поршня ланцюгом, піднімає поршень, виводячи його з циліндра, за-
кріпленого на платформі кільцем. В циліндр він завантажує кормову суміш (на-
приклад, запарену дерть з зерна кукурудзи відносною вологістю 60–70 % з до-
мішками – соняшниковою олією та кухонною сіллю), після чого за допомогою 
ручної талі опускає поршень в циліндр. В цей час клапан на патрубку закрито 
завдяки роботі пружини і важеля. Поршень завдяки земному тяжінню створює 
тиск кормової суміші в циліндрі. Оператор змащує поверхню патрубка олією та 
вводить його у стравохід птиці, натискає на педаль важеля. Останній через тро-
сову передачу взаємодіє з важелем, який, повертаючись навколо осі, відкриває 
клапан. Кормова суміш з циліндра під тиском подається через клапан в патру-
бок, а з нього – у стравохід птиці. Після подачі дози кормової суміші у стравохід 
птиці оператор поступово виймає патрубок з стравоходу птиці та відпускає пе-
даль. Під дією пружини важелі займають висхідне положення. Клапан закрива-
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ється, подача кормової суміші з циліндра завершується. Аналогічним чином 
оператор годує наступну птицю, а потім таким чином і все поголів’я. При годів-
лі оператор періодично поповнює запас кормової суміші у циліндрі. 

Таким чином, у порівнянні з аналогами і прототипом, запропонований 
пристрій простіший за конструкцією, розширює функціональні можливості при 
відгодівлі птиці і при перебоях в електрозабезпеченні чи в місцевостях, де не-
має джерел електричного струму (господарства фермерів та сімейні ферми в 
гірських селищах чи хуторах тощо). Пристрій, завдяки простоті конструкції та 
відносно низькій вартості у порівнянні з прототипом, може бути запасним варі-
антом і в крупних пташниках з примусової відгодівлі птиці, в яких можливі пе-
ребої в енергопостачанні. 

У цілому, як показали дослідження та виробничі перевірки, комплект об-
ладнання (дробарка та змішувач, кліткова батарея, пристрій для примусової го-
дівлі або машина для відгодівлі тощо) дає змогу за відносно короткий період 
(попередня відгодівля гусенят на м’ясо протягом двох місяців і наступна при-
мусова відгодівля протягом трьох тижнів) отримувати гусей живою масою від 
6,5–7,0 кг/голову, тобто високоякісну продукцію (висококалорійні дієтичні гу-
сячі м’ясо, жир та жирну печінку), які у подальшому можливо використовувати 
для особистих потреб чи реалізувати на ринку. 

Висновки: 
1. Створений вітчизняний комплект обладнання можна застосовувати у 

промислових господарствах з виробництва продукції водоплавної птиці, а при 
відповідних раціонах годівлі – при отриманні продуктів функціонального приз-
начення. 

2. Створене обладнання і його елементи можна використовувати при за-
провадженні примусової годівлі водоплавної птиці в фермерських господарст-
вах та сімейних фермах навіть при тимчасових перебоях у енергозабезпеченні, 
постачанні кормів, підстилкових матеріалів тощо. 
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ЧИ ВАРТО ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-

БРОЙЛЕРІВ У КЛІТКОВИХ БАТАРЕЯХ? 
 

Каркач П.М., Машкін Ю.О. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Резюме. Проведена порівняльна оцінка двох технологій вирощування курчат-

бройлерів, а саме на глибокій підстилці та у клітковій батареї фірми «Техна». Отримані ре-
зультати досліду переконливо доводять ефективність використання кліткового обладнання 
при вирощування курчат-бройлерів на м’ясо. 

Ключові слова: курчата-бройлери, технологія, підстилка, клітка, збереженість, жи-
ва маса, витрати кормів. 

 
Summary: Conducted comparative estimation of two technologies of growing of broiler-

chickens, namely on the deep bedding and in the cellular battery of firm «Tехна». The got results of 
experience convincingly lead to efficiency of the use of cellular equipment at growing of broiler-
chickens on meat. 

Key words: broiler-chickens, technology, bedding, cage, stored, living mass, expense of for-
ages. 

 

Вступ. В останні роки різні партії і громадські організації по захисту на-
вколишнього середовища виступають за заборону кліткового утримання птиці і, 
зокрема курчат-бройлерів, пояснюючи це відсутністю комфорту і перешко-
джанням прояву різних поведінкових реакцій [10, 15]. 

Однак не можна не погодитися і з авторами публікацій, які вважають го-
ловним свідченням комфортності умов утримання будь-якої тварини гарний 
стан здоров’я, високу збереженість та досягнення генетичного потенціалу про-
дуктивності [8]. 

Із усіх галузей тваринництва птахівництво вперше перейшло на про-
мисловий шлях розвитку і за останнє сторіччя перетворилося у технічно високо 
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оснащену галузь, яка здатна у короткі терміни задовольнити потребу людей у 
дієтичних продуктах харчування, якими є яйця та м’ясо птиці. Все сучасне пта-
хівництво побудовано на промислових, інтенсивних технологіях і, враховуючи, що і 
до сьогоднішнього дня світова продовольча проблема ще не вирішена, птахів-
ництво було і є флагманом у забезпеченні людства життєво важливими продук-
тами харчування. Нарощування виробництва продукції птахівництва досягало-
ся за умови його інтенсивного розвитку, тобто утримання птиці у багатоярусних 
кліткових батареях з повною механізацією і автоматизацією виробничих проце-
сів. Тому у 70-80 роки навіть у таких високорозвинених країнах світу, як: США, 
Англія, Німеччина, Японія широко використовувалося вирощування курчат-
бройлерів у кліткових батареях. Необхідність постійного підвищення рівня за-
безпеченості населення життєво важливими продуктами харчування змушувала 
нарощувати темпи інтенсивного розвитку птахівництва і у республіках Радян-
ського Союзу, де утримання бройлерної птиці у кліткових батареях доходило до 
60-65 % [1, 9, 11]. 

Але чому на сьогоднішній день дії громадських організацій, що висту-
пають на захист тварин, спонукають деякі найбільш розвинуті країни світу 
повністю відмовитися від кліткового утримання птиці, в. т. ч. і при вирощу-
ванні курчат-бройлерів? Чи це дійсно клопотання про стан птиці, чи цьому є 
інші причини?  

З одного боку, поступове нарощування населення на земній кулі ще більш 
заглиблює глобальну продовольчу проблему. Забезпеченість людства продукта-
ми харчування завжди була не тільки головною умовою його існування, але є і 
важливим фактором соціальної стабільності у окремих країнах і світовому спів-
товаристві в цілому.  

Треба відзначити, що за оцінками ФАО норма харчування для однієї лю-
дини повинна складати 2400-2500 ккал у день. Деякі автори вважають, що «се-
редньостатистичному» мешканцю Землі для нормальної життєдіяльності необ-
хідно 2700-2800 ккал у день. Зрозуміло, що цей показник, в якійсь мірі, колива-
ється в залежності від статі, віку, виду праці, природньо-климатич-них умов і 
деяких інших факторів. Харчування, при якому не вистачає не тільки калорій, 
але і білків (в першу чергу, тваринного походження), а також жирів, вітамінів, 
мікроелементів, називають неповноцінним або хронічним голодом. Чітко вира-
жене недоїдання наступає тоді, коли норма знижується нижче 1800 ккал, а вира-
зний голод - коли настає «критична відмітка» у 1000 ккал в день [4]. 

Тобто на практиці, дана проблема виступає як проблема абсолютної не-
стачі продовольства (недоїдання і голоду) в найменш розвинутих країнах, а та-
кож незбалансованості харчування у розвинених. Отже стан аграрного сектору 
в більшості визначає положення держави на світовій арені. Тому США, Канада 
та більшість держав ЄС, які успішно вирішили проблему продовольчої безпеки, 
очолюють список найбільш розвинених країн світу [3].  

Якщо ці країни вже вирішили продовольчу проблему, то який же подаль-
ший шлях розвитку їх аграрної галузі? Доцільно привести основні тенденції ро-
звитку світового продовольчого ринку на період до 2020 року. Відзначається, що 
в найбільш розвинених країнах попит на продовольство буде залишатися приб-
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лизно на одному рівні, а зміни торкнуться, головним чином, структури спожи-
вання і якості продуктів харчування. Разом з тим, констатується, що в зв’язку з 
перетворенням ряду розвинених країн Східної Азії і Східної Європи у нетто-
імпортерів сільськогосподарських продуктів, у великих країн-виробників про-
довольства з’являться нові ринки збуту [6]. 

З наведеного вище, стає очевидним, що розвинені країни, маючи переви-
робництво продукції птахівництва, можуть собі дозволити агітувати за підлого-
ве, а то і за вільне вигульне вирощування птиці у фермерських господарствах, 
пояснюючи такий напрям покращенням структури споживання та підвищенням 
якості продукції.  

Виникає питання, по-перше, чи варто нашій країні, відмовляючись від 
кліткового утримання курчат-бройлерів і, тим самим, значно зменшуючи пого-
лів’я і валове виробництво продукції, перетворюватися у країну нетто-імпортер 
сільськогосподарських продуктів, як це прогнозує програма розвитку світового 
продовольчого ринку? 

По-друге, чи дійсно більше недоліків, ніж переваг кліткового вирощуван-
ня курчат-бройлерів, що можуть бути суттєвими причинами відмови від такого 
способу утримання?  

Основними недоліками кліткового вирощування курчат-бройлерів, є від-
сутність комфорту, перешкоджання прояву різних поведінкових реакцій, гіподи-
намія, які призводять до зниження життєздатності птиці, виникнення захворю-
вань, погіршення якості продукції за рахунок намулів на грудній кістці [12,14]. 
Із перерахованих недоліків спірним може бути тільки питання зниження кате-
горійності тушок за рахунок появи намулів на грудній кістці. Але сучасні кро-
си курчат-бройлерів дозволяють отримувати заплановану масу 2-2,5 кг у тер-
міни вирощування 40-42 дні без наявності намулів, а сучасні кліткові батареї, 
наприклад фірми «Техна», забезпечують умови утримання з повною механіза-
ції і автоматизації виробничих процесів і, головне, з подачею свіжого повітря у 
кожну клітку із птицею, що поліпшує санітарно-ветеринарний стан пого-
лів’я [1]. 

Отже, переваги кліткового способу утримання в порівнянні з підлоговим 
полягають у максимальному використанні виробничих площ, високому рівні 
механізації і автоматизації виробничих процесів, скороченні витрат на інженер-
ні комунікації, обігріву і освітлення приміщення і збільшенні виходу м'яса з 
одиниці площі в 2,5-3 рази. При вирощуванні в кліткових батареях не потрібно 
підстилки, забезпечується краще спостереження за птицею, курчата не контак-
тують із відходами й рідше заражаються паразитами, насамперед кокцидіями. У 
кліткових батареях курчата-бройлери краще ростуть, менше споживають корму 
на одиницю приросту, у більш ранній термін досягають забійних кондицій. 
Крім того, полегшується праця робітників по обслугову-ванню і відправленню 
птиці на забій [2, 5, 9, 10, 12]. 

Метою наших досліджень було встановити вплив на ряд зоотехнічних по-
казників бройлерів різних технологій вирощування, а саме на глибокій підстил-
ці та в клітковій батареї. 
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Матеріали і методи. На базі віварію Білоцерківського національного аг-
рарного університету було проведено науково-господарський дослід з викорис-
танням різних технологій вирощування курчат-бройлерів: на глибокій підстилці 
та у клітковій батареї ТБНЦ-4 фірми «Техна». З добових курчат-бройлерів кро-
су «Росс-308» за принципом аналогів було сформовано дві групи контрольна та 
дослідна. У кожній групі налічується по 100 голів бройлерів. Контрольна та до-
слідна групи курчат-бройлерів отримували стандартний повнораціонний комбі-
корм згідно періоду вирощування (табл. 1).  

 
Таблиця 1. Схема досліду 

Вік, діб Група курчат-бройлерів 
контрольна дослідна 

1-10 старт старт 
11-28 гровер гровер 
29-42 фініш фініш 
 
Впродовж досліду проводився облік збереженості, живої маси курчат-

бройлерів, споживання кормів, підраховувались середньодобові прирости та ви-
трати корму на 1 кг приросту живої маси. 

По закінченню досліду (42 доби) проводився забій та анатомічний розтин 
тушок курчат-бройлерів за методикою Т.М. Поліванової [7].  

Результати досліджень. В результаті проведених нами досліджень отри-
мано результати, які свідчать про більш ефективне вирощування курчат-
бройлерів на м’ясо в клітковій батареї фірми «Техна» порівняно з традиційним 
вирощуванням бройлерів на глибокій підстилці (табл. 2).  

 
Таблиця 2. Показники продуктивності курчат-бройлерів 

Показники Група курчат-бройлерів 
контрольна  дослідна 

Збереженість, % 96 97 
Початкова жива маса, г 43,8±0,38 43,7±0,36 
Кінцева жива маса, г 2146,2±23,59 2321,9±23,80** 
Абсолютний приріст, г 2102,4±23,58 2278,2±23,81** 
Середньодобовий приріст, г 50,06±0,562 54,24±0,573** 
Витрати кормів на 1 кг приросту, кг 1,83 1,78 
Європейський показник ефективності ви-
робництва 268 301 

Примітка. * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01. 
 
Варто відмітити, що збереженість курчат-бройлерів, як в контрольній так і 

в дослідній групах, була досить високою. Так, збереженість у курчат, які утри-
мувалися у клітковій батареї, становила 97 %, а у птиці, що утримувалися на 
глибокій підстилці, складала 96 %.  

Початкова жива маса добових курчат-бройлерів була майже однаковою і 
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коливалася в межах 43,6-43,7 г. Але кінцева жива маса 42-добових курчат дослі-
дної групи, які утримувалися у клітковій батареї фірми «Техна», була достовір-
но вищою на 175,7 г або 8,2 % (Р≤0,01), ніж у бройлерів, що вирощувалися на 
глибокій підстилці (2146,2 г).  

Відповідно до живої маси курчат-бройлерів змінюються абсолютні та се-
редньодобові прирости. Так, абсолютний приріст за 42 доби вирощування в ко-
нтрольній групі, яка утримувалася на глибокій підстилці, склав 2102,4 г. Тоді як 
в дослідній групі цей показник був вищим на 175,8 г або 8,4 % і становив 2278,2 
г. Показник середньодобового приросту у курчат-бройлерів, яких вирощували у 
клітковій батареї, був на 4,18 г або 8,3 % вищим порівняно з контрольною гру-
пою (Р≤0,01). 

Одним з найважливіших показників ефективності виробництва м’яса кур-
чат-бройлерів є витрати кормів на 1 кг приросту. Провівши розрахунки даного 
показника видно, що при утриманні бройлерів на глибокій підстилці витрати 
кормів на 1 кг приросту складають 1,83 кг, що на 0,05 кг або 2,7 % більше, ніж в 
дослідній групі, яку утримували в клітковій батареї фірми «Техна». 

Більш об’єктивною оцінкою виробництва м’яса курчат-бройлерів є оцінка 
за Європейським показником ефективності виробництва, який залежить від кін-
цевої живої маси, витрат кормів на 1 кг приросту, періоду вирощування та збе-
реженості молодняка. З проведених нами досліджень видно, що Європейський 
показник ефективності виробництва в контрольній групі склав 268 одиниць, то-
ді як цей показник в дослідній групі був більшим на 33 одиниці і становив 301, 
що свідчить про більш ефективне виробництво м’яса курчат-бройлерів у кліт-
ковій батареї. 

По закінченню вирощування курчат-бройлерів у 42-добовому віці було 
проведено забій та анатомічний розтин тушок (табл. 3). Аналізуючи дані табли-
ці 3 видно, що передзабійна жива маса бройлерів дослідної групи була на 8,2 % 
або 173,4 г більшою, ніж в контрольній групі, де цей показник становив 2118,2 г 
(Р≤0,01).  

 
Таблиця 3. Забійні якості курчат-бройлерів 

Показники Група курчат-бройлерів 
контрольна  дослідна 

Передзабійна жива маса, г  2118,2 ± 14,03 2291,6 ±21,34** 
Маса напівпатраної тушки, г  1824,4 ± 11,67 1969,2 ±17,59** 
Маса патраної тушки, г 1559,2 ± 11,62 1692,4 ±17,05** 
Вихід напівпатраної тушки, % 86,1 ±0,18 85,9 ±0,18 
Вихід патраної тушки, % 73,6 ±0,18 73,9 ±0,15 
Маса м’язів грудних , г 417,0 ±6,88 472,4 ±4,82** 
Маса м’язів ножних , г 392,2 ±5,97 423,6 ±7,50* 

Примітка. * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01. 
 
Відповідно до живої маси спостерігається вірогідна різниця між масою 

напівпатраної та патраної тушок курчат-бройлерів дослідної та контрольної 
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груп (Р≤0,01). Так, маса напівпатраної та патраної тушок у контрольній групі 
становила 1824,4 г і 1559,2 г, що на 144,8 г та 133,2 г менше, ніж в дослідній 
групі відповідно. 

Незважаючи на вірогідну різницю за напівпатраною та патраною тушка-
ми, їх вихід був майже однаковим і коливався в межах 85,9-86,1 % та 73,6-
73,9 %. 

Найціннішою частиною тушки у курчат-бройлерів є грудні м’язи. За да-
ними таблиці 3 видно, що маса грудних м’язів у тушках птиці дослідної групи 
вірогідно вища (при Р≤0,01), ніж в контрольній групі (417,0 г) на 13,3 % або на 
55,4 г. Маса ножних м’язів, а саме стегнових та гомілкових, в тушці бройлерів 
контрольної групи становить 392,2 г, що на 8,0 % або 31,4 г менше, ніж в туш-
ках птиці дослідної групи (Р≤0,05). 

За результатами забою та анатомічного розтину нами були розраховані ін-
декси м’ясних якостей курчат-бройлерів (табл. 4). Індекс м’ясності тушки брой-
лерів дослідної групи становить 65,2 % і має тенденцію до збільшення порівня-
но з контрольною групою на 1,1 %. Незважаючи на те, що маса ножних (стегно-
вих та гомілкових) м’язів в тушках курчат дослідної групи вища, ніж в контро-
льній групі, індекс м’ясності ніг в контрольній групі склав 25,2 %, що на 0,2 % 
більше ніж в дослідній групі. 

Таблиця 4. Індекси м’ясних якостей курчат-бройлерів 

Показники Група курчат-бройлерів 
контрольна  дослідна 

Індекс м’ясності тушки, % 64,1 ±0,22 65,2 ±0,55 
Індекс м’ясності грудей, % 26,7 ±0,38 27,9 ±0,18* 
Індекс м’ясності ніг, % 25,2 ±0,33 25,0 ±0,25 
Індекс їстівних частин, % 82,1 ±0,17 84,6 ±0,46** 
Індекс костистості, % 21,2 ± 0,15 19,8 ±0,14** 

Примітка. * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01. 
 

Найбільш важливим є індекс м’ясності грудей, який у курчат-бройлерів 
дослідної групи був вірогідно вищий (при Р≤0,05) на 1,2 %, ніж в контрольній 
групі. Вищим також на 2,5 % (Р≤0,01) є і індекс їстівних частин у бройлерів до-
слідної групи. На відміну від вищеперерахованих індексів індекс костистості 
навпаки в дослідній групі є меншим (Р≤0,01) на 1,4 % порівняно з показником 
контрольної групи. 

Висновки. При використанні кліткових батарей фірми «Техна» в техноло-
гічному процесі виробництва м’яса курчат-бройлерів було отримано вірогідно 
вищі показники живої маси в кінці періоду вирощування (42 доби) на 175,7 г 
(Р≤0,01), середньодобових приростів на 4,18 г, Європейського показника ефек-
тивності виробництва на 33 одиниці, передзабійної живої маси на 173,4 г, маси 
патраної тушки на 133,2 г, а також маси грудних та ножних (стегнових та гоміл-
кових) м’язів на 55,4 г та 31,4 г, а також менших на 50 г витрат кормів на 1 кг 
приросту порівняно з групою курчат-бройлерів, яких вирощували на глибокій 
підстилці. 
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УДК 636.52/.58:082.2 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ КУРЕЙ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ  
 

Катеринич О.О., Панькова С.М., Захарченко О.П., Лютий Ю.С. 
Інститут тваринництва НААН, katerinich@ukr.net 

 
Резюме. Целью работы является проведение анализа воспроизводимых качеств бор-

ковских мясо–яичных популяций в филогенезе и их сравнение с птицей яичного и яично–
мясного направления продуктивности. Исследование проведено в Государственном предпри-
ятии «Опытное хозяйство «Борки» Института птицеводства НААН и на эксперименталь-
ной базе «Ферма сохранения государственного генофонда птицы» Института животно-
водства НААН с привлечением 5 популяций кур мясо–яичного (Г1 – борковские кукушечные, 
Г2 – белые, Г3 – золотистые, Г4 – рябые, Г5 – голубые), яичного (А – борковская цветная) и 
яично–мясного (14 – полтавская глинистая) направления продуктивности. Воспроизводите-
льные качества определяли на протяжении продуктивного периода птицы. В результате 
проведенных исследований установлены границы изменчивости оплодотворенности яиц 
(77,2 – 90,8 % и 91,0 – 96,5 %), выводимости яиц (86,1 – 90,2 % и 91,5 – 96,0 %) и вывода мо-
лодняка (69,6 – 87,3 % и 86,0 – 91,0 %) при искусственном осеменении и естественном спа-
ривании.  

Ключевые слова: куры, оплодотворенность, выводимость 
 
Abstract. The aim is to analyze reproducible qualities Borki meat and egg populations in the 

phylogeny and their comparison with a bird egg and egg and meat production. The study was con-
ducted at the State Enterprise "Experimental Farm" Borki "Poultry Research Institute of Agrarian 
Sciences and on an experimental basis," State Farm preservation of the gene pool Birds "Institute of 
Animal NAAS involving five populations of chicken meat and egg (G1 – Borkowski kukushechnye, 
G2 – White, T3 – Golden, G4 – Speckled, G5 – Blue), egg (A – Borkovskaya color) and egg and 
meat (14 – Poltava clay) productive direction. Reproductive qualities determined for poultry pro-
duction period. The studies established the boundaries of variation of fertilized eggs (77.2 – 90.8 % 
and 91.0 – 96.5 %), hatchability (86.1 – 90.2 % and 91.5 – 96.0 %) and the withdrawal of young 
(69.6 – 87.3 % and 86.0 – 91.0 %) in artificial insemination and natural mating. 

Keywords: chickens, fertility, hatchability 
 

Вступ. Враховуючи сучасні тенденції розвитку альтернативного, органіч-
ного та присадибного птахівництва [4] співробітниками Інституту тваринництва 
НААН разом із спеціалістами Державного підприємства „Дослідне господарст-
во Борки” протягом 2000 – 2013 рр. проводиться робота у напряму створення та 
покращення курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності. В результаті прове-
дення системи спрямованих схрещувань, методом міжпородного схрещування, 
цілеспрямованого масового відбору та гомогенного підбору з використанням 
прийомів адаптивної селекції отримано 8 популяцій м’ясо-яєчних курей із різ-
ним генотипом щодо забарвлення оперення. Згідно із літературними даними, за 
рівнем прояву господарсько-корисних ознак створена птиця відповідає м’ясо-
яєчному напряму продуктивності [2-4]. При цьому, завдяки новій птиці, розши-
рено межі цього класу продуктивності у курей. Так, при дотриманні технологі-
чних умов наближених до отримання органічної продукції, птиця разом із висо-
кою збереженістю на протязі використання 86,3 – 94,0 % має несучість за 34 
тижні продуктивного періоду – 125,4 (Г2) – 139,2 (Г4) шт. яєць; живою масою 
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дорослої птиці (52 тижні життя) – 2,9 (Г1, Г3) – 3,3 (Г2) кг у курей та 3,7 (Г1, 
Г3) – 4,1 (Г2) кг у півнів (р≤0,001, з яєчними та яєчно-м’ясними курми); масою 
яєць – 55,9(Г1) – 57,3(Г3) – 57,8 (Г2) та 60,3 (Г1), 62,4 (Г2), 61,5 (Г3) г, у 30 та 
52 тижні життя.  

Зараз, у племінному заводі (єдиному в Україні) з розведення м’ясо-яєчних 
курей, який діє на базі дослідної бази Інституту тваринництва утримується 5 
найбільш перспективних популяцій та ліній бірківських м’ясо-яєчних курей 
(білі, зозулясті, золотисті, рябі, сріблясті). 

Поряд із отриманням вищенаведених показників продуктивності нами 
збільшено вміст жовтка у яйці – 27,4 (Г3) – 32,6 (Г2) та 30,5 (Г4) – 31,8 (Г5) % і 
енергетичну цінність – 639,9 (Г3) – 657,0 (Г4) та 684,9 (Г4) – 704,9 (Г5) кДж, у 
30 та 52 тижні життя, відповідно.  

Разом з цим, для якісного батьківського стада птиці необхідно мати висо-
кі показники відтворних якостей. Тому, метою нашої роботи було проведення 
аналізу динаміки відтворних якостей бірківських м’ясо-яєчних популяцій на 
протязі їх філогенезу та їх порівняння з птицею яєчного та яєчно-м’ясного на-
пряму продуктивності. 

Матеріали та методи. Дослідження виконано у Державному підприємст-
ві «Дослідне господарство «Борки» Інституту птахівництва НААН та на експе-
риментальній базі «Ферма збереження державного генофонду птиці» Інституту 
тваринництва НААН. В дослідженнях проведено оцінку 5 популяцій курей 
м’ясо-яєчного (Г1 – бірківські зозулясті, Г2 – білі, Г3 – золотисті, Г4 – рябі, Г5 – 
блакитні), яєчного (А - бірківська барвиста) та яєчно-м’ясного (14 – полтавська 
глиняста) напряму продуктивності. У 2010 рр. було використано штучне осіме-
ніння, у 2011-2012 рр. - природне спарювання. Відтворні якості визначали на 
протязі продуктивного періоду утримання птиці.  

Результати досліджень. Отримані величини показника заплідненості ку-
рей різного напряму продуктивності представлено у таблиці 1. У 2010 році за-
плідненість яєць (при штучному осіменінні) для курей м’ясо-яєчного напряму 
продуктивності знаходилося у межах 77,2 (Г4) – 80,4 (Г3) %, при середньому 
показнику для цієї птиці – 79,4 %. У курей яєчного напряму продуктивності 
(популяція А) встановлено вірогідне зниження цього показника, у порівнянні з 
м’ясо-яєчними курми – до 75,6 %. Відповідний показник у яєчно-м’ясних курей 
встановлено на рівні 74 %, що також вірогідно нижче, у порівнянні з м’ясо-
яєчними курми. 

Застосування природного спарювання дозволило вірогідно (p≤0,001) пок-
ращити заплідненість яєць у м’ясо-яєчних курей до 92,2 (Г4) – 96,5 (Г3) % та 
91,0 (Г2) – 95,5 (Г4) %, за 2011 та 2012 рр., відповідно.  

За результатами порівняльного аналізу м’ясо-яєчних популяцій та попу-
ляції 14 (полтавська глиняста) встановлено вірогідну перевагу перших (у серед-
ньому за всіма популяціями) у 2010 (p≤0,001) році та не вірогідну у 2011 рр. 
При порівнянні полтавських глинястих курей (14) та окремих популяцій м’ясо-
яєчних курей відмічено перевагу перших лише над Г4 та Г2, у 2011 та 2012 рр. 
відповідно.  

Порівняння м’ясо-яєчних курей з популяцією А яєчного напряму продук-
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тивності, дозволило встановити вірогідну перевагу (p≤0,001) перших у 2010 
(при штучному осіміненні) та 2012 (природному спарюванні) рр. Не вірогідна 
перевага популяції А над середнім показником для м’ясо-яєчних курей встанов-
лено у 2011 році. На популяційному рівні перевага популяції А встановлено 
лише над Г2 та Г4 у 2011 р.  

 
Таблиця 1. Відтворні якості курей різних генотипів та напряму 

продуктивності за роками (заплідненість), % 
Популяція,  

коди 
Роки 

2010 2011* 2012* 
Г1 79,5 96,4 95,0 
Г2 79,9 94,4 91,0 
Г3 80,4 96,5 95,0 
Г4 77,2 92,2 95,5 
Г5 79,8 - - 

Середнє за (Г1-Г5) 79,4 94,9 94,1 
14 74,0 а2 93,3 95,0 
А 75,6 б2 95,3 91,0 б2 

Примітки: 1. * - природне спарювання. 2. Статистична значимість різниці між се-
реднім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції 14: а1 - p≤0,01; а2 - p≤0,001; статис-
тична значимість різниці між середнім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції А: б - 
p≤0,05; б2 - p≤0,001.  

 
Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлено високі 

показники усіх популяцій м’ясо-яєчного напряму продуктивності за запліднені-
стю яєць, як при штучному осіменінні (77,2 – 80,4 %), так і природному спарю-
ванні (91,0 – 96,5 %), які за окремі роки вірогідно перевершували (p≤0,001) від-
повідні дані курей яєчного та яєчно-м’ясного напряму продуктивності.  

Результати порівняльної оцінки дослідної птиці за ознакою виводимість 
яєць представлено у таблиці 2. 

У 2010 році межи мінливості показника виводимість яєць для м’ясо-
яєчної птиці встановлено у межах – від 86,7 (Г1) – 92,0 (Г4) %. Протягом насту-
пних двох років (2011 – 2012) встановлено вірогідне зростання виводимості 
яєць з 93,8 (Г1) – 94,8 (Г4) % до 91,5 (Г1) – 96,0 (Г3) %. Не зважаючи на мінли-
вість показника виводимість яєць за роками, вірогідної різниці між популяціями 
м’ясо-яєчних курей не встановлено. 

За результатами порівняльного аналізу курей м’ясо-яєчного та яєчно-
м’ясного (14) напряму продуктивності встановлено вірогідну перевагу перших 
на протязі 2010 (p≤0,001) та 2012 (p≤0,05). Не вірогідну перевагу яєчно-м’ясної 
птиці встановлено у 2011 р. 

Порівняння м’ясо-яєчних курей з популяцією А яєчного напряму продук-
тивності, дозволило встановити вірогідну перевагу (p≤0,001) перших у 2010 р. 
Не вірогідна перевага яєчної птиці над середнім показником та над окремими 
популяціями м’ясо-яєчних курей встановлено у 2011 та 2012 рр.  



137 

Таблиця 2. Відтворні якості курей різних генотипів та напряму 
продуктивності за роками (виводимість яєць), % 

Популяція,  
коди 

Роки 
2010 2011* 2012* 

Г1 86,7 93,8 91,5 
Г2 87,5 93,9 93,0 
Г3 87,0 94,3 96,0 
Г4 92,0 94,8 94,5 
Г5 87,7 - - 

Середнє за (Г1-Г5) 88,2 94,2 93,8 
14 76,1 а2 95,9 91,0 а 
А 83,7 б2 95,3 95,0 

Примітки: 1.* - природне спарювання. 2. Статистична значимість різниці між сере-
днім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції 14: а - p≤0,05; а2 - p≤0,001; статистич-
на значимість різниці між середнім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції А: б2 - 
p≤0,001. 

 
Таким чином, встановлено високі показники м’ясо-яєчних популяцій за 

виводимістю яєць, як при штучному осіменінні (86,1 – 90,2 %), так і природно-
му спарюванні (91,5 – 96,0 %), які за окремі роки вірогідно перевершували 
(p≤0,001) відповідні дані курей яєчного та яєчно-м’ясного напряму продуктив-
ності.  

Вивід молодняку є складним, індексним показником, який об’єднує заплі-
дненість та виводимість яєць. Рівень прояву цього показника у 2010 р. для 
м’ясо-яєчних курей встановлено на рівні – 68,9 (Г1) – 71,1 (Г4) %. За наступний 
період досліджень встановлено вірогідне зростання (p≤0,001) виводу молодня-
ку, у порівнянні з 2010 р. до 87,4 (Г4) – 91,0 (Г3) % та 86,0 (Г2) – 91,0 (Г3) %, 
відповідно для 2011 та 2012 років (табл. 3).  

 
Таблиця 3. Відтворні якості курей різних генотипів та напряму 

продуктивності за роками (вивід молодняку), % 
Популяція,  

коди 
Роки 

2010 2011* 2012* 
Г1 68,9 90,4 87,5 
Г2 69,9 88,6 86,0 
Г3 69,9 91,0 91,0 
Г4 71,1 87,4 90,0 
Г5 70,0 - - 

Середнє за (Г1-Г5) 70,0 89,4 88,6 
14 56,3 а2 89,5 87,0 
А 63,3 б2 90,8  87,0 

Примітки: 1. * - природне спарювання. 2. Статистична значимість різниці між се-
реднім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції 14: а2 – p≤0,001; статистична зна-
чимість різниці між середнім значенням для м’ясо-яєчних курей та популяції А: б2 – p≤0,001. 
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За результатами проведення порівняльного аналізу птиці м’ясо-яєчного та 
яєчно-м’ясного (14) напряму продуктивності встановлено вірогідну перевагу 
першої у 2010 (p≤0,001) р. та не вірогідну у 2012 рр. Не вірогідна перевага яєч-
но-м’ясної птиці встановлено у 2011 році.  

Порівняння м’ясо-яєчних курей з популяцією яєчного напряму продукти-
вності (А), дозволило встановити вірогідну перевагу (p≤0,001) перших у 2010 
рр. та невірогідну у 2012 р. Не вірогідна перевага яєчної птиці встановлено у 
2011 році.  

За результатами аналізу отриманих даних встановлено високі показники 
м’ясо-яєчних популяцій за виводом молодняку на протязі трьох років дослі-
джень з 68,9 – 71,1 до 86,0 – 91,0 %, за 2010 та 2012 рр. відповідно.  

Висновки: 
1. Проведено порівняльний аналіз курей різного напряму продуктивності 

вітчизняної селекції та визначено межі коливання їх відтворних якостей при 
штучному осіміненні та природному спарюванні.  

2. Встановлено високі показники заплідненості яєць м’ясо-яєчних попу-
ляцій, як при штучному осіменінні (77,2 – 80,48 %), так і природному спарю-
ванні (91,0 – 96,5 %), які за окремі роки вірогідно перевершували (p≤0,001) від-
повідні дані курей яєчного та яєчно-м’ясного напряму продуктивності. 

3. Подібні закономірності щодо вірогідної переваги (p≤0,001) м’ясо-
яєчних курей над птицею яєчного та яєчно-м’ясного напряму продуктивності 
встановлено за показниками виводимості яєць та виводу молодняку, як при 
штучному осіменінні так і природному спарюванні. 
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Резюме. Встановлено, що після імунізації через 14 діб у дослідній групі відбулося дос-
товірне підвищення титру антитіл до вірусу інфекційного енцефаломієліту у порівнянні з 
фоновими показниками. 

Ключові слова: енцефаломієліту птиці, імунізація. 
 
Summary. It is established that after іmmunization is occurred on 14 days in experimental 

group the reliability rising of antibody titer to AE of avian encephalomyelitis virus.  
Key words: avian encephalomyelitis, іmmunization. 
 
Вступ. Значні економічні збитки птахогосподарствам наносять інфекцій-

ні, особливо, вірусні захворювання, до яких відноситься інфекційний енцефа-
ломієліт птахів (ІЕП) [1]. 

Енцефаломієліт птиці (Avian encephalomyelitis (англ.) – вірусне захворю-
вання курчат, індиків, фазанів, перепелів, що характеризується дистрофічними 
змінами у центральній нервовій системі (ЦНС), проявляється парезами й пара-
лічами, тремором м’язів голови та шиї, високим відсотком захворюваності та 
смертності [8]. 

За останньою класифікаціэю вірус ІЕП належить до РНК - геномної роди-
ни Picornaviridae, роду Tremovirus [3]. 

Вірус не має антигенної варіабельності, але польові та адаптовані до ку-
рячих ембріонів (КЕ) штами різняться за патогенністю і тропізмом. Вони мо-
жуть бути як нейро – так і ентеротропними. Польові ізоляти вірусу не патогенні 
для КЕ, але через декілька пасажів можуть адаптуватися до них. Серед штамів, 
що адаптовані до КЕ, найбільш відомий штам Van–Roakel–37020. Він має ней-
ротропні властивості і викликає захворювання курчат за парентерального вве-
дення усіх вікових груп. Штами вірусу Calnek–1143, Van–Roakel–37020, Teylor є 
референтними [9]. 

Вірус ІЕП культивують у курячих зародках, курчатах, культурах клі-
тин [6]. 

Shaften D.R. культивув вірус ІЕП у 7–добових ембріонах курей за t +370С 
та вологості 60%, зараженням у жовтковий мішок в об ємі 0,2 мл. В якості ві-
русутримуючого матеріалу автор відбирав весь зародок. При цьому інфекційна 
активність вірусу становила 5,5 lg EID50/мл [12]. 

Встановлено, що зараження птиці вірусом ІЕП відбувається вертикальним 
шляхом. Збудник розповсюджується з інфікованими кормами, питною водою, 
інвентарем, послідом. За перорального інфікування патогенність збудника про-
являється слабко. Можливий також горизонтальний шлях передачі збудника за-
хворювання [7]. 



140 

Захворювання зустрічається в основному серед птиці молодого віку. Клі-
нічні ознаки можуть варіювати [9]. У курчат до 4-хтижневого віку порушується 
координація рухів, з′являється тремор голови, парези та паралічі кінцівок, а 
смертність може перевищувати 50%. Серед дорослих курей хвороба протікає 
без нервових явищ. У хворих несучок знижується несучість [12].  

В дослідах Дмитрієва М.Є. та Ірза В.М. діагноз на ІЕП встановлювали 
при наявності типових клінічних ознак у курчат, інфікованих дослідним матері-
алом, а також при наростанні титру антитіл (Ат) у реконвалісцентів [9, 10]. 

На підставі аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що за-
хворювання на інфекційний енцефаломієліт широко розповсюджено серед сіль-
ськогосподарської та декоративної птиці в світі [1, 2], а також в Україні [4, 5] і є 
причиною значних економічних проблем. Економічні збитки, що завдає це за-
хворювання складаються з витрат від зменшення продуктивності за рахунок 
отримання слабкого молодняку, відставання курчат у рості та розвитку, підви-
щення витрат кормів на 1 кг живої ваги, зниження несучості майже на 30 %, а 
також додаткових витрат на ліквідацію захворювання [6]. 

Вакцинопрофілактика - основний ветеринарно-санітарний захід, що по-
переджує розповсюдження ІЕП [7], тому перспективним є створення вакцини 
вітчизняного виробництва зі штаму Calnek–1143.  

На першому етапі метою нашої роботи було перевірити біологічну актив-
ність вірусу ІЕП, що буде використаний для виготовлення вакцини проти ІЕП. 

Матеріали та методи. В роботі використовували штам Calnek–1143, 
отриманий з колекції ТОВ НПП «Біо-Тест-Лабораторія», інфекційний титр 
якого становить 6,25+0,25 lg ЕІД50/0,1 мл.  

Культивування вірусу ІЕП здійснювали на 7-добових КЕ категорії ВПФ 
фірми Lohman Tierhzuch (Німеччина). Було проведено 2 послідовні пасажі. Ін-
фікування вірусовмісним матеріалом проводили у жовтковий мішок 20 КЕ у 2-х 
розведеннях (1:5; 1:10), в об ємі 0,1 мл (І пасаж). Одночасно 15 КЕ вводили 
фосфатно - буферний розчин (ФБР) в об ємі 0,1 мл (placebo). Інфіковані ембрі-
они інкубували за температури 37,5+0,50С і відносній вологості 55-60 % впро-
довж 15 діб. Овоскопію КЕ проводили кожні 24 години. Загибель ембріонів у 
першi 72 години після зараження вважали неспецифічною. Ембріони, що заги-
нули в більш пізній термін охолоджували за температури 40С впродовж 10-12 
годин. Після охолодження проводили відбір та зважування кожного ембріону. 
При розтині КЕ для проведення наступного пасажу відбирали головний мозок, 
до якого додавали ФБР (рН 7,2) та хлороформ, гомогенізували, з послідуючим 
центрифугуванням при 8000 об./хв., протягом 30 хвилин. Зараження КЕ у ІІ па-
сажі провели аналогічно І пасажу. Результати репродукції вірусу ІЕП на ВПФ 
КЕ порівнювали до КЕ, що залишали інтактними в якості контрольної групи. 

Бактеріологічний контроль вірусовмісної рідини здійснювали за ДСТУ 
4483:2005 «Препарати ветеринарні імунобіологічні. Методи визначення бакте-
ріальної і грибної контамінації». Відібраний матеріал зберігали в морозильній 
шафі за температури мінус 200С.  

З отриманого матеріалу ІІ пасажу виготовили масляну емульсію за реце-
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птом виготовлення вакцин. 
Імуногенність вакцини визначали на групі з 10 клінічно здоро-

вих курчат, отриманих в умовах лабораторії з ВПФ КЕ, віком 7 діб, 
яких вакцинували в об'ємі 0,2 мл. Через тиждень вірусовмісний матері-
ал із масляним ад'ювантом в об'ємі 0,1 мл уводили підшкірно, з посліду-
ючим контролем, критеріями якого слугував рівень Ат до вірусу ІЕП. 

Для визначення рівня титру Ат до вірусу ІЕП на початку досліду та після 
імунізації сироватки крові курчат досліджували методом імуноферментного 
аналізу (ІФА) із використанням діагностичних тест-систем фірми IDEXX. Інте-
рпретацію результатів серологічного контролю в ІФА проводили згідно наста-
нови по застосуванню тест-системи. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили за допомогою елект-
ронних таблиць Microsoft Excel XP Professional [13]. 

Результати досліджень. Внаслідок пасажування вірусвмісного матеріалу 
спостерігали наявність патологічних змін, типових для розмноження вірусу 
ІЕП. Починаючи з 5 доби після інфікування КЕ втрачали активність та гинули. 
Але найбільший відсоток загиблих ембріонів спостерігали в останні 4 доби 
інкубації, що співпадає з даними інших дослідників [8, 12]. 

Проведення послідовних пасажів надало змоги оцінити характер прояву 
патологічних змін та динаміку загибелі КЕ, зумовлених введенням вірусовміс-
ного матеріалу. Інтенсивність патологоанатомічних змін у КЕ після введення 
вірусовмісних матеріалів коливалась впродовж 2–х пасажів. 

Рис. 1. Динаміка загибелі КЕ після інфікування вірусом ІЕП. 
 
При розтині КЕ виявили наступні зміни: відставання в рості та розвитку 

КЕ, крововиливи на тілі зародка, у загиблих ембріонів виявили недорозвине-
ність кінцівок. Вказані зміни не виявляли в КЕ контрольних груп (рис. 2). 

У ІІ пасажі, досліджуваний штам у розведенні 1:5 викликав найвищий 
відсоток патологічних змін у КЕ. Так, відставання в рості та розвитку КЕ, 
крововиливи на тілі ембріонів, виявили у 100% випадків, при цьому 
досліджуваний штам в І пасажі зумовлював крововиливи у 80% КЕ. У ІІ пасажі 
усіх досліджуваних зразків зафіксовано набряк ХАО у КЕ. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

96 168 192 264 288 312 336

0 п. 1:5

0 п. 1:10

І п. 1:5

І п. 1:10

placebo

контроль



142 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Патологоанатомічні зміни в КЕ внаслідок пасажування 

дослідних зразків: а - крововиливи на тілі зародка;  
б - недорозвиненість кінцівок; в - контроль. 

 
У таблиці наведені дані щодо різниці у вазі КЕ після введення вірусовміс-

ного матеріалу в порівнянні з показниками контрольної групи та групи pla-
cebo (табл.). 

 
Таблиця. Вага КЕ після інфікування ізолятом вірусу ІЕП,  

М±m (n=10) 
Дослідна група КЕ Вага КЕ, г 

0 пасаж у розведенні 1:5 20,3+1,65^^* 
0 пасаж у розведенні 1:10 20,9+1,48^^^* 
I пасаж у розведенні 1:5 14,5+1,34^^^** 

I пасаж у розведенні 1:10 15,03+1,21^^^** 
Група placebo 38,1+2,34 

Контрольна група 38,7+1,48 
Примітка. В цій та наступних таблицях ^Р<0,05, ^^Р<0,01, ^^^Р<0,001 між дослі-

дними та контрольною групами. *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001 – між показниками дослід-
них груп та показниками групи placebo. 

 
При зваженні КЕ встановлено, що показники ваги КЕ дослідних груп піс-

ля введення вірусовмісного матеріалу були достовірно меншими за показника-
ми контрольної групи та групи placebo. 

Для подальших досліджень на курчатах був відібраний зразок матеріалу, 
який пройшов 2 пасажі на КЕ із вираженими патологічними ознаками при 
розмноженні вірусу ІЕП у КЕ.  

У курчат після введення вірусовмісного матеріалу із масляним ад'ю-
вантом спостерігали достовірне підвищення титру антитіл до вірусу ІЕП на 14 
добу після імунізації порівняно до фонових показників. На рисунку 3 представ-
лені результати ІФА відносно рівня Ат щодо вірусу ІЕП. Захисними проти ІЕП є 
титри в межах 1000 – 6000. 

 

а б в 
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Рис. 3. Рівень Ат щодо вірусу ІЕП після імунізації. 

 
Так, 90 % курчат після введення вірусовмісного матеріалу мали неод-

норідні титри Ат до ВІЕП (CV=69.9%). Середній титр Ат становив 1151, при 
цьому між показниками реєстрували коливання від 285 до 2713. 

Друге дослідження через 14 діб показало, що 100% курчат мали однорідні 
титри Ат до вірусу ІЕП (CV=42,0%), а середній титр Ат підвищився до 7274. 

Висновки. Встановлено, що після імунізації через 14 діб 100% курчат ма-
ли захисні титри Ат до вірусу ІЕП. 
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АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У 

ОТСТАВШИХ В РОСТЕ ЦЫПЛЯТ НЕОНАТАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии, Россия, г. Сергиев Посад 
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Резюме: Проведена морфометрическая оценка состояния некоторых внутренних ор-
ганов у молодняка неонатального возраста двух разных кроссов кур. Обнаружено наличие 
аномалий развития центральных органов иммунной системы у отстающих в росте особей. 

Ключевые слова: цыплята неонатального возраста, скорость роста, состояние 
внутренних органов. 

Summary: Conducted morphometric assessment of some of the internal organs in neonatal 
calves aged two different cross chickens. Revealed the presence of congenital malformations of the 
central organs of the immune system in stunted individuals. 

Keywords: chicken neonatal age, the rate of growth, the state of the internal organs. 
 
Вступление. Показано, что наблюдающееся постепенное увеличение до-

ли особей с пониженной жизнеспособностью среди племенной птицы обуслов-
лено накоплением в генофонде ее пород и линий избыточного количества так 
называемого генетического груза [12, 15], то есть, летальных, сублетальных, 
полулетальных и субвитальных генов, которые в гомозиготном состоянии вы-
зывают гибель у значительной части (от 100,0 до 15,0 %) имеющего их поголо-
вья [2]. Кроме того, известно, что большинство вредных генов проявляет свое 
действие уже на самых ранних этапах онтогенеза птицы [6], чем и объясняется 
повышенная смертность эмбрионов и наличие врожденных дефектов развития 
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экстерьерных признаков у суточного молодняка, а также появление слабых и 
отставших в росте особей в ходе его выращивания. Поэтому не малый интерес 
представляют сообщения разных авторов о том, что при вскрытии трупов пав-
шего от различных заразных и не заразных болезней молодняка сельскохозяйст-
венных птиц [1, 11] и млекопитающих разных видов [4, 5, 14] нередко обнару-
живают врожденные недостатки развития органов иммунной системы и прочих 
жизненно важных внутренних органов.  

Однако более полных сведений о частоте обнаружения аналогичных ано-
малий развития внутренних органов у слабого и отставшего в росте молодняка 
птицы разных популяций и кроссов в доступной литературе выявить не уда-
лось. Между тем, отсутствие таких данных затрудняет понимание причин по-
ниженной жизнеспособности птицы и выбор путей решения выше указанной 
биологической проблемы птицеводства. 

В связи с этим целью настоящего экспериментального исследования яви-
лось изучение состояния некоторых внутренних органов у слабых и отставших 
в росте цыплят неонатального возраста двух разных кроссов. 

Материалы и методы. Работа была проведена в экспериментальном ви-
варии ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии на цыплятах финальных гибридов 
яичного кросса СП-789 и мясного кросса Кобб-500.  

Инкубационные яйца для отвода подопытного молодняка получали из эк-
спериментально-племенного хозяйства (ЭПХ) ВНИТИП от кур-несушек мате-
ринской формы соответствующих кроссов 8-8,5-месячного возраста. Возраст 
кур-несушек был выбран с учетом литературных данных о том, что количество 
слабых и отстающих в росте особей среди потомства, полученного от молодых 
матерей, значительно выше, чем среди потомства, полученного от матерей ста-
рших возрастов [3]. Полученные яйца отбирали по средней массе и инкубиро-
вали в экспериментальном инкубатории ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии в 
соответствии с нормами, рекомендованными для кур указанного направления 
продуктивности. При этом от кур-несушек каждого кросса было проинкубиро-
вано по 120 штук яиц, а основные результаты их инкубации были учтены в соо-
тветствии с рекомендациями по проведению биологического контроля в ходе 
этого процесса. 

Полученных кондиционных цыплят выращивали в клеточных батареях до 
7-дневного возраста. Условия содержания подопытного молодняка соответство-
вали нормам, рекомендованным для кур указанных направлений продуктивнос-
ти, а кормили его вволю соответствующими комбикормами, изготовленными в 
ЭПХ ВНИТИП. В 6-дневном возрасте цыплят разделяли на две категории – но-
рмально растущих и отставших в росте, а затем часть их (по 8-10 голов из каж-
дой категории) отбирали для вскрытия с соблюдением нормального полового 
соотношения. При этом контрольная группа цыплят была составлена из числа 
средних по массе, но наиболее сильных (подвижных) особей, исходно отнесен-
ных к 1 категории, а опытная – из числа наиболее мелких и слабых (малопод-
вижных) особей, отнесенных ко 2 категории. Отобранных для вскрытия цыплят 
обеих групп подвергали 18-часовой голодной выдержке, а затем взвешивали и 
убивали путем декапитации. При вскрытии у них изымали и взвешивали основ-
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ные органы иммунной системы, а именно – тимус, Фабрициеву сумку и селезе-
нку, а также сердце и печень. В ходе экспериментов учитывали сохранность, % 
и живую массу цыплят, г, а также абсолютную и относительную массу указан-
ных органов, г, %. Полученные экспериментальные данные обрабатывали ста-
тистически по методу Стьюдента [10]. 

Результаты исследований. Основные результаты инкубации яиц, полу-
ченных от кур-несушек двух разных кроссов 8-8,5-месячного возраста, пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные результаты инкубации яиц 

Кросс 
кур 

Количе-
ство яиц, 

шт. 

Средняя 
масса яиц, г 

Показатели биологического кон-
троля 

оплодотво-
ренность 
яиц, % 

выводи-
мость яиц, 

% 

вывод 
цыплят, % 

СП-789 120 62,90±0,39 92,5 86,5 80,0 
Кобб-500 120 61,30±0,37 87,5 80,0 70,0 

 
Как видно из этой таблицы, средняя масса таких яиц была приблизитель-

но одинаковой, а результаты их инкубации в целом были существенно ниже 
нормативного уровня, что можно объяснить сравнительно молодым возрастом 
несушек и недостаточно высоким качеством полученных от них яиц. 

Полученные из этих яиц кондиционные цыплята яичного кросса СП-789 
и мясного кросса Кобб-500 имели достаточно высокую (соответственно, 97,7 и 
100,0 %) сохранность при выращивании до 7-дневного возраста, а причиной 
падежа некоторой части цыплят яичного кросса явился септический энтероко-
лит, возникший вскоре после их посадки на выращивание. При этом относи-
тельное количество слабых и отставших в росте особей среди выживших к ука-
занному возрасту цыплят двух разных кроссов оказалось различным и состави-
ло, соответственно, 11,5 и 9,5 %. 

Результаты морфометрической оценки основных органов иммунной си-
стемы у цыплят 7-дневного возраста этих кроссов представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты морфометрической оценки органов иммунной 

системы у цыплят 7-дневного возраста 

Кросс 
кур 

Группа 
цыплят 

Показатели 
Живая масса 

цыплят, г 
Относительная масса органа, % 
тимуса Ф. сумки селезенки 

СП-789 1 (контр.) 39,99±0,64 0,34±0,02 0,23±0,01 0,11±0,05 
2 (опыт.) 35,40±0,39 б 0,24±0,03 б 0,18±0,01 б 0,12±0,01 

Кобб- 500 1 (контр.) 64,44±1,01 0,25±0,01 0,14±0,01 0,08±0,05 
2 (опыт.) 47,20±1,14 б 0,14±0,02 б 0,10±0,01 а 0,06±0,01 

Примечание: а p≤0, 05; б p≤0,001. 
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Как видно из этой таблицы, в обоих кроссах слабые и отставшие в росте 
особи, отнесенные ко 2 (опытной) группе, достоверно (в среднем на 8,3 %) 
уступали по живой массе наиболее сильным и нормально растущим цыплятам 
из 1 (контрольной) группы, хотя живая масса последних также была несколько 
ниже нормативного уровня, что можно объяснить сравнительно молодым воз-
растом матерей, не высоким качеством яиц и низкой питательностью использо-
ванных комбикормов. При этом отставшие в росте особи в сравнении с нор-
мально растущими цыплятами тех же кроссов имели достоверно (при p≤0,05-
0,001) меньшую относительную массу тимуса и Фабрициевой сумки. В допол-
нение к табличным данным необходимо отметить, что у значительной части от-
ставших в росте цыплят обоих кроссов было обнаружено практически полное 
отсутствие, то есть, дисплазию либо тимуса (не менее, чем у 30,0 % особей), 
либо Фабрициевой сумки (не менее, чем у 20,0 % особей), тогда как у нормаль-
но растущих цыплят такого явления не наблюдалось. В то же время не было 
выявлено достоверной разности между цыплятами разных групп обоих кроссов 
по относительной массе селезенки, хотя у одного из отставших в росте цыплят 
мясного кросса была обнаружена дисплазия этого органа. 

Что же касается морфометрической оценки сердца и печени у тех же 
цыплят двух разных кроссов, то ее результаты оказались сходными с предыду-
щими результатами измерения селезенки. Так, хотя достоверной разности меж-
ду цыплятами разных групп обоих кроссов по относительной массе этих жиз-
ненно важных внутренних органов выявить не удалось, но в сравнении с нор-
мальными цыплятами у отставших в росте цыплят яичного кросса наблюдалась 
тенденция к увеличению, а у цыплят мясного кросса - к уменьшению всех этих 
органов.  

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что слабые и отставшие в росте цыплята разных кроссов уже в 
неонатальном возрасте имеют существенные недостатки развития тимуса и 
Фабрициевой сумки, то есть, центральных органов иммунной системы и значи-
тельно реже – селезенки, являющейся периферическим органом этой системы, 
тогда как в развитии некоторых других их внутренних органов, в частности – 
сердца и печени, существенных отклонений от нормы не наблюдается. 

Результаты нашего исследования подтверждают сообщения разных авто-
ров о том, что пониженная жизнеспособность молодняка птицы раннего воз-
раста и его склонность к различным заразным и не заразным болезням связаны 
с наличием у него врожденных дефектов развития тех или иных органов им-
мунной системы [1, 11]. Кроме того, они вполне согласуются с сообщениями о 
том, что скорость роста и сохранность молодняка птицы зависят от состояния 
его иммунной системы и, в частности – тимуса [9]. Однако нами впервые пока-
зано, что чаще всего отставшие в росте и слабые цыплята разных кроссов нео-
натального возраста имеют недостатки развитии тимуса, несколько реже – 
Фабрициевой сумки и значительно реже – селезенки. 

В дополнение к этому необходимо отметить, что наличие указанных не-
достатков развития этих органов иммунной системы у отставших в росте и сла-
бых цыплят неонатального возраста не может быть объяснено влиянием каких-
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либо средовых факторов, поскольку весь подопытный молодняк был получен и 
выращен в одинаковых условиях. Кроме того, следует иметь в виду, что ни 
один из кормовых или технологических факторов, оказывающих влияние на 
развитие и функциональную деятельность иммунной системы у молодняка 
птицы, не способен вызвать врожденной дисплазии ее основных орга-
нов [7, 13]. С другой же стороны, известно, что получение и выращивание мо-
лодняка животных в условиях, далеких от оптимальных, способствует проявле-
нию вредных генов [8]. 

Анализ вышеизложенного позволяет придти к выводу, что выявленные 
нами врожденные недостатки развития основных органов иммунной системы у 
слабых и отставших в росте цыплят разных кроссов имеют наследственный ха-
рактер и должны приниматься в расчет при выборе селекционно-генетических 
подходов к решению выше указанной биологической проблемы птицеводства. 
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Резюме. Чотирьом групам півнів род-айленд протягом перших 40 днів вирощування 

вносили в корм зеараленон в кількостях 0, 100, 400 і 1600 мкг/кг. У 90-денних півнів при роз-
тині встановлено, що відносні маси тестикулів в межах окремих груп розрізнялись в 12-40 
разів; тому в кожній з 4-х груп виділили дві підгрупи: з ознаками гіпо- і гіпергонадизму (від-
повідно, М- і В-типи). По мірі збільшення концентрації зеараленону в кормі частка В-півнів в 
групах зменшувалась (60, 52, 35 і 23 %). Середня відносна маса тестикулів у М-півнів у всіх 
групах була в межах 26-29 мг/100 г; у В-півнів вона складала 87±17, 134±57, 161±43 і 176±52 
мг/100 г, відповідно. Жива маса при 1600 мкг/кг у В-півнів була на 6 % більша, ніж у М-півнів 
(P < 0,05); в інших випадках розбіжності щодо середньої живої маси незначні (< 1,3 %). Се-
редня відносна маса гребня в усіх В-підгрупах перевершувала цей показник в М-підгрупах від-
повідно на 52, 18, 71 (P < 0,05) і 45 %. Відношення мас тестикулів і гребня у всіх групах у М-
півнів було в межах 0,16-0,23; у В-півнів, в корм яким включили зеараленон, це відношення бу-
ло в межах 0,61-0,75 і перевершувало контрольний показник (0,41) в 1,5-1,8 разів. При конце-
нтраціях 100, 400 і 1600 мкг/кг середня відносна маса печінки була більша, ніж у відповідних 
контрольних підгрупах, на 7,8 (P < 0,05), 3,7 і 8,3 (P < 0,05) % у М-півнів і на 2,0-3,7 % у В-
півнів. При всіх концентраціях зеараленону у М-півнів відмічено значне збільшення в порів-
нянні з контролем середньої відносної маси підшлункової залози (P < 0,01). При 1600 мкг/кг у 
В-півнів відмічено значні зміни в порівнянні з контролем середньої відносної маси серця (збі-
льшення, P < 0,05) і бурси (зменшення, P < 0,01). Концентрація загального білка в сироватці 
крові була в межах 32-40 г/л у М-півнів і 36-46 г/л у В-півнів. При 400 і 1600 мкг/кг у півнів 
обох типів титри антигемаглютинінів (log2) відносно вірусу Ньюкаслської хвороби вияви-
лись значно меншими, ніж в контролі (у М-півнів - 2,3 і 2,5 проти 3,1; у В-півнів - 1,9 і 2,2 
проти 3,8). Аналіз коефіцієнтів кореляції мас тіла і внутрішніх органів у М- і В-півнів пока-
зав розбіжності як серед М- і В-груп, так і в порівнянні пар груп: 1М – 1В, 2М – 2В, 3М – 3В 
і 4М – 4В. Винятково стабільно зв'язані в усіх групах маси тіла і печінки – в усіх випадках 
коефіцієнти кореляції статистично достовірні (зв’язки сильні); решта зв’язків між окре-
мими органами слабі або зовсім відсутні. Як у М- так і у В-півнів найбільша кількість силь-
них зв’язків (12 і 9) виявилась при 100 мкг/кг; при 400 і 1600 мкг/кг кількість сильних зв’язків 
була значно менша – від 3 до 1. Отже, півні чутливі до низьких концентрацій зеараленону 
(100-1600 мкг/кг) в кормі і його ефект характеризується як віддалений системний довготри-
валий; прояви реакції півнів з ознаками гіпо- і гіпергонадизму на зеараленон в кормі істотно 
між собою відрізняються.  

Ключові слова: півні, зеараленон, тестикули, гребні, гіпогонадизм, гіпергонадизм. 
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Резюме. Четырем группам петухов род-айленд в течение первых 40 дней выращива-
ния вносили в корм зеараленон в количествах 0, 100, 400 и 1600 мкг/кг. У 90-дневных петухов 
при вскрытии установлено, что относительные массы тестикулов в пределах отдельных 
групп различались в 12-40 раз, поэтому в каждой из 4-х групп выделили две подгруппы: с при-
знаками гипо- и гипергонадизма (соответственно, М- и В- типы). По мере увеличения конце-
нтрации зеараленона в корме доля В-петухов в группах уменьшалась (60, 52, 35 и 23 %). Сре-
дняя относительная масса тестикулов в М-петухов во всех группах была в пределах 26-29 
мг/100 г, у В-петухов она составляла 87±17 134±57, 161±43 и 176±52 мг/100 г, соответст-
венно. Живая масса при 1600 мкг/кг у В-петухов была на 6 % больше, чем у М-петухов 
(P<0,05), в других случаях расхождения по средней живой массы незначительны (<1,3 %). 
Средняя относительная масса гребней во всех В-подгруппах превосходила на 52, 18, 71 (P 
<0,05) и 45 % этот показатель в М-подгруппах. Отношение масс тестикулов и гребня во 
всех группах в М-петухов было в пределах 0,16-0,23; у В-петухов, в корм которым включили 
зеараленон, это отношение было в пределах 0,61-0,75 и превосходило контрольный показа-
тель (0,41) в 1,5-1,8 раз. При концентрациях 100, 400 и 1600 мкг / кг средняя относительная 
масса печени была больше, чем в соответствующих контрольных подгруппах, на 7,8 (P 
<0,05), 3,7 и 8,3 (P <0,05) % у М-петухов и на 2,0-3,7 % у В-петухов. При всех концентрациях 
зеараленона у М-петухов отмечено значительное увеличение по сравнению с контролем сре-
дней относительной массы поджелудочной железы (P<0,01). При 1600 мкг/кг у В-петухов 
отмечено значительные изменения по сравнению с контролем средней относительной массы 
сердца (увеличение, P <0,05) и бурсы (уменьшение, P <0,01). Концентрация общего белка в 
сыворотке крови была в пределах 32-40 г/л у М-петухов и 36-46 г/л у В-петухов. При 400 и 
1600 мкг/кг у петухов обоих типов средние титры антигемаглютининив (log2) относитель-
но вируса ньюкаслской болезни оказались значительно меньшими, чем в контроле (у М-
петухов - 2,3 и 2,5 против 3,1, у В-петухов - 1,9 и 2,2 против 3,8). Анализ коэффициентов ко-
рреляции массы тела и внутренних органов у М- и В-петухов показал различия как среди М- и 
В-групп, так и при сравнении пар подгрупп: 1М - 1В, 2М - 2В, 3М - 3В и 4М - 4В. Исключите-
льно стабильно связаны во всех группах массы тела и печени - во всех случаях коэффициен-
ты корреляции статистически достоверны (связи сильные), остальные связи между отде-
льными органами слабые или вовсе отсутствуют. Как у М- так и у В-петухов наибольшее 
количество сильных связей (12 и 9) оказалось при 100 мкг/кг; при 400 и 1600 мкг/кг количест-
во сильных связей была значительно меньше - от 3 до 1. Результаты работы показали, что 
петухи чувствительны к низким концентрациям зеараленона (100-1600 мкг/кг) в корме и его 
эффект характеризуется как удаленный системный долговременный; проявления реакции на 
зеараленон у петухов с признаками гипо- и гипергонадизма существенно между собой разли-
чаются. 

Ключевые слова: петухи, зеараленон, тестикулы, гребни, гипогонадизм, гипергона-
дизм 

 
Summary. For 4 groups of males Rhode Island during the first 40 days of growing added in 

the feed zearalenone in amounts of 0, 100, 400 and 1600 mcg/kg. In 90-day-old males at autopsy 
found that the relative weight of the testicles within the individual groups differed in 12-40 times, so 
in each of the 4 groups identified two subgroups: with the signs of hypo- and hypergonadism (re-
spectively, M- and B- types). As the concentration of zearalenone in feed increased, the share B-
cocks in groups decreased (60, 52, 35 and 23 %). The average relative weight of the testicles in the 
M-cocks in all groups was within 26-29 mg/100 g, in B-cocks she was 87±17, 134±57, 161±43 and 
176±52 mg/100 g, respectively. Body weight at 1600 mcg/kg in the B-cocks was 6 % greater than 
that of M-males (P <0,05), in other cases, the differences on the average body weight of low 
(<1.3 %). Average relative weight of the comb of all B-subgroups exceeded the comb in the M-
subgroups by 52, 18, 71 (P <0,05) and 45 %. Mass ratio testicles and comb in all groups in M-
cocks were within 0,16-0,23, in B-cocks which feed included zearalenone, this ratio was within 
0,61-0,75 and exceeded the control (0.41) in 1.5-1.8 times. At concentrations of 100, 400 and 1600 
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mcg/ kg the average relative liver weight was greater than the corresponding control subgroups to 
7,8 (P <0,05), 3,7 and 8,3 (P <0,05) % in M-cocks and 2,0-3,7 % in B-cocks. At all concentrations 
of zearalenone in M-males showed compared with the control a significant increase average rela-
tive weight of the pancreas (P <0,01). At 1600 mcg / kg in the B-cocks noted significant changes in 
comparison with the control mean relative heart weight (increase, P <0,05) and bursa (decrease, 
P <0,01). The concentration of total protein in the serum was 32-40 g/l in M-males and 36-46 g/l in 
B-cocks. At 400 and 1600 mcg/kg in males of both types antibody mean titers (log2) to Newcastle 
disease virus were significantly lower than those in the control group (in M-cocks - 2.3 and 2.5 vs. 
3.1, in B-cocks - 1.9 and 2.2 vs. 3.8). Analysis of the correlation coefficients of body weight and or-
gans from the M-and B-cocks showed differences among the M-and B-groups and at comparison of 
pairs of subgroups: 1M - 1B, 2 M - 2B, 3M - 3B and 4M - 4B. Extremely stable bound in all groups 
body weight and liver - in all cases the correlation coefficients statistically significant (strong ties), 
the rest of the relationship between individual organs are weak or nonexistent. In the M-and B-
cocks the largest number of strong ties (12 and 9) appeared at 100 mcg / kg; at 400 and 1600 mcg / 
kg number of strong ties was 1 to 3. Results indicate that the cocks are sensitive to low concentra-
tions of zearalenone (100-1600 mcg/kg) in the diet and zearalenone has remote system long-term 
effect. The response to zearalenone in cocks with symptoms of hypo- and hypergonadism differ sig-
nificantly among themselves.  

Keywords: cock, zearalenone, testicle, comb, hypogonadism, hypergonadizm 
 
Вступ. Зеараленон належить до числа найбільш розповсюджених забруд-

нювачів зерна і комбікормів. В 2006-2010 рр. з 522 зразків з птахогосподарств і 
комбікормових підприємств України 268 виявилися контаміновані зеараленоном 
(51 %), середня концентрація склала 25±4 мкг/кг [4]. Оцінка безпечності для 
самців птиці контамінованого зеараленоном корму проблематична, оскільки та-
кого роду інформація обмежена лише кількома повідомленнями; слід зауважити, 
що вивчали дію виключно високих концентрацій – 10 000 мкг/кг і більших. У 
курчат, в корм яких з 7-добового віку протягом наступних 10 діб включили 
40000 мкг зеараленону/кг, спостерігали значне збільшення гребеня (в середньо-
му, до 267 мг проти 157 мг в контролі) і тестикулів (до 118 мг проти 73 мг в кон-
тролі) [10]. В досліді [9] 7-добові півники отримували протягом наступних 18 
діб в раціоні 63 % розмеленої кукурудзи, 24 % якої було уражено Gib-
berella zeae. У порівнянні з групою півників, які отримували доброякісну куку-
рудзу, не виявилися відмінності по приросту живої маси та ефективності корму. 
В іншому досліді не виявили впливу зеараленону на масу гребеня і яйцеводу у 
курочок, масу тестикулів і яєчників у індичат [13]. Не виявлено також гістологі-
чних змін в органах і тканинах піддослідної птиці в порівнянні з контролем. У 
індичат-самців при 400 000 і 800 000 мкг/кг спостерігали прискорення розвитку 
сережок і карункулів і "поважну" поведінку, що, ймовірно, пов'язано з андроге-
нами. Так само поводилися індичата-самці під дією альфа-зеараланолу (зерано-
лу). Allen N.K. et al. [7] вивчили вплив зеараленону в концентраціях 10 000-800 
000 мкг/кг корму на 6-9-тижневих курчат-бройлерів і 3,5-6,5-тижневих індичат. 
Зеараленон не вплинув ні у курчат, ні у індичат на прирости, споживання корму, 
масу печінки, серця, селезінки і бурси, вміст у сироватці крові Са, Р, лужної фо-
сфатази, загального білку і холестеролу, гематокрит, гемоглобіну, еритроцитів, 
лейкоцитів, лейкоцитарну формулу. У півників відзначено виражене зменшення 
маси гребеня і тестикулів, особливо при 50 мг/кг і вище. У півнів, яким протя-
гом 8 тижнів включили зеараленон в концентраціях 100 000 і 800 000 мкг/кг, ві-
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дмічено зменшення вмісту Р, холестеролу і лужної фосфатази в сироватці крові. 
Спермою цих півнів запліднювали курей, яким згодовували контрольний корм, 
однак не виявили будь-якого впливу зеараленону на запліднюваність і виводи-
мість, а також гістологічних змін в органах і тканинах півнів і курей [8]. Вклю-
чення зеараленону в корм дорослих гусей позначилося несприятливо на спермі-
огенезі [11]. Автори всіх цих робіт зробили висновок, що чутливість птиці до 
зеараленону невисока. В СРСР було прийнято, що «птиці можна згодовувати 
корм з концентрацією зеараленону до 50 000 мкг/кг» [2]. Відсутня інформація 
щодо впливу на півнів зеараленону в концентраціях менших 10 000 мкг/кг. 

Мета роботи – вивчити вплив на півнів низьких концентрацій зеараленону 
в кормі.  

Матеріали і методи досліджень. Зеараленон одержали з екстракту куль-
тури на зерні штаму Fusarium sporotrichioides 2m методом адсорбційної колон-
кової хроматографії і кристалізації. Чотири групи по 25 півнів вирощували з до-
бового до 13-тижневого віку. Групам півнів вносили в корм зеараленон в кіль-
кості 0, 100, 400 і 1600 мкг/кг протягом перших 6 тижнів вирощування; протя-
гом наступних 7 тижнів всі півні споживали контрольний корм. Протягом пер-
ших двох тижнів (з 26 квітня) освітлення було цілодобове; в подальшому в при-
міщені було лише природнє освітлення. У 13-тижневих півнів визначили відно-
сні маси гребеня та внутрішніх органів, концентрації загального білка, титри 
антигемаглютинінів відносно вірусу Ньюкаслської хвороби (log2) і рівні вільно-
го тестостерону в крові.  

Результати досліджень. При всіх трьох концентраціях зеараленону у пів-
нів спостерігалась стимуляція розвитку гребенів і борідок в порівнянні з конт-
ролем (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Вплив зеараленону на величину  

гребнів і борідок у 42-добових півнів  

Показники Концентрація зеараленону в кормі, мкг/кг 
0 100 400 1600 

Жива маса, г 490 ± 10 457 ± 9* 481 ± 15 466 ±12 
Величина гребня, мм 5,7 ± 0,6 7,3 ± 0,7 8 ± 0,8* 8,5 ± 0,8* 
Величина борідок, мм 4,4 ± 0,5 7,2 ± 0,7* 7 ± 0,7* 6,7 ± 0,6* 

Примітка. * p < 0.05. 
 

Результати визначення мас гребеня та внутрішніх органів, концентрації 
загального білка, титри антигемаглютинінів відносно вірусу Ньюкаслської хво-
роби (log2) і рівні вільного тестостерону в крові приведені в табл. 2-5. 

У всіх групах, в корм яким включили зеараленон, в порівнянні з контролем 
проявилося збільшення відносної маси печінки (при 100 мкг/кг P < 0,05) і підшлу-
нкової залози (при 100 і 1600 мкг/кг P < 0,01), а також незначне зменшення живої 
маси та відносної маси гребенів. У всіх 4-х групах (n = 20, 21, 20 і 22) виявлена 
варіабельність такої істотної для півнів характеристики як відносна маса тестику-
лів: максимальне значення в 1, 2, 3 і 4 групах перевищувало мінімальне в 12, 40, 
23 і 21 разів, відповідно. 
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Таблиця 2. Жива маса та відносна маса органів 90-добових півнів  
Гру- 
пи n Жива 

маса, г 
Відносна маса, мг/100 г 

гребінь тестик печінка серце селезінка підшл бурса 
1 20 1354±25 210±25 63±12 1837±25 404±8 170±8 164±5 49±3 
2 21 1352±22 189±18 83±31 1930±35* 415±8 183±11 185±5* 51±3 
3 20 1339±32 166±15 75±20 1888±22 421±29 164±6 173±5 49±2 
4 22 1309±18 182±15 62±17 1936±41 424±8 178±7 181±6* 47±4 

 
 

Таблиця 3. Жива маса та відносна маса органів 90-добових М-півнів  
Під-

групи n Жива 
маса, г 

Відносна маса, мг/100 г 
гребінь тестик печінка серце селезінка підшл бурса 

1м 8 1354±49 160±6 27±2,3 1796±31 408±13 153±8 146±6 42±4 
2м 10 1362±30 173±23 26±1,9 1936±60* 416±9 185±18* 185±7* 53±4 
3м 13 1357±43 133±12* 28±1,6 1863±25 443±44 156±7 174±7* 49±2,5 
4м 17 1291±21* 165±14 29±1,7 1945±53* 419±9 177±8* 178±7* 52±4 

 
Таблиця 4. Жива маса та відносна маса органів 90-добових В-півнів  

Під-
групи n Жива 

маса, г 
Відносна маса, мг/100 г 

гребінь тестик печінка серце селезінка підшл бурса 
1в 12 1355±28 243±40 87±17 1864±35 401±10 181±12 175±6 53±4 
2в 11 1344±33 204±29 134±57 1924±40 414±7 182±14 187±8 49±4 
3в 7 1307±45 227±23 161±43 1933±39 380±14 180±7 169±8 47±4 
4в 5 1368±27 240±32 176±52 1902±41 441±17 185±10 190±8 32±5* 

 
Таблиця 5. Концентрація білка та титри антигемаглютинінів в сироватці 

крові М- і В-півнів 

Групи Білок, г/л Титри антигемаглютині-
нів, log2 

М-півні В-півні М-півні В-півні 
1. Контроль 31,9±3,8 40,8±3,6 3,1±0,35 3,8±0,4 
2. Зеараленон, 100 

мкг/кг 40,3±3,2 36,2±2,5 3,1±0,2 2,9±0,3 

3. Зеараленон, 400 
мкг/кг 32,9±2,9 36,5±1,6 2,5±0,3 1,9±0,4* 

4.Зеараленон,1600 
мкг/кг 37,9±2,7 46,4±4,4 2,3±0,2* 2,2±0,4* 

 
Отже, 90-добових півнів характеризує гіпо- або гіпергонадизм. Слід за-

уважити, що інформація про таку істотну для півнів характеристику як відносна 
маса тестикулів обмежена лише декількома повідомленнями. Так, за свідченням 
Джона Паули [3], маса тестикулів у 15-тижневих півнів складає в середньому 
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0.5 г, тобто не перевершує 30-40 мг/ 100 г маси тіла. Повідомлялось також [6], 
що у півнів м’ясних порід в 16-20-тижневому віці маса тестикулів має бути 0,7 
г, тобто, 30-40 мг/100 г маси тіла; водночас, автори не згадують про будь-яку мі-
нливість цих органів. У 98 півнів, яких вирощували 4 місяці, середня відносна 
маса тестикулів була 26 мг/100 г маси тіла [5]. Отже, у 15-20-тижневих півнів, 
тобто в дофункціональний період, відносна маса тестикулів не перевершує 30-
40 мг/100 г. Недавно виражену гетерогенність щодо маси тестикулів – від 0,9 г 
до 44 г (тобто, від 18-22 до 880-1100 мг/100г) – виявили у півнів з живою масою 
4-5 кг [12], однак цей факт не обговорено і будь-які посилання відсутні; отже, 
варіабельність маси тестикулів властива дорослим півням.  

Півнів з відносною масою тестикулів до 40 (гіпогонадизм) і понад 
40 мг/100 г маси тіла (гіпергонадизм) виокремили як М- або В-особин. Частка 
М-типу в 1-4 групах по мірі збільшення концентрації зеараленону в кормі зрос-
тала (40, 48, 65 і 77 %), а частка В-типу - відповідно зменшувалась (60, 52, 35 і 
23 %). Середня відносна маса тестикулів в М-підгрупах була в межах 26-29 
мг/100 г; в той час як в 1, 2, 3 і 4 В-групах вона складала 87±17, 134±57, 161±43 
і 176±52 мг/100 г, відповідно, тобто зростала по мірі збільшення концентрації 
зеараленону в кормі. Результати морфометрії приведені в таблицях 3-7. 

Середня жива маса півнів всіх груп була в межах 1291-1368 г; значна роз-
біжність показників виявлена лише при концентрації 1600 мкг/кг, - в цьому ви-
падку у В-півнів вона була на 6 % більша, ніж у М-півнів (P < 0,05), в той час як 
в 1М, 1В, 2М і 2В підгрупах розбіжності щодо середньої живої маси незначні 
(< 1,3 %). 

Середня відносна маса гребня в усіх В-підгрупах перевершувала цей по-
казник в М-підгрупах відповідно на 52, 18, 71 (P < 0,05) і 45 %.  

Відношення мас тестикулів і гребня у всіх групах М-півнів було в межах 
0,16-0,23; у В-півнів, в корм яким включили зеараленон, це відношення було в 
межах 0,61-0,75 і перевершувало контрольний показник (0,41) в 1,5-1,8 разів.  

При концентраціях 100, 400 і 1600 мкг/кг середня відносна маса печінки 
була більша, ніж у відповідних контрольних підгрупах, на 7,8 (P < 0,05), 3,7 і 8,3 
(P < 0,05) % у М-півнів і на 2,0-3,7 % у В-півнів.  

При всіх концентраціях зеараленону у М-півнів відмічено значне збіль-
шення в порівнянні з контролем середньої відносної маси підшлункової залози 
(P < 0,01).  

При 1600 мкг/кг у В-півнів відмічено значні зміни в порівнянні з контро-
лем середньої відносної маси серця (збільшення, P < 0,05) і бурси (зменшення, 
P < 0,01). Концентрація загального білка в сироватці крові була в межах 32-40 
г/л у М-півнів і 36-46 г/л у В-півнів. При 400 і 1600 мкг/кг у півнів обох типів 
титри антигемаглютинінів (log2) відносно вірусу Ньюкаслської хвороби вияви-
лись значно меншими, ніж в контролі (у М-півнів - 2,3 і 2,5 проти 3,1; у В-півнів 
- 1,9 і 2,2 проти 3,8). 

Порівняльний аналіз 28 коефіцієнтів кореляції маси тіла, серця, печінки, 
селезінки, підшлункової залози, бурси, тестикулів і гребеня в кожній з 8 підгруп 
показав винятково стабільний тісний зв'язок живої маси і маси печінки 
(P < 0,05) в усіх групах; решта зв’язків виявилася мінливою (слабі або відсутні 
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зв’язки). Як у М- так і у В-півнів найбільша кількість значних корелятивних 
зв’язків (12 і 9) виявилась при 100 мкг/кг; при 0, 400 і 1600 мкг/кг кількість си-
льних зв’язків була значно менша – від 3 до 1. Цей факт заслуговує уваги і свід-
чить про характерну особливість дії зеараленону на півнів, прояви якої виявля-
ються при 100 мкг/кг і не виявляються при вищих концентраціях. Очевидно та-
кож, що кореляційні зв'язки між різними морфофізіологічними показниками 
можуть мати інформативне значення в процесі оцінки дії зеараленону на півнів. 

Висновки:  
1. Вперше встановлено, що (1) півні чутливі до низьких концентрацій зеа-

раленону (0,1-1,6 мг/кг) в кормі; (2) ефект дії зеараленону відносно півнів хара-
ктеризується як віддалений системний довготривалий; (3) прояви реакції півнів 
з ознаками гіпо- і гіпергонадизму на зеараленон в кормі істотно між собою від-
різняються; (4) важливим критерієм наявності або відсутності дії зеараленону 
на групу півнів є зміна корелятивних зв’язків між морфометричними показни-
ками.  

2. Слід переглянути існуючу на сьогодні оцінку зеараленону як забрудню-
вача кормів, згідно з якою цей розповсюджений мікотоксин «не влияет отрица-
тельно на воспроизводительные функции кур. В дозах 25 и 100 мг/кг корма не 
установлено отрицательного влияния микотоксина на состояние здоровья, про-
дуктивность и оплодотворенность куриних яиц» [1].  

3. Результати нашої роботи можуть мати значення для оцінки корму, що 
містить зеараленон.  
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Резюме. Использование пробиотических препаратов Байкал ЭМ-1-У и Праймикс-
Бионорм П(К) при откорме перепелов способствует увеличению количества малых мышеч-
ных волокон в мышцах грудки на 16,6-18,4 % и мышцах бедра на 7,4-32,8 %. 

Ключевые слова: перепел японский, скелетная мышечная ткань, мышечные волокна, 
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Summary. Use of probiotics Baikal ЕM-1U and Praymiks Bionorm Р(К) in period Japanese 
quail fattening the increase of causes small muscle fibers in the pectoral muscles of 16,6-18,4 % 
and femoral muscles of 7,4-32,8 %. 

Keywords: Japanese quail, skeletal muscle tissue, muscle fibers, probiotics 
 
Вступление. Птицеперерабатывающая промышленность располагает зна-

чительным объемом вторичных продуктов, вовлечение которых в основное 
производство позволит расширить и разнообразить ассортимент выпускаемых 
продуктов с высокой биологической ценностью, диетическими, профилактиче-
скими, специальными и даже лечебными свойствами. Весьма существенным 
дополнением к имеющимся плюсам птицеводства является перепел японский 
получивший распространение и в Украине [1]. 

Анализ литературных данных позволяет говорить, что перепелиное мясо 
ценится во многих странах. Его тонкий аромат, нежная консистенция, сочность, 
пикантный вкус привлекают многих. В мясе перепелов содержится 25-29 % су-
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хого вещества, 18-22 % белка, 2,5-9,3 % жира. По химическому составу и вкусо-
вым качествам мясо перепелов относят к диетической продукции. Оно содер-
жит больше витаминов А, В1, В2, микроэлементов (железа, калия, кобальта, 
меди). Мясо перепелов имеет наиболее благоприятное соотношение незамени-
мых аминокислот (лизина, цистеина, метионина, тирозина) [2-4]. 

Одним из приоритетных современных подходов к решению проблем с ка-
чеством сельскохозяйственной продукции является разработка, производство и 
применение новых биофармпрепаратов представляющих собой комплексы раз-
личных микроорганизмов – симбионтов желудочно-кишечного тракта живот-
ных и биологически активных добавок [5]. 

Пробиотики в птицеводстве используют для улучшения процессов пищева-
рения, ускорения адаптации животных к высокоэнергетическим рационам, повы-
шения эффективности использования корма и продуктивности [6]. 

Особенности микроструктурного строения мяса перепелов и действие на не-
го технологических факторов были рассмотрены в ряде публикаций [7-8], однако 
вопрос влияния биологически-активных веществ на развитие мышечной ткани у 
перепелов остается открытым. В связи с чем, была поставлена цель, исследовать 
микроструктурные изменения в мясе перепелов при использовании пробиоти-
ческих препаратов Байкал ЭМ-1У и Праймикс-Бионорм П(К). 

Материал и методика исследований. Применение пробиотических пре-
паратов проводили в условиях перепелиной фермы частного сельскохозяйст-
венного предприятия «Никитин Р.В.» Краснодонского района Луганской облас-
ти по следующей схеме. Самцов перепела японского в возрасте 21 сутки по 
принципу пар-аналогов разделили на 3 группы: контрольную (n=450) и две 
опытные (n=900 каждая). Птицу всех групп кормили полнорационными комби-
кормами, согласно рекомендуемым нормам. Первой опытной группе дополни-
тельно вместе с водой при поении давали препарат Байкал ЭМ-1У в разбавле-
нии 1:100, второй опытной группе препарат Праймикс-Бионорм П(К) в дозе 
0,02 г на голову в сутки.  

После контрольного убоя перепелов в возрасте 42 дня проводили отбор 
мышечной ткани в области грудки и бедра для гистологического исследования. 
Биоптаты фиксировали в 10 % растворе формалина и заливали в желатиновые 
блоки. Гистологические срезы толщиной 20-30 мкм приготавливали на замора-
живающем микротоме МЗ-2 и окрашивали гематоксилином и эозином, Суданом 
ІІІ и Суданом черным по методике Г.Д. Кацы (2012) [9]. Микроскопический 
анализ проводили на микроскопе Микмед при увеличении х140 (окуляр 7х, объ-
ектив 20х). На препаратах с помощью окулярной вставки измеряли диаметр 
мышечных волокон, подсчитывали их количество и размеры пучка 1 поряд-
ка [10]. Статистическую обработку полученных данных проводили с использо-
ванием рекомендаций С.Б. Стефанова, Н.С. Кухаренко (1988) [11]. 

Результаты исследований. Результаты гистологического исследования 
показали, что скелетная мышечная ткань перепела в области грудки образована 
пучками мышечных волокон ромбовидной формы - размером 127,4х46,4 мкм, 
разделенных слабовыраженными соединительно-тканными прослойками без 
жировой ткани (рис. 1).  
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 А       Б 
Рис. 1. Микрофотографии гистопрепаратов. Большие (большая стрелка) и 
мелкие (маленькая стрелка) мышечные волокна мышечной ткани грудки 

перепелов. (Ув. А, Б - 10х40, окр. А – гематоксилином и Суданом III, Б - 
Суданом черным). 

 
Мышечные пучки грудки образованы на периферии – светлыми (крупны-

ми) волокнами диаметром 52,2 мкм, а по центру – темными (мелкими) волок-
нами диаметром 21,0 мкм. Среднее количество волокон в пучке 1 порядка сос-
тавляет 199,2 шт., при соотношении больших и малых волокон 1:8-1:9, то есть с 
преобладанием мелких по диаметру волокон.  

Применение пробиотических препаратов вызывает следующие изменения 
в структуре и размерах мышечной ткани грудки перепелов (таблица 1).  

 
Таблица 1. Микроструктура мышечной ткани грудки перепелов после 

воздействия пробиотических препаратов 
Гистологические  

показатели 
Ед.  
изм. 

Группа перепелов, n=6 
1 группа 2 группа 3 группа 

Диаметр мышечных волокон 
больших мкм 24,3±1,2 23,2±1,0 22,7±1,1 
малых мкм 52,2±0,5 44,8±0,5 49,9±0,6 
в среднем мкм 21,0±0,6 19,9±0,4 19,9±0,4 

Количество мышечных волокон в пучке 1 порядка 
больших шт. 21,0±4,5 33,0±2,6 22,0±3,0 
малых шт. 178,2±36,9 190,0±22,7 213,8±31,9 
всего шт. 199,2±40,5 232,2±23,2 235,8±33,9 

Соотношение мышечных волокон в пучке 1 порядка 
больших  % 10,5±1,1 14,2±2,3 9,3±0,6 
малых  % 89,5±1,1 85,8±2,3 90,7±0,6 

Размеры пучка 1 порядка 
длина мкм 127,4±15,9 122,6±12,4 112,2±15,7 
ширина мкм 46,4±5,2 40,4±1,1 44,6±1,9 
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В пучках 1 порядка грудных мышц, достоверно увеличивалось количество 
мышечных волокон на 33 шт. или 16,6 % (Р<0,05) - при использовании Байкала 
ЭМ-1У и на 36,6 шт. или 18,4 % (Р<0,05) - при применении Праймикс-Бионорм 
П(К), в основном за счет числа темных (малых) волокон. При этом незначите-
льно уменьшался диаметр светлых (крупных) волокон и размеры пучка 1 по-
рядка. Соотношение крупных и мелких волокон в пучке изменялось не сущест-
венно и колебалось в пределах от 1:6 до 1:9. 

Мышечная ткань перепела в области бедра состоит из пучков мышечных 
волокон меньшего размера - 91,6х44,2 мкм, с большим количеством соедините-
льнотканных прослоек и наличием в них жировой ткани. Диаметр светлых 
(крупных) волокон бедра немного меньше, чем у грудных мышц - 50,8 мкм, а 
диаметр малых (темных) волокон, заметно больше - 32,6 мкм. Количество мы-
шечных волокон в пучке 1 порядка бедренных мышц, значительно (в 5 раз) ме-
ньше и составляет 37,8 шт., при соотношении больших и малых волокон 5:1, то 
есть преобладают крупные по диаметру волокна. 

Применение пробиотических препаратов вызывает следующие изменения 
в структуре и размерах мышечной ткани бедра перепелов (табл. 2). В бедренных 
мышцах количество мышечных волокон в пучках 1 порядка увеличивается на 
2,8 шт. или 7,4 % - при действии Байкала ЭМ-1У и на 12,4 шт. или 32,8 % 
(Р<0,01) - при применении Праймикс-Бионорм П(К), в основном за счет числа 
темных (малых) волокон.  

 
Таблица 2. Микроструктура мышечной ткани бедра перепелов после 

воздействия пробиотических препаратов 
Гистологические  

показатели 
Ед.  
изм. 

Группа перепелов, n=6 
1 группа 2 группа 3 группа 

Диаметр мышечных волокон 
больших мкм 50,8±0,7 48,8±0,6 48,8±0,9 
малых мкм 32,6±0,6 26,1±0,6 29,2±0,6 
в среднем мкм 47,7±1,4 41,0±1,1 42,2±1,2 

Количество мышечных волокон в пучке 1 порядка 
больших шт. 31,4±5,8 26,6±1,5 33,4±4,5 
малых шт. 6,4±1,5 14,0±2,4 16,8±1,9 
всего шт. 37,8±7,3 40,6±2,8 50,2±8,6 

Соотношение мышечных волокон в пучке 1 порядка 
больших  % 83,1±1,6 65,5±4,1 66,5±2,7 
малых  % 16,9±1,6 34,5±4,1 33,5±2,7 

Размеры пучка 1 порядка 
длина мкм 91,6±6,0 100,8±1,7 104,6±13,7 
ширина мкм 44,2±8,1 33,2±2,8 35,8±3,0 

 
Средний диаметр мышечных волокон снижался, соответственно по пре-

паратам, на 14,1 % (Р<0,01) и 11,5 % (Р<0,05), однако размеры пучка 1 порядка 
немного увеличивались. В структуре мышечных волокон уменьшилось число 
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крупных и выросло число мелких, вследствие чего их соотношение уже состав-
ляет 2:1.  

Выводы. Использование пробиотических препаратов Байкал ЭМ-1-У и 
Праймикс-Бионорм П(К) при откорме перепелов способствует увеличению ко-
личества мышечных волокон в пучках 1 порядка мышц грудки на 16,6-18,4 % и 
мышц бедра на 7,4-32,8 %, за счет роста числа темных (малых) волокон. 
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ЯЄЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯПОНСЬКИХ ПЕРЕПЕЛІВ І ЯКІСТЬ 
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Резюме. Використання розробленої схеми фазової годівлі самок японських перепелів 
сприяє збільшенню валового збору перепелиних яєць на 4,5% за рахунок підвищення збереже-
ності поголів’я на 5,6%. 

Ключові слова: яєчна продуктивність, фазова годівля, збереженість. 
Summary. The use of the scheme of phase feeding female Japanese quail during production 

contributes to the gross quail eggs collection by 4,5 % at the expense to increase safe-keeping 
population up to 5,6 %. 

Keywords: eggs production, of phase feeding, safe-keeping. 
 
Вступ. Найекономічнішою та вигідною галуззю сільського господарства, 

що інтенсивно розвивається, є птахівництво, де один з найпріоритетніших на 
сьогоднішній день напрямів - перепелівництво [1, 2]. 

Проте антропогенний змодельований режим утримання самок японського 
перепела, що радикально відрізняється від природних біоценозів, є сильним 
стресом для птиці, який викликає надзвичайно сильну і пролонговану напругу її 
адаптаційно-компенсаторних механізмів. Це приводить до порушення гомеоста-
зу, що виражається в морфофункціональних порушеннях в організмі і  супрово-
джується різким зниженням кількісних та якісних показників виходу продукції - 
яєць і м'яса. До 75 % випадків це пояснюється запаленням різних відділів ре-
продуктивної системи [3]. 

Першопричиною виникнення травм і запалення репродуктивної системи у 
самок японського перепела в умовах промислового перепелівництва є процес 
формування яйця і проходження його по яйцепроводу [3, 4]. При технологічно-
му травматизмі в “зону ризику” (запалення репродуктивної системи) потрапля-
ють самки, віком від 42 до 55 діб, у яких маса знесених яєць коливається в ме-
жах від 11,6 до 13,7 г при нормі від 6,0 до 9,8 г [5]. 

Загальноприйнята схема годівлі самок перепелів включає 2 періоди: 1 пе-
ріод – 5-6 тиждень і 2 період – 7 тиждень і старше. Раціон для самок перепелів у 
віці 5-6 тижнів передбачає низький рівень сирого протеїну 17-18 % і обмінної 
енергії 1,15 МДж/г. В продуктивний період, починаючи з 7 тижня, рівень сирого 
протеїну підвищується до 21-22 %, а обмінної енергії до 1,22 МДж/г [6-9].  

За результатами проведених морфологічних і гістологічних досліджень  
були встановлені наступні закономірності розвитку органів репродуктивної сис-
теми перепелів. Розвиток репродуктивних органів перепілки японської протікає 
послідовно в сім періодів: 1) перший (1-21 доба) – період відносного спокою 
росту, 2) другий (21-35 доба) – період інтенсивного морфогенезу яєчників і від-
ділів яйцепроводу; 3) третій (35-45 доба) – період підготовки і початку яйцекла-
дки 4) четвертий (45-75 діб) – період зростання яйцекладки або функціонально-
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го становлення відділів яйцепроводу; 5) п'ятий (75-185 діб) – період інтенсивно-
го фолікулогенезу і високої секреторної активності відділів яйцепроводу або пі-
ку несучості; 6) шостий (185-200 діб) – початок інволюції репродуктивних ор-
ганів і зниження темпів несучості; 7) сьомий (200 діб і надалі)  - інволюція ре-
продуктивних органів і припинення яйцекладки [10]. 

З урахуванням вказаних закономірностей розвитку репродуктивних орга-
нів перепелів була скоректована схема годівлі самок яєчних перепелів, яка пе-
редбачає розділення продуктивного періоду на 4 фази: 1 фаза - початок несучо-
сті (36-45 доба), 2 фаза - росту несучості (46-75 доба), 3 фаза - пік несучості 
(76-185 доба) і 4 фаза - спад несучості (185-200 доба).  

Мета досліджень. Метою досліджень було визначити яєчну продуктив-
ність самок японських перепелів і якість яєць за різних схем фазової годівлі. 

Матеріал і методи дослідження. З жовтня 2012 року по березень 2013 
року нами проведено науково-господарський дослід за схемою, наведеною у 
таблиці 1. За принципом пар-аналогів були сформовані 2 групи продуктивних 
самок перепелів: І група - контрольна та ІІ група - дослідна. 

 
Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група Об`єкт до-
сліджень 

Поголів’я, 
гол. 

Схема диферен-
ційованої годівлі 

Умови годівлі,  
рівень обмінної ене-

ргії (ОЕ), МДж/г і 
сирого протеїну 

(СП), % 

І 

Поголів’я 
японських 
перепелів  

1050 
з 29 по 42 добу ♀ ОЕ 1,15, СП 17,00 

дорослі перепела ♀ ОЕ 1,22, СП 21,00 

ІІ 1050 

з 36 по 45 добу ♀ ОЕ 1,15, СП 18,00 
з 46 по 55 добу ♀ ОЕ 1,17, СП 19,00 
з 56 по 65 добу ♀ ОЕ 1,18, СП 19,70 
З 66 по 75 добу ♀ ОЕ 1,18, СП 20,00 
з 76 по 185 добу ♀ ОЕ 1,22, СП 23,00 

з 185 по 200 добу ♀ ОЕ 1,24, СП 20,50 
 
Під час добору аналогів у групи враховували їх вік, стать і живу масу. Па-

раметри мікроклімату приміщення відповідали прийнятим для птахів цього ви-
ду зоогігієнічним нормам [11]. 

Птиці першої (контрольної) групи згодовували повнораціонний комбікорм 
за загальноприйнятою схемою [8-9]. Самиць другої (дослідної) групи годували 
за розробленою схемою фазової годівлі, яка передбачає 4 фази несучості: поча-
ток (36-45 діб), зростання (46-75 діб), пік (76-185 діб) і спад (185-200 діб). Суть 
фазової годівлі перепелів-несучок полягає в поступовому нарощуванні рівня 
протеїну і обмінної енергії в раціоні, що дозволить забезпечити поступову сти-
муляцію овоґенезу і утворення повноцінного яйця при збереженні цілісності ор-
ганів статевої системи (яйцепроводу).  

Показники несучості самок оцінювали з розрахунку на початкову та сере-
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дню несучку, за показником інтенсивності несучості за період досліду. Облік 
несучості проводився щоденно за кількістю зібраних яєць від кожної групи. 

З метою вивчення морфологічних показників яєць проводили відбір за 
принципом випадкової вибірки по 20 яєць від кожної групи у віці 45, 65, 75 і 85 
діб. Оцінку морфологічного складу яєць проводили згідно загальноприйнятим 
рекомендаціям. Вимірювання розмірів яйця і його компонентів проводили шта-
нгель-циркулем (ГОСТ 166:2009). Товщину шкаралупи вимірювали за допомо-
гою мікрометра з точністю до 0,01 мм. Зважування проводили на вагах RAD-
WAG WPS 360/с/1с з точністю до 0,01 г. 

Біометричну обробку даних здійснювали за допомогою відповідного про-
грамного забезпечення [12]. 

Результати досліджень. Показники яєчної продуктивності перепелів за пе-
ріодами фазової годівлі представлені у таблиці 2. Виходячи з отриманих даних, пер-
ше яйце перепілки контрольної і дослідної груп знесли майже однаково на 43 та 44 
добу відповідно. Інтенсивність несучості дослідної групи у початкову фазу (36-45 
доба) була меншою за контрольну, що вірогідно обумовлено різницею у пожив-
ності раціону. Збереженість поголів’я в цей період між групами майже не відрі-
знялась і становила 99,1-99,5 %. 

У фазу роста несучості (46-75 доба), птиця дослідної групи і надалі дещо 
поступалась одноліткам контрольної групи за несучістю за місяць на 0,47-
0,50 % і інтенсивністю несучості на 1,45 %. Валовий збір яйця від птиці дослід-
ної групи був менше на 607 шт. або 3,6 %, але товарність яйця була дещо вища, 
за рахунок меншої кількості крупного і битого яйця. Збереженість поголів’я до-
слідної групи була вище за контрольну на 1,2 %. 

Надалі, у фазу піка несучості (76-185 доба), птиця обох груп досягає мак-
симального рівня несучості, при відсутності вірогідних відмінностей між гру-
пами. Однак валовий збір яєць від птиці дослідної групи в цей період був ви-
щим за контрольну на 3595 шт. або 5,3 %, що обумовлено більш високою збе-
реженістю поголів’я - на 6,7 %. Також, від птиці дослідної групи, отримано бі-
льше товарного яйця на 3570 шт. або 5,5 % і менше крупного яйця – на 109 шт. 
або 8,7 %. 

У фазу спада несучості (186-200 доба) інтенсивність несучості перепелів 
обох груп знижується на 13,4-15,7 %. В цей період птиця дослідної групи за по-
казниками яєчної продуктивності дещо переважала однолітків контрольної, а 
саме за валовим збором яйця на 760 шт. або 13,5 %, за несучістю на середню 
несучку на 0,75 шт. або 4,3 % та за інтенсивністю несучості на 2,5 %. Також, від 
птиці дослідної групи, отримано більше товарного яйця на 703 шт. або 13,4 % і 
менше крупного яйця – на 22 шт. або 21,2 %. 
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Таблиця 2. Яєчна продуктивність перепілок-несучок за різних схем фазової годівлі, М±m 

Показники Од. 
вим. 

Вік, доба/група 
36-45 46-75 76-185 186-200 За весь період 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 
Вік знесення 
першого яйця діб 43 44 - - - - - - 43 44 

Валовий збір яйця шт. 44 15 17610 17003 68002 71597 5638 6398 91294 95013 

в т. ч товарного шт. 10 - 15704 15314 64533 68103 5260 5963 85507 89380 
 % 22,7 - 86,8 87,1 94,9 95,1 93,3 93,2 93,5 93,6 

     крупного  шт. 2 - 700 623 1254 1145 104 126 2060 1894 
 % 4,6 - 4,6 4,2 1,8 1,6 1,8 2,0 2,3 2,0 

     битого шт. - - 73 63 179 188 29 27 281 278 
 % - - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 

    не  
    кондиційного 

шт. 32 15 1133 1003 2036 2161 245 282 3446 3461 
 % 72,7 100 8,2 8,4 3,0 3,0 4,4 4,4 3,9 4,0 

Несучість на поча-
ткову несучку  
        за місяць шт. 0,13 0,04 16,85 16,35 18,96±0,54 19,80±0,71 15,55 16,08 16,57±1,51 17,44±1,71 
        за період шт. 0,04 0,01 16,85 16,35 63,77 66,12 7,78 8,04 87,28 91,27 
середню несучку  
        за місяць шт. 0,13 0,04 17,35 16,88 22,18±0,71 22,24±0,83 17,48 18,23 20,25±1,64 20,45±1,75 
        за період  шт. 0,04 0,01 17,35 16,88 81,34 81,55 8,74 9,11 106,68 107,01 
Інтенсивність не-
сучості  % 1,40 0,36 57,83 56,26 73,95±2,38 74,13±2,78 58,27 60,76 67,51±5,20 68,16±5,12 

Збереженість по-
голів’я  % 99,5 99,1 93,6 94,8 74,1 80,8 93,9 93,0 64,9 70,5 
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В середньому, за весь період досліду (36-200 доба), показники несучості у 
обох груп вірогідно не відрізнялись, однак валовий збір яєць від перепелів дос-
лідної групи був вищим на 3354 шт. або 4,1 %, за рахунок більш високої збере-
женість поголів’я - на 5,6 %. Також, від птиці дослідної групи, отримано більше 
товарного яйця на 3873 шт. або 4,5 % і менше крупного яйця – на 166 шт. 
або 8,1 %. 

Дослідження морфологічного складу перепелиних яєць за різних схем фа-
зової годівлі показали, що маса яєць з віком збільшується з 11,29 г до 12,49 г - у 
контрольній групі і з 10,49 г до 12,67 г - у дослідній. На початку несучості маса 
яєць отриманих від птиці дослідної групи була менше на 0,8 г або 7,6 % 
(p<0,01). Надалі, у фазу росту і піку несучості, достовірної різниці за масою 
яєць між групами не встановлено. 

Основну частину перепелиного яйця (53-58 %) складає білок, його маса з 
віком птиці змінюється з 6,58 г до 6,79 г - у першій і з 5,93 г до 6,80 г – у другій 
групі. Жовток складає 30-35 % від маси яйця і в групах збільшується з 3,42 г до 
4,30 г – в першій і з 3,29 до 4,45 г – в другій. Шкаралупа складає 11-12 % і її ма-
са з віком змінюється з 1,29 г до 1,32 г і з 1,28 г до 1,42 г в групах відповідно. 
Достовірні відмінності між групами встановлені у фазу початку несучості, коли 
маса білка в яйцях дослідної групи була менша на 0,65 г або 11,0 % (p<0,001) і у 
фазу росту несучості, коли маса жовтка була більша на 0,24 г або 6,1 % (p<0,05). 

Дослідження лінійних розмірів основних складових частин яйця за різних 
схем фазової годівлі показали, що великий діаметр яйця збільшується з 31,67 
мм до 33,82 мм – у першій групі і з 31,41 мм до 33,94 мм – у другій, малий діа-
метр - з 25,02 мм до 26,30 мм і з 24,80 мм до 26,56 мм відповідно. Діаметр білка 
в групах змінювався з 42,43 мм до 45,48 мм і з 41,57 мм до 46,83 мм, а малий 
діаметр білка - з 32,31 мм до 34,67 мм і з 31,90 мм до 36,25 мм. Діаметр жовтка 
змінюється в першій групі з 22,00 мм до 25,16 мм, в другій – з 21,94 мм до 25,73 
мм, а малий діаметр жовтка - з 20,55 мм до 23,75 мм і з 20,48 мм до 24,30 мм. 
Достовірні відмінності встановлені у фазу піку несучості, коли в яйці птиці до-
слідної групи малий діаметр білка був більше на 1,58 мм або 4,6% (р<0,05) і жо-
втка на 0,55 мм або 2,3 % (p<0,05). Показник висоти білка в яйці коливався в 
межах 4,12-4,47 мм, а жовтка - 10,07- 10,64 мм і в групах істотно не відрізнявся.  

Розмір повітряної камери перепелиного яйця збільшується у фазу росту 
несучості, а потім зменшується. Так, висота камери, спочатку росте з 1,72-1,76 
мм до 3,07-3,08 мм, а потім стає менше - 2,24-2,35 мм. Діаметр камери збільшу-
ється з 10,61-11,06 мм до 14,19-14,40 мм і після зменшується до 13,43 -13,49 мм. 
Вірогідної різниці між групами за розмірами камери не встановлено. 

Товщина шкаралупи змінювалася в межах 0,19-0,24 мм, збільшувалася у 
фазу росту несучості і далі з віком трохи знижувалась. Достовірні відмінності 
встановлені у фазу росту несучості, коли товщина шкаралупи у яєць дослідної 
групи перевищувала контрольну на 0,01 мм або 4,6 % (р< 0,05). 

Висновки. Розроблена схеми фазової годівлі самок японських перепелів в 
продуктивний період є вигідним технологічним прийомом оскільки вона дозво-
ляє знизити травматизм яйцепроводу птиці і поліпшити якісні показники пере-
пелиного яйця, внаслідок зменшення маси і розмірів яєць в початкову фазу не-
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сучості і кількості крупних яєць протягом усього продуктивного періоду.  
Використання розробленої схеми фазової годівлі сприяє збільшенню ва-

лового збору перепелиних яєць на 4,1 % за рахунок підвищення збереженості 
поголів’я на 5,6 %.  
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ХВОРОБИ МАРЕКА ЗА ЛОКУСОМ MX-ГЕНУ 
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Резюме. В двох лініях курей порід Полтавська глиняста та Червоний Род-Айленд, які в 

добовому віці були інфіковані патогенним штамом вірусу хвороби Марека (ХМ), проведено 
аналіз генетичної структури за локусом Mx-гену з використанням полімеразної ланцюгової 
реакції і рестрикційного аналізу. Встановлено, що локус Mx-гену в досліджуваних лініях ку-
рей є поліморфним. У обох породах курей «чутливий» алель G представлений з високою час-
тотою, в той час як частота «резистентного» алелю A становила 0,15 у породи Полтавсь-
ка глиняста і 0,07 у породи Род-Айленд. Не було виявлено гомозиготних особин за резистен-
тним алелем A, що не дало можливості дослідити кореляцію цього алелю в гомозиготному 
стані з резистентністю до ХМ. 

Ключові слова:кури, хвороба Марека, резистентність, генетична структура, Мх ген, 
поліморфізм. 

 
Вступ. В останні роки в стратегії боротьби з хворобою Марека (ХМ) зна-

чна увага приділяється використанню генетично стійких ліній курей [9, 12]. 
Це викликано перш за все тим, що розробка ефективних специфічних за-

собів профілактики не встигає за еволюцією польових вірусів, які змінюють 
свої властивості в напрямку підвищення патогенності [2, 15]. Висловлюється 
занепокоєння, що в майбутньому традиційних засобів боротьби з захворюван-
ням може бути недостатньо [15]. Тому ведеться пошук альтернативних методів 
захисту від ХМ. Вважають, що для надійного контролю ХМ необхідно поєд-
нання вакцинної стратегії і використання ліній курей, резистентних до хвороби. 

Встановлено, що до прояву генетичної резистентності мають відношення 
різні генетичні локуси: одні з них пов’язані з головним комплексом гістосуміс-
ності (МНС-Major Histocomparatibility complex) [5], інші – не мають відношення 
до МНС, а відповідають за підвищення резистентності лімфоїдних клітин до ві-
русної інфекції і трансформації [11]. В останні роки до списку генів-кандидатів 
включають гени, які не пов’язані безпосередньо з МНС, а асоційовані з локуса-
ми кількісних ознак (QTL) [6]. Показано взаємозв’язок між резистентністю до 
ХМ та поодинокими генами, такими як Мх-ген (myxo-virus resistance gene) [8, 
10, 14], Gallinacin-гени [13], ген гормону росту [3, 4, 7]. Проте, більшість вчених 
схиляються до думки, що резистентність як до ХМ, так і в цілому до хвороб 
обумовлює комплекс генів [4, 12], проте механізм їх взаємодії ще далекий від 
розуміння. З цієї точки зору є актуальним вивчення поліморфізму генів, що 
пов’язані з резистентністю птиці. 

Серед генів-кандидатів, які мають відношення до резистентності до ХМ, 
значна увага приділяється Мх-гену. 

Мх-ген (myxo-virus resistance gene) кодує білок з антивірусною активніс-
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тю. Згідно з літературними джерелами, алельні варіанти Мх-гену пов’язані з 
стійкістю до різних вірусних захворювань птиці, в тому числі і до хвороби Ма-
река [1]. Транзиція (заміна) G/A в позиції 2032 в нуклеотидній послідовності 
ДНК приводить до заміни серину на аспарагін в положенні 631 білкової моле-
кули (міссенс-мутація), що впливає на антивірусну активність білку. В зв’язку з 
цим, перспективним є генотипування птиці за однонуклеотидним поліморфіз-
мом (SNP) в положенні 2032 Мх-гену. Генотипувати птицю за даним локусом 
можна за допомогою методу ПЛР-ПДРФ(PCR-RFLP, Полімеразна Ланцюгова 
Реакція – Поліморфізм Довжин Рестрикційних Фрагментів, CAPS), використо-
вуючи ендонуклеазу рестрикції RsaI. 

Мета досліджень – вивчити генетичну структуру чутливих та резистент-
них до хвороби Марека курей за локусами Mx-гену. 

Матеріали та методи досліджень. Для проведення досліджень викорис-
тана птиця двох порід: 

1. Кури породи Червоний Род-Айленд (лінія 38); 
2. Кури породи Полтавська глиняста (лінія 14). 
Дослідження проводили в гострому досліді: в добовому віці курчат інфі-

кували патогенним штамом вірусу ХМ в дозі 1000 ЕЛД50\0.5 
см3внутрішньоочеревно, а потім проводили спостереження протягом 180-210 
діб та враховували причини відходу з метою визначення індивідуальної чутли-
вості до ХМ. 

Для вивчення поліморфізму Mx-гену використовували метод ПЛР-ПДРФ 
(PCR-RFLP, Полімеразна Ланцюгова Реакція – Поліморфізм Довжин Рестрик-
ційних Фрагментів, CAPS) з використаням ендонуклеази рестрикції RsaI. 

В 34-добовому віці від курчат дослідних груп індивідуально відбирали 
кров для виділення ДНК. Взяття зразків здійснювали методом «крапля крові на 
папері». Виділення ДНК проводили з використанням комерційного набору реа-
гентів «ДНК-сорб B». Для кожного зразка проводили ампліфікацію із специфіч-
ними праймерами: Forward 5'-CCTTCAGCCTGTTTTTCTCCTTTAGGAA-3'; Rev-
erse 5'-CAGAGGAATCTGATTGCTCAGGCGTGTA-3'[1]. 

Ампліфікацію проводили згідно схеми (табл.1). 
 

Таблиця 1. Програма ампліфікації для проведення ПЛР 
Стадія ПЛР Денатурація Віджиг Елонгація 
Локуси  35 циклів  
Mx ген 94°C (5 хв) 94°C (60 с) 60°C (60 с) 72°C (30 с) 72°C (5 хв) 

 
Рестрикційний аналіз проводили згідно з інструкцією до відповідноїрест-

риктази. Електрофорез рестрикційних фрагментів здійснювали в 3 % агарозно-
му гелі протягом 45 хв при 200 V. 

За локусом Мх-гену (S631N) існує три генотипи: A/A, A/G та G/G. В випа-
дку генотипу A/A на електрофореграмі присутні фрагменти розміром 100 п.н., 
A/G – 100, 73 та 27 п.н., G/G – 73 та 27 п.н. Визначення розміру рестрикційних 
фрагментів проводили з використаням маркеру молекулярних мас М-50. 



 

169 

Результати досліджень оброблювали з використанням статистичних мето-
дів і аналізували з використанням комп’ютерної програми Popgen32. 

Результати досліджень. На рисунку 1 наведені електрофореграми проду-
ктів рестрикції Mx-гену в популяціях обох порід курей (Полтавська глиняста та 
Червоний Род-Айленд). 

 

 
 

Рис. 1. Електрофореграми продуктів рестрикції фрагменту Mx-гену 
(14 інтрон-14 экзон). 1 – 12 – номера лунок; М – молекулярний маркер 

М-50; A/G, G/G – відповідні генотипи; 100 bp – ампликон. 
 

В результаті проведених досліджень встановлено, що Mx-ген в популяці-
ях обох порід курей є поліморфним. Різні генотипи в гомозиготному та гетеро-
зиготному стані представлені на електрофореграмі у вигляді фрагментів ДНК 
відповідного розміру (рис. 1). 

Генетична структура популяцій курей порід полтавська глиняста та Род-
Айленд представлена в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Генетична структура популяції курей порід Полтавська 

глиняста та Червоний Род-Айленд за локусом Mx-гену 
Гено-
типи 

Полтавська глиняста Род-Айленд 
О Е (O-E)2/E χ2 О Е (O-E)2/E χ2 

A/A 2 2,1 0,005 
0,007 

0 0,56 0,56 
0,654 A/G 25 24,8 0,002 15 13,88 0,09 

G/G 73 73,1 0,0001 85 85,56 0,004 
алелі частота алелів 

A 0,145 0,075 
G 0,855 0,925 

 
У популяціях обох порід курей переважна кількість особин з генотипом 

G/G, при цьому у популяції курей породи Червоний Род-Айленд взагалі відсутні 
особини з генотипом A/A. 

По співвідношенню частот алелів Mx-гену досліджені породи курей прак-
тично не відрізняються (рис. 2). Так, в групі курей породи Полтавська глиняста 
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частота алелю G становила 0,85; в той час як у курей породи Червоний Род-
Айленд – 0,93. 

 

 
 

Рис. 2. Співвідношення частот алелів Mx-гену  
в досліджуваних лініях курей 

 
Слід зазначити, що обидві лінії курей знаходяться в стані генетичної рів-

новаги. 
В обох породах курей «чутливий» алель G представлений з високою час-

тотою, в той час як частота «резистентного» алелю A становила 0,145 у породи 
Полтавська глиняста і 0,075 у породи Червоний Род-Айленд. 

Дані з генетичної структури популяції курей породи Червоний Род-
Айленд (частоти генотипів та алелів) за локусом Mx-гену, з деякими варіаціями 
відповідають даним іноземних авторів за генетичною структурою цієї ж породи 
(частота алелю A– 0,075 vs 0,1613, алелю G – 0,925 vs 0,8387) [10]. 

За 198 діб спостереження відхід птиці від хвороби Марека склав: лінія курей 
породи Червоний Род-Айленд 89,2 %, лінія курей породи Полтавська глиняста – 
60,3 %. Неспецифічний відхід птиці в ранньому віці становив 12,2 та 8,1 % у 38 
та 14 лініях відповідно. В 47-добовому віці відмічена перша загибель курчат 
породи Червоний Род-Айленд від хвороби Марека. Серед полтавських глинястих 
першу загибель спостерігали у 53-добовому віці. Пік відходу птиці у полтавсь-
ких глинястих спостерігався в 4-х місячному віці, у курей породи Род-Айленд 
пізніше на 1 місяць. 

В таблиці 3 представлені дані за динамікою смертності курей обох порід 
від хвороби Марека в залежності від генотипу особин. 

Дві особини, гомозиготні за алелем A (порода Полтавська глиняста) ви-
явились чутливими до хвороби Марека, однак, низка частота особин даного ге-
нотипу у популяції курей не дає змоги пов’язати чутливість/резистентність ку-
рей з даним генотипом. Для проведення подальших досліджень у даному на-
прямку необхідна спрямована селекція з метою отримання достатньої кількості 
нащадків із генотипом A/A. 
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Таблиця 3. Динаміка смертності курей двох порід від хвороби Марека в 
залежності від генотипу особин 

Породи 

Генотипи 
A/A A/G G/G 

Загиблі, 
% 

Живі, 
% 

Загиблі, 
% 

Живі, 
% 

Загиблі, 
% 

Живі, 
% 

Полтавська 
глиняста 100 0 52 48 63,4 36,6 

Род-
Айленд 0 0 100 0 85,2 14,8 

 
Висновки: 
1. Серед курей 14 лінії Полтавської глинястої породи 39,7 % курей ви-

явились стійкими до інфікування контрольним вірулентним штамом JM-Р віру-
су хвороби Марека в дозі 1000 ЕІД50/0,2 см3. 

2. Встановлено, що Mx-ген є поліморфним у популяціях курей порід 
Полтавська глиняста та Род-Айленд. 

3. У популяції курей породи Полтавська глиняста частота алелю G ста-
новила 0,855; в той час як у популяції курей породи Род-Айленд – 0,925; часто-
та алелю A – 0,145 та 0,075 відповідно. 

4. Кури 14 лінії представляють інтерес для проведення подальших дослі-
джень по вивченню генетичної резистентності птиці до ХМ. 
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УДК 636.52:611.36 
ПОВЫШЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ И ДИЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

СУБПРОДУКТА – ПЕЧЕНИ ПТИЦЫ  ПРИ ПРИМЕНИИ ПРОБИОТИКА 
«МОНОСПОРИН» В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 

 
Лебедева И.А., Невская А.А., Маркелова Н.Н. 

ГНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт 
г. Екатеринбург, Россия, solneshko@olympus.ru 

 
Резюме. В статье изложены результаты применения  пробиотика «Моноспорин» для 

повышения качества печени цыплят-бройлеров как  безопасного диетического продукта пи-
тания и коммерческая целесообразность применения данного пробиотика в промышленном 
птицеводстве.  

Ключевые слова: Промышленное птицеводство, пробиотики, печень цыплят-
бройлеров, диетический продукт питания, морфология, гистология. 

Summary. In article results of application of a probiotic of "Monosporin" for upgrading of a 
liver of broilers as safe dietary food product and commercial expediency of application of this pro-
biotic in production poultry farming are explained. 

Key words: Production poultry farming, probiotics, liver of broilers, dietary food product, 
morphology, histology. 

 
Печень – важный орган, деятельность которого направлена на осуществ-

ление пищеварительных, обменных, иммунных, кроветворных и барьерных 
(защитных) функций в организме.   

Печень – депо жирорастворимых витаминов и гликогена. Печень обладает 
широким спектром детоксикационных свойств. Печень регулирует уровень са-
хара в крови; синтезирует белок плазмы крови; синтезирует и регулирует соде-
ржание в крови нейтрального жира; синтезирует и выводит холестерин. Печень 
обеззараживает токсические вещества, проникающие в кровь из кишечника и 
желудка, с желчью выводит продукты распада лекарственных препаратов. Пе-
чень активно участвует в водном, минеральном, белковом, липидном и углевод-
ном обмене в организме. Полный обмен белков в печени у птицы проходит че-
рез 28-32 дня. У цыплят-бройлеров печень составляет 1/25-1/30 части веса те-
ла [1]. 

Куриная печень издавна известна  как ценный продукт питания – субпро-
дукт диетического, лечебного и лечебно-профилактического значения. Куриную 
печень особенно рекомендуют в питании детей, беременных женщин, людям 
склонным к атеросклерозу, ожирению и диабету, при хронической усталости, 
физических и умственных переутомлениях, в периоды восстановления после 
родов и перенесения хирургических операций. 

Диетические свойства куриной печени объясняются ее ценным химичес-
ким составом. Куриная печень – это низкокалорийный продукт – на 100 г про-
дукта приходится 138 кКал. Пищевая ценность куриной печени – на 100 г про-
дукта содержится:  20,4 г белка; 5,9 г  жира; 0,73 г углеводов.  

Потребляя 100 г печени ежедневно человек способен на оду третьудовле-
творять суточную потребность в незаменимых серосодержащих аминокисло-
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тах: лизине – 3-5 г (в 100 г куриной печени – 0,8 г), метионине – 2-4 г (в 100 г 
куриной печени – 1,1 г), триптофане – 1 г (в 100 г куриной печени – 0,25 г); на-
половину удовлетворять суточную потребность в фосфолипидах – 5 г (в 100 г 
куриной печени – 2-3 г). 

Содержание холестерина в 100 г куриной печени не превышает рекомен-
дуемую суточную норму потребления человеком – 0,3-0,6 г (в 100 г куриной пе-
чени – 0,1 – 0,27 г). 

Уникальность куриной печени – содержание в 100 г продукта  витаминов: 
А – 12, 1 мг; Е – 15 мг; С – 25 мг; В2 (рибофлавин) – 2,1мг; В5 (никотиновая ки-
слота) – 15 мг; В6 (пиридоксин) - 2,5 мг в необходимых суточных дозах для ле-
чения и профилактики заболеваний кроветворной, сердечно-сосудистой, нерв-
ной  системы, желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, желчевы-
водящих путей, печени, легких,  нормализации зрения, кожных высыпаний. 

Особая ценность куриной печени содержание на 100 г продукта – вита-
минов В9 (фолиева кислота) – 240 мкг; В12 (цианокоболамин) – 110 мкг; мик-
роэлемента железа – 17,5 мг в необходимых суточных дозах для образования 
миоглобина крови. Благодаря этому,  куриная печень является пищевым лекарс-
твенным препаратом для лечения анемии, заболеваний   кровеносной и кровет-
ворной системы [2, 8]. 

В настоящее время на продовольственный рынок поступает продукция 
промышленного птицеводства – печень цыплят-бройлеров. Длительное время в 
промышленном птицеводстве активно использовались сильнодействующие ан-
тибиотики для ускоренного созревания птицы – получение цыпленка-бройлера 
с высокой мышечной массой в 37-40 дней, что привело к необратимым структу-
рным патологическим изменениям печени. В результате этого, ранее диетичес-
кий продукт питания - печень в настоящее время признается как  продукт усло-
вно годный или как негодный для пищевых целей [4, 6, 7, 8]. 

Эффективным средством оздоравливания птицеводческой продукции яв-
ляется применение пробиотических препаратов на основе Bacillus Subtilis. 

Метаболиты пробиотиков способствуют раннему формированию и  под-
держанию стабильной нормальной микрофлоры кишечника, подавляющей раз-
витие патогенных микроорганизмов; синтезируют ферменты (амилазы, липазы, 
протеазы) повышая конверсию корма; снижают количество токсичных биоген-
ных аминов, образующихся при гниении белков в ЖКТ; очищают воспалитель-
ные очаги от некротизированных тканей; повышают иммунный статус организ-
ма; активизируют обмен веществ. 

Пробиотики не вызывают привыкания у патогенной микрофлоры к препа-
рату, не оказывают вредного побочного действия, не токсичны, продукция после 
их применения безопасна для пищевых целей [4, 6, 7]. 

Стартовый период (с 5 по 15 день жизни цыплят) формируется основа ра-
звития организма и продуктивности птицы. В данный период необходимо особо 
учитывать кормовые факторы, влияющие на уровень обменный процессов в ор-
ганизме для снижения формирования необратимых патологических изменений 
в печени при дальнейшем росте и развитии птицы. 

По состоянию печени можно судить о влиянии кормовых факторов на 
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общее состояние здоровья птицы [1,5]. 
Цель исследования – повышение качества птицеводческой продукции – 

печени цыплят-бройлеров. Для достижения цели была поставлена задача – изу-
чить влияние пробиотика «Моноспорин» на формирование структуры печени 
цыплят-бройлеров; определить коммерческую целесообразность применения 
пробиотиков в промышленном птицеводстве для получения субпродукта – пе-
чени цыплят-бройлеров. 

Основа пробиотика «Моноспорин» - штамм Bacillus Subtilis 090, облада-
ющий высокими антагонистическими свойствами в отношении возбудителей 
кишечных инфекций: грамотрицательных – представителей родов Klebsiella, 
Escherichia, Salmonella, Proteus, Pseudomonas; грамположительных – Sta-
phylococcus, Streptococcus [6]. 

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе одного из 
крупнейших хозяйств Российской Федерации ГУП СО «Птицефабрика «Сред-
неуральская» Свердловской области. Для эксперимента служили цыплята-
бройлеры с суточного возраста.  

Все цыплята-бройлеры  с 1 по 5 сутки жизни получали кормовые антиби-
отики для профилактики кишечных инфекций. С 5-дневного возраста цыпля-
там-бройлерам опытной группы в стартовый период (с 5 по 15 сутки жизни) 
вместе с водой выпаивали пробиотик «Моноспорин» в дозе 0,03 мл на 1 голову 
в день. Цыплятам-бройлерам контрольной группы пробиотиков не выпаивали. 
Другие условия кормления и содержания цыплят-бройлеров, контрольных и 
опытных групп были одинаковые. Цыплята-бройлеры выращивались до 40-
дневного возраста. 

По окончанию эксперимента были проведены морфологические и гисто-
логические исследования печени цыплят-бройлеров. 

Одним из наиболее эффективных исследований на безопасность пищево-
го сырья является гистологический метод, с помощью которого возможно наи-
более явно выявить патологическое изменение [1, 5]. 

Результаты морфологических исследований печени. 
Масса печени цыплят-бройлеров контрольной группы составила 

45,37±2,73г. Анализ морфологического состояния печени в контрольной группе 
выявил патологические изменения – кашеобразная консистенция (разрушение 
структуры печени и ее  паренхимы), отечность долей печени, изменение цвета 
печени от светло- до серо-коричневого. Желчный пузырь – увеличенный, вытя-
нутой формы, что свидетельствует о напряженной работе органа.  

Масса печени цыплят-бройлеров опытной группе составила – 41,67±3,14 
г (на 8,2 % меньше, чем в контроле). Состояние печени в опытной группе было 
отмечено в пределах морфологической нормы. Доли печени были хорошо вы-
ражены, не было отечности, цвет печени был естественный, соответвующий 
здоровой печени. При разрезе паренхима была плотная. Форма желчного пузы-
ря – капсулообразная, размеры желчного пузыря не выходили за контур пече-
ни [5, 6]. 

Результаты гистологических исследований печени. 
При анализе гистосрезов в контрольной группе были обнаружены необра-
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тимые структурные патологические изменения – мелкокапельная жировая дис-
трофия гепатоцитов, расширение просвета синусоидов, полнокровие централь-
ные вен, гипермия микроциркулярного русла, лимфациркулярная инфильтрация 
соединительной ткани и ее разрастание, белковая дистрофия гепатоцитов, оча-
говые некрозы гепатоцитов, клетки без ядер, в единичных случаях гепатоциты 
были в состоянии вакуольной дистрофии, отмечались интерстициальные отеки,  
в паренхиме определялись лимфолейкоцитарные инфильтраты. 

При анализе гистосрезов в опытной группе было выявлено, что структур-
ные изменения печени ближе к гистологической норме – ядра гепатоцитов хо-
рошо просматриваются, только в некоторых из них выявлена зернистая дистро-
фия; печеночные балки четко выражены, без нарушения балочного строения; 
синусоиды равномерно заполнены эритроцитарной массой, вокруг сосудов в 
отдельных случаях отмечалась полиморфно клеточная инфильтрация; отсутст-
вие интерстициальных отеков. Было отмечено интенсивное размножение гепа-
тоцитов [5, 6, 7]. 

Был проведен расчет экономической целесообразности применения про-
биотиков для получения субпродукта – печени цыплят-бройлеров при исполь-
зовании пробиотика «Моноспорин», данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность использования пробиотиков для получения 

субпродукта – печени цыплят-бройлеров 

№ Показатель 
Контро-
льная 
группа 

Опытная 
группа +/- (%) 

1 Масса печени, г 45,37 41,67 3,4 (8,2 %) 

2 Общее количество печени от 50 000 
голов бройлеров, кг 2 268,5 2 083,5 185 

3 Выбраковка печени, кг 30 10 20% 
4 Печень пригодная на реализацию, кг 1 587,95 1 875, 15 287,2 (18,1%) 
5 Цена реализации за 1 кг, руб. 170 170 - 
6 Выручка от реализации, тыс. руб. 269, 95 318, 78 48,83 
7 Затраты на пробиотик, руб. - 0,21 - 
8 Прибыль на 1 голову, руб. - 0,98 - 

9 Прибыль на 1 вложенный рубль, 
руб. - 4,7 - 

 
Экономический эффект от применения пробиотиков для получения суб-

продукта – печени цыплят-бройлеров составил 4,7 руб. на один вложенный 
рубль [6, 7]. 

Вывод. Включение в рационы стартового периода (с 5 по 15 день жизни) 
пробиотика «Моноспорин» (Bacillus Subtilis 090) оказало положительное влия-
ние на формировании структуры печени цыплят-бройлеров к концу выращива-
ния. 
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Экономический эффект от применения пробиотика «Моноспорин» в про-
мышленном птицеводстве для получения качественного безопасного субпроду-
кта – печени цыплят-бройлеров составил 4,7 руб. на один вложенный рубль. 
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Резюме. В статье отражены результаты изучения оценки краткосрочной токсично-
сти кормовой добавки сульфат железа для кормовой промышленности для цыплят-
бройлеров, которым она предназначена. Проведено изучение влияния максимальной рекомен-
дуемой и десятикратной дозы на общее состояние птицы, гематологические и биохимиче-
ские показатели. Проведенные исследования показали, что внесение кормовой добавки суль-
фат железа для кормовой промышленности в рацион цыплят-бройлеров в максимальной ре-
комендованной дозе и десятикратном дозе не осуществляет негативного влияния на орга-
низм цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: кормовая добавка, сульфат железа, безопасность, цыплята-
бройлеры. 

 
Summary. In the article the results of a study of short-term toxicity assessment of feed addi-

tives for ferrous sulfate feed industry for broiler chickens, which it is intended. A study of the impact 
of the maximum recommended dose tenfold and the overall condition of the birds, hematological 
and biochemical parameters. Studies have shown that the introduction of a feed additive ferrous 
sulfate for the feed industry in the diet of broiler chickens to the maximum recommended dose and 
dose tenfold does not carry the negative impact on the body of broiler chickens. 

Keywords: feed additive, ferrous sulfate, security, broiler chickens. 
 
Вступ. Для гарантування безпечності продуктів харчування, необхідним є 

простежуваність і контроль всіх етапів ланцюга виробництва продуктів харчу-
вання, починаючи з виробництва кормової сировини, кормів та закінчуючи дос-
тавкою до кінцевого споживача, оскільки кожний етап може мати потенціаль-
ний вплив на безпечність продуктів харчування. Кормові добавки є важливим 
компонентом комбікормів і без них неможливо виготовити якісний та повноцін-
ний комбікорм. Важливою проблемою є гарантування безпечності кормових до-
бавок. Механізмом, який гарантує безпечність кормових добавок є система ре-
єстрації. 

Згідно з діючим законодавством в Україні до складу комбікорму дозволя-
ється вносити лише ті кормові добавки, які зареєстровані у встановленому по-
рядку [1]. 

Для реєстрації кормових добавок необхідно провести дослідження щодо 
безпечності. Дослідження безпечності кормових добавок на даний час переваж-
но зводяться до вивчення їх токсичності, часто лише на лабораторних тваринах, 
що на даний час є недостатнім. Для гарантування безпечності кормової добавки 
необхідно провести дослідження на цільових тваринах, яким рекомендується 
застосовувати кормову добавку. Необхідність цих досліджень передбачено як 
вітчизняним [4], так і європейським законодавством [5]. Об'єктом наших дослі-
джень була кормова добавка — сульфат заліза для кормової промисловості, яка 
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виробляється ПАТ "Сумихімпром" та була подана на реєстрацію. Згідно пред-
ставлених у реєстраційному досьє даних, токсичність сульфату заліза на лабо-
раторних тваринах вивчена. Однак, відсутні дані щодо безпечності стосовно 
сільськогосподарських тварин та птиці. Метою наших досліджень було прове-
дення оцінки безпечності (толерантності) кормової добавки - Сульфат заліза для 
кормової промисловості на курчатах – бройлерах. 

Матеріали та методи. Дослідження проведено на базі віварію Державно-
го науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кор-
мових добавок. 

Для проведення досліджень використовували кормову добавку сульфат 
заліза для кормової промисловості наданий ПАТ "Сумихімпром" для проведен-
ня реєстраційних випробувань, яка містила 30,6 % заліза у вигляді сульфату за-
ліза моногідрату.  

Дослідження проводили на 45 головах курчат-бройлерів кросу «Кobb-
500» з 7-добового віку, з яких було сформовано три групи по 15 голів у кожній. 
Доступ до корму та води був вільним. Загальна тривалість досліду – 35 днів. 
Схема випробувань толерантності, у відповідності до методичних рекомендацій 
«Оцінка безпечності кормових добавок. Загальні підходи» [3], включала три 
групи: контрольна група, яка не отримувала кормової добавки; перша дослідна 
група, яка отримувала найвищу рекомендовану дозу; друга дослідна група, яка 
отримувала кормову добавку, у дозі, яка у 10 разів перевищує максимальну ре-
комендовану дозу. Рекомендована доза внесення заліза для курчат-бройлерів за 
даними різних авторів становить від 10 до 100 мг/кг корму. 

Для визначення безпечності кормової добавки сульфат заліза для кормової 
промисловості для бройлерів її задавали з кормом птиці першої дослідної групи 
із розрахунку 328 мг/кг готового корму (100 мг/кг у перерахунку на залізо), пти-
ці другої дослідної групи 3280 мг/кг готового корму (1000 мг/кг у перерахунку 
на залізо), птиця контрольної групи отримувала комбікорм з внесенням сульфа-
ту заліза семиводного з розрахунку 50 мг/кг готового корму.  

За контрольні показники брали: загальний стан птиці, споживання корму, 
середньодобові прирости, збереженість птиці, гематологічні та біохімічні пока-
зники крові. Гематологічні та біохімічні показники у тварин контролювали за-
гальноприйнятими методами, описаними І.А. Іоновим та ін. [2]. 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень встановле-
но, що загибелі та захворювання курчат-бройлерів у процесі досліджень не спо-
стерігалося. Загальний стан птиці дослідних груп впродовж досліду був задові-
льний, відставань у рості та розвитку не відмічалося. Зовнішній вигляд задові-
льний, птиця була рухлива, нічим не відрізнялася від курчат контрольної групи. 

Одним з найважливіших інтегральних показників стану здоров’я птиці є 
зміна їх маси тіла. Жива маса птиці впродовж досліду наведена в таблиці 1. 

Як свідчать дані таблиці 1, жива маса птиці контрольної та дослідних 
груп у кінці досліду суттєво не відрізнялася. Однак, жива маса курчат-бройлерів 
1 дослідної групи при застосуванні кормової добавки в максимально рекомен-
дованій дозі, була вищою, на 90 г у порівнянні з контролем та на 40 г у порів-
нянні з 2 дослідною групою. Середньодобові прирости за період досліджень 
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становили 54,0 г у контрольній групі та 56,4 і 55,5 відповідно у 1 та 2 дослідних 
групах. Максимальними були прирости у 1 дослідній групі. 

 
Таблиця 1. Динаміка зміни маси тіла курей  

протягом досліду (M±m, n=10) 

Групи птиці Жива маса 
на початку досліду 

Жива маса  
в кінці досліду 

контрольна 145±3,9 2035±57,4 
1 дослідна 149±5,7 2125±64,3 
2 дослідна 142±5,6 2085±42,0 

 
Гематологічні показниках крові курчат представлені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. Гематологічні показники курчат (M±m, n=5)  

Групи Еритроцити,  
Т/л 

Лейкоцити,  
Г/л 

Гемоглобін,  
г/л 

Гематокрит, 
 % 

контрольна 3,10 ± 0,03 33,8 ± 1,16 90,8 ± 3,54 41,5 ± 0,94 
1 дослідна 3,16 ± 0,03 32,9 ± 0,96 94,5± 3,18 41,7 ± 0,65 
2 дослідна 3,15 ± 0,06 34,7 ± 1,36 93,9 ± 2,1 40,5 ± 0,92 

 
Згідно даних таблиці 2 гематологічні показники крові були в межах нор-

ми. Тим не менше, у дослідних групах спостерігалося підвищення рівня гемо-
глобіну і рівню еритроцитів у порівнянні з контрольною групою. Кількість лей-
коцитів у курчат дослідної та контрольної груп суттєво не відрізнялися. 

Кожен патологічний стан організму характеризується сукупністю гемато-
логічних і біохімічних порушень, які відображають різні функції органів і сис-
тем організму. Зміни біохімічних показників крові можуть часто слугувати важ-
ливими діагностичними показниками.  

Для оцінки загального стану обміну речовин в організмі птиці нами ви-
значалася активність деяких ферментів сироватки крові, а саме амінотрансфе-
раз: АлАТ, АсАТ,та лужної фосфатази, які мають діагностичне значення. Отри-
мані результати активності ферментів сироватки крові курчат-бройлерів, за 
умов застосування кормової добавки сульфату заліза, представлені в таблиці 3.  

 
Таблиця 3. Активність деяких ферментів сироватки крові (M±m, n=5) 

Показники Групи 
контрольна 1 дослідна 2 дослідна 

АлАТ, мккат/л 0,34 ± 0,013 0,35 ± 0,017 0,38 ± 0,02 
АсАТ, мккат/л 0,82± 0,015 0,83 ± 0,021 0,88 ± 0,025 
ЛФ, ммоль/г 2,76 ± 0,15 2,76 ± 0,13 2,82 ± 0,06 

 
Дані таблиці 3 свідчать, що наприкінці досліду активність АсАТ та АлАТ 

мали тенденцію до збільшення у курчат-бройлерів другої дослідної групи. Од-
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нак, ці зміни є невірогідними. Істотної різниці між активністю лужної фосфата-
зи у сироватці крові птиці, якій вводили кормову добавку, і контролем -  не ви-
явлено. 

Як видно з даних таблиці 4, вміст загальних ліпідів, холестеролу та зага-
льного білка в сироватці крові птиці дослідних та контрольної груп в кінці дос-
ліду суттєво не відрізнялися. Хоча вміст загального білка у птиці 1 та 2 дослід-
них груп був вищим, порівняно з контролем, але ці зміни статистично є невіро-
гідними. 

 
Таблиця 4. Біохімічні показники крові курчат-бройлерів (M±m, n=5) 

Показники Групи 
контроль 1 дослідна 2 дослідна 

Загальні ліпіди, г/л 10,1 ± 0,62 9,8 ± 0,68 10,4 ± 0,46 
Холестерол, ммоль/л 3,02 ± 0,07 3,11 ± 0,04 3,12 ± 0,26 
Загальний білок, г/л 59,3 ± 1,91 61,6 ± 1,51 61,2 ± 1,45 

 
Поряд з гематологічними та біохімічними показниками крові, показники 

природного імунітету відіграють важливу роль в оцінці загального стану обміну 
речовин в організмі. Тому нами було проведено визначення фагоцитарної акти-
вності нейтрофілів, лізоцимної активності та бактерицидної активності сирова-
тки крові. Показники природної резистентності дослідної птиці наведені в таб-
лиці 5. 

 
Таблиця 5. Показники природної резистентності, % (М±m, n=5) 

Показники Групи 
контроль 1 дослідна 2 дослідна 

Лізоцимна активність, % 31,8 ± 0,84 32,1 ± 1,14 32,5 ± 1,01 
Фагоцитарна активність, % 17,5 ± 0,94 17,7 ± 1,22 18,1 ± 1,11 
Бактерицидна активність, % 60,8 ± 1,52 61,6 ± 2,48 61,3 ± 1,54 

 
За даними таблиці 5 не відмічено зміни лізоцимної активності та бактери-

цидної активності сироватки крові у птиці дослідних груп під впливом кормової 
добавки у порівнянні з контролем. Фагоцитарна активність нейтрофілів мала 
тенденцію до збільшення, однак ці зміни не є достовірними. 

При патологоанатомічному розтині курчат-бройлерів в кінці досліду, ви-
димих патологічних змін внутрішніх органів не виявляли. У курчат дослідних 
та контрольної груп не спостерігали змін органів травного тракту, крововиливів, 
слизові оболонки цілісні без нашарувань. Печінка темно-коричневого кольору, 
гладенька, без крововиливів та інших ушкоджень. Жовчний міхур округлої фор-
ми, без ушкоджень, крововиливів, помірно наповнений, вміст темно-зеленого 
кольору. Нирки без крововиливів. Селезінка видовженої форми, червоно-
коричневого кольору, без ушкоджень, краї рівні. Серце конічної форми, без кро-
вовиливів та ушкоджень. Яєчники без ушкоджень, поверхня нерівна, кровови-
ливи відсутні. 
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Висновок. Проведеними дослідженнями встановлено, що внесення суль-
фату заліза для кормової промисловості виробництва ПАТ "Сумихімпром" в ра-
ціони курчат-бройлерів у максимальній рекомендованій дозі та десятикратній 
дозі не справляє негативного впливу на ріст та розвиток птиці. Отже, кормову 
добавка сульфат заліза для кормової промисловості можна вважати безпечною 
для цільових видів тварин, і зокрема курчат-бройлерів. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЧМЕНЯ В КОРМЛЕНИИ ЯИЧНЫХ КУР ПРИ 
ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ 

 
Лемешева М.М. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия 
 

Резюме. При тепловом стрессе введение в ячменно-подсолнечниковый комбикорм кур-
несушек метионина, мелассы и рыбьего жира оказывает положительное влияние на физио-
логическое состояние, конверсию корма и жизнеспособность птицы. При этом расход ком-
бикорма снижается на 200-360 г/гол., а яйценоскость – возрастает на 4,2-9,5 яйца за 7 ме-
сяцев. 

Ключевые слова: куры, ячмень, комбикорм, меласса, метионин, рыбий жир, протеин. 
 
Summary: Under conditions of thermal stress adding of methionine, molasses and fish liver 

oil into barley. Sunflower mixed fodder effects positively on the physiological condition, fodder 
conversion and poultry vitability. 

During the process mixed fodder expense is decreasing by 200-360 g per one hen, and egg-
laying quantity increasing by 4,2-9,5 eggs for 7 months. 

Key words: hens, barley, mixed fodder, molasses, methionine, fish liver oil, protein. 
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Вступление. Рост цен на комбикорма, изготовленные из высокопитатель-
ных компонентов сдерживает развитие отрасли. Складывающая конъюнктура 
цен на отдельные виды зерна, особенно в неурожайные годы, заставляет птице-
водческие хозяйства изыскивать возможность частичной или полной замены в 
комбикорме птицы дорогостоящего пищевого зерна кормовым.(4, 7). В боль-
шинстве хозяйств используют в кормлении птицы менее ценные зерновые кор-
ма (ячмень, рожь, тритикале, и др.). Однако их применение в больших количес-
твах отрицательно влияет на усвоение питательных веществ и продуктивность 
птицы из-за высокого содержания в них некрахмалистых полисахаридов: бета-
глюканов, пентозанов, клетчатки. (5). В настоящее время появилась возмож-
ность повышения биологической ценности менее ценных кормов путем приме-
нения экструдирования, микронизации, ферментных препаратов (2,10), повы-
шенных уровней аминокислот (5) и других способов ( шелушение, крупность 
дробления). 

В некоторые годы ситуация на зерновом рынке вынуждает предприятия 
вводить в рационы кур ячмень в количествах значительно превышающих (до 
60 %) рекомендованные нормы. При этом может снижаться потребление корма 
птицей и интенсивность яйцекладки, особенно при высокой температуре возду-
ха в птичнике. Известно, что в ячмене содержится в два раза больше клетчатки 
и в два раза меньше жира, чем в кукурузе (3). Кроме того, в ячменных комбико-
рмах наиболее дефицитными аминокислотами являются метионин и цистин.  

Следовательно, повышение питательной ценности ячменных комбикор-
мов является весьма актуальной проблемой. Для более эффективного использо-
вания комбикормов, состоящих из низкопитательных компонентов необходим 
многосторонний подход к организации кормления птицы. Для этой цели следу-
ет знать не только особенности кормовых средств, но и изменения в обмене ве-
ществ, вызванные их введением в комбикорм. 

Задача исследований – повысить эффективность использования ячменно- 
подсолнечного комбикорма для кур-несушек при тепловом стрессе . 

Материалы и методы. Исследования проводили в течении 7 месяцев (с 
апреля по октябрь) на птицефабрике «Южная», Автономной Республики Крым. 
Куры двенадцати групп (по 90 голов) получали ячменно-подсолнечниковый 
комбикорм сбалансированный до действующих норм (9). В комбикорме содер-
жалось 47 % ячменя, 15 % подсолнечникового жмыха, 13 % пшеницы, 3,0 мясо-
костной муки, -0,5 % рыбной муки, 5,0 % соевого шрота, 2 % кормового жира, 
3,0 пшеничных отрубей, 3 % травяной муки и 7,5 % минеральных кормов. Од-
новременно проводили 4 опыта на 1080 курах. В первом опыте определяли оп-
тимальный уровень метионина + цистина (0,60;0,65; 0,70 %) за счет добавления 
метионина. Во втором опыте изучали эффективность введения в комбикорм ра-
зной дозы свекловичной мелассы (1,5; 3,0; 4,5 и 6,0 %). В третьем опыте в ком-
бикорм с повышенным содержанием серосодержащих аминокислот (0,65 и 
0,70 %) вводили более высокие дозы мелассы (4,5 и 6,0 %). В четвертом опыте 
изучали эффективность добавления в комбикорм 1,5 и 3,0 % рыбьего жира. Кур 
кросса «Беларусь-9» в 20-недельном возрасте размещали в клеточную батарею 
БКН-3 при свободном доступе к корму и воде. Температура воздуха в птичнике 



 

184 

с мая по сентябрь была на 2-6 °С выше предельно допустимой (26 °С). 
После 7 месяцев яйцекладки убивали по 5 кур из каждой группы и изуча-

ли массу внутренних органов и гистологическое строение печени. 
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что 

изучаемые факторы кормления оказали неоднозначное влияние на потребление 
комбикорма введение в комбикорм мелассы повышало потребление корма на 3 г 
(со 110 до 113 г). Эта разница была более существенной при повышении темпе-
ратуры воздуха в жаркий период года (с мая по сентябрь). В мае в контрольной 
группе куры потребляли 105 г корма, а при добавлении мелассы на 5-7 г больше 
(110-112 г). Указанная закономерность сохранялась в течении всего опы-
та (табл.).  

 
Таблица. Эффективность комбикорма при добавлении метионина,  

мелассы и рыбьего жира 

Показатель 

Фактор кормления 

конт-
роль 

0,65 % 
метиони-

на + 
цистина 

4,5 % 
мелассы 

6 % 
мелассы 

0,65 % 
метионина+ 
цистина и 

4,5 % мела-
ссы 

1,5 % 
рыбьего 

жира 

3,0 % 
рыбьего 

жира 

Дополнительно 
получено яиц, 
штук 

- 3,9 4,8 2,7 9,5 4,2 -3,0 

Потреблено 
обменной эне-
ргии, ккал/гол 
в сутки 

284 286 286 289 286 291 301 

Сырого проте-
ина, г/гол 18,0 18,4 17,7 17,7 17,9 17,7 17,6 

Метионина+ 
цистина, г/гол 0,64 0,65 0,62 0,62 0,68 0,63 0,62 

Расход корма, 
кг/гол: за 214 
дней 

22,70 23,11 22,35 22,37 22,50 22,34 22,21 

Мелассы - - 1,05 1,43 1,10 - - 
Рыбьего жира - - - - - 0,34 0,68 
Затраты корма 
на 10 яиц,кг 1,61 1,58 1,60 1,65 1,56 1,57 1,65 

Затраты сырого 
протеина, кг 0,272 0,271 0,259 0,263 0,254 0,260 0,299 

ЭПО 156 156 162 163 162 164 171 
 

При введении в комбикорм рыбьего жира различия в потреблении корма 
были менее существенными. Повышенное потребление корма птицей в жаркий 
период года оказывало положительное влияние на интенсивность яйцекладки. 
Максимальная интенсивность яйцекладки отмечалась (74-80 %) при совмест-
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ном добавлении в комбикорм метионина и мелассы. В этой группе было допол-
нительно получено от несушки за 7 месяцев опыта 9,5 яйца (табл.). Наукой и 
практикой доказано, что продуктивность птицы обеспечивается как сбаланси-
рованностью комбикорма, так и усвоением питательных веществ в организме 
птицы. В организм птицы лучшей по продуктивности группы ежедневно посту-
пало 286 ккал обменной энергии, 17,9 % сырого протеина и 0.68 % метионина + 
цистина при добавлении 0,05 % метионина и 4,5 % мелассы. При добавлении в 
комбикорм только метионина или мелассы снижалось поступление в организм 
метионина (на 0,03- 0.06 г). 

При добавлении в комбикорм рыбьего жира куры потребляли в сутки 291-
301 ккал обменной энергии, 17,6-17,7 % сырого протеина и 0,62-0,63 % серосо-
держащих аминокислот. Суточное потребление птицей 301 ккал обменной энер-
гии оказало отрицательное влияние на интенсивность яйцекладки (65- 76 %). В 
среднем за опыт она была ниже чем в лучшей опытной группе на 6 %. 

Использование в комбикорме кур рыбьего жира (340 г) позволило за 7 ме-
сяцев сократить расход комбикорма на 360 г на голову (с 22,70 до 22,34 кг). За 
счет добавления в комбикорм (1,05-1,10 кг) мелассы расход комбикорма снижа-
лся за опыт на 200-350 г/гол. При этом существенно сократились затраты ком-
бикорма и протеина на производство яиц (табл.). 

Введение в комбикорм оптимального уровня метионина, мелассы и рыбь-
его жира оказало положительное влияние не только на яйценоскость, но и на 
физиологическое состояние птицы при повышенной температуре в помещении 
в жаркое время года. Исследования показали, что живая масса кур во всех груп-
пах не зависела от изучаемых факторов кормления. В конце опыта она была по-
чти равной во всех группах (1,90-1,95 кг). Однако маса внутренних органов и 
длина кишечника существенно различались от изучаемых факторов питания. 
При добавлении в комбикорм метионина, мелассы, метионина с мелассой и ры-
бьего жира маса печени возрастала с 23,4 до 26,5; 29,0; 34,8 и 31,5 г, что состав-
ляло соответственно 1,20; 1,39; 1,38; 1,50; 1,79 и 1,62 % от живой массы кур.. 
Гистологические исследования показали, что увеличение массы печени взаимо-
связано с появлением капель жира различной величины в цитоплазме гепатоци-
тов и с повышенным потреблением обменной енергии с 281 до 301 ккал/гол в 
сутки. При этом энергопротеиновое отношение в комбикорме возростало со 156 
до 162-171. Максимальное накопление внутреннего жира было в организме кур 
потреблявших комбикорм с метионином и мелассой (5,1; 5,4; 5,7 %), а минима-
льное- при добавлении только метионина (3,6 %). Введение в комбикорм рыбье-
го жира оказало меньшее влияние на отложение внутреннего жира в организме 
кур (4,6-4,3 %) по сравнению с мелассой Следует указать, что с увеличением 
дозы рыбьего жира (с 1,5 до 3,0 %) в организме снижалось отложение внутрен-
него жира, маса печени и яйценоскость кур. 

Маса мышечного желудка у кур была наименьшей при добавлении в ком-
бикорм мелассы (1,24-1,28 %), а наибольшей – при введении метионина с мела-
ссой (1,51 %). В опытных группах кур кишечник был длиннее (175-196 см). чем 
в контроле (163 см) на 12-33 см. Длина кишечника зависела от суточного потре-
бления корма. При увеличении потребления корма возрастала длина и маса ки-
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шечника. Маса сердца не зависела от изучаемых факторов питания птицы. 
Таким образом, проведенные эксперементальные исследования показали. 

Что изучаемые факторы кормления оказывают неоднозначное положительное 
влияние на продуктивность кур в жаркий период года. В этот период снижалось 
потребление комбикорма во всех группах особенно в группе кур, получавших 
комбикорм с добавлением (0,05 %) метионина (102-104 г/гол). Однако с августа 
по октябрь потребление комбикорма в этой группе возросло на 8 г (до 110-
112 г). В среднем за опыт оно составляло 108 г/гол. В тоже время фактическое 
потребление корма без мелассы и рыбьего жира в других опытах группах было 
ниже на 3-4 г (104-105 г/гол). Поэтому снизилось фактическое потребление 
птицей сырого протеина, а за счет метионина и энергетических добавок (мелас-
сы и рыбьего жира) возросло поступление в организм птицы обменной энергии 
и серосодержащих аминокислот.  

На основании полученных в четырех опытах положительных результатов, 
можно сказать, что главным фактором в повышении продуктивности является 
потребление птицей обменной энергии и серосодержащих аминокислот. Поэто-
му потребность птицы в метионине + цистине целесообразно рассчитывать от 
уровня потребленного протеина, а не от состава 100 г комбикорма. В расчете от 
уровня протеина куры с кормом потребляли 1,15; 1,20;1,10;1,22; 1,12 и 1,09 % 
метионина + цистина, соответственно в 1 (контроль)- 7 группах. Этот показа-
тель необходим для расчета энерго-аминокислотного отношения потребленной 
птицей обменной энергии (МДЖ /кг) к серосодержащим аминокислотам от 
протеина которое составляет 9,71;9,98;10,89;11,00;9,82; 10,88;11,57 МДЖ соот-
ветственно в 1 (контроль) – 7 группах. 

Результаты исследований показали, что максимальная яйценоскость полу-
чена при ЭАО 9,82 МДЖ потребленного корма. В этой группе было дополните-
льно получено 9,5 яйца. 

При увеличении ЭАО снижается яйценоскость кур. Так, например, при 
ЭАО 9,98;10,88;10,89; 11,00 дополнительно получено от несушки соответствен-
но 3,9;4,2;4,8 и 2,7 яйца. При увеличении ЭАО в потребленном корме на 1,86 
Мдж/кг (с 9,72 до 11,57) яйценоскость снижается на 3 яйца по сравнению с кон-
трольной группой кур. В этой группе получено наименьшее количество яиц 
(138,5 шт.) 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при тепловом 
стрессе увеличивается потребность птицы в обменной энергии и серосодержа-
щих аминокислотах. Максимальная яйценоскость кур была получена при ЭАО 
в потребленном корме 9,82 Мдж/кг. При увеличении этого показателя снижа-
лась яичная продуктивность птицы и особенно, существенно при ЭАО 11,57 
Мдж/кг. Избыточное потребление обменной энергии, сырого протеина и недо-
статочное поступление в организм серосодержащих аминокислот оказывает 
отрицательное влияние на обмен веществ, яйценоскость , конверсию корма и 
продуктивность кур.  

Сохранность кур также зависит от изучаемых факторов кормления не од-
нозначно. При введении в комбикорм 6 % мелассы сохранность кур снижалась 
на 2,2 % по сравнению с контролем. Добавление в комбикорм 0,05 % метиони-
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на, 4,5 % мелассы и рыбьего жира не оказывали отрицательного влияния на со-
хранность птици. Этот показатель возрастал на 1,1-3,3 %. Лучшая жизнеспосо-
бность кур была при добавлении 4,5 % мелассы совместно с (0,05 %) метиони-
ном (до 0,65 % метионина+ цистина). За 7 месяцев сохранность кур в этой гру-
ппе составляла 85,6 %, что выше чем в контроле на 6,7 %. 

Таким образом, введение в комбикорм мелассы и метионина в оптималь-
ном соотношении оказывало положительное влияние не только на яйценос-
кость, но и на жизнеспособность птицы при тепловом стрессе. Отрицательное 
влияние на физиологическое состояние птицы в других группах оказывали де-
фицит обменной энергии и метионина + цистина или избыток обменной энер-
гии и дефицит метионина + цистина. Известно, что накопление в организме 
птицы мочевой кислоты происходит в результате дефицита в рационе обменной 
энергии на фоне достаточного количества протеина (5) и дефицита одной из не-
заменимых аминокислот. В этом случае другие аминокислоты не могут исполь-
зоваться в синтезе белков яйца. Утилизация избыточных аминокислот приводит 
к образованию обменной энергии и отложению в суставах и почках мочевой ки-
слоты. При этом увеличивается выделение мочевой кислоты с пометом, что 
взаимосвязано с увеличением концентрации амиака в воздухе помещения (11). 
В результате дисбаланса элементов питания в рационе могут возникать заболе-
вания обменного характера, что приводит к повышенной выбраковке птицы. 

Избыточное потребление птицей обменной энергии(294- 301 ккал/сутки) 
за счет рыбьего жира оказывало отрицательное влияние на транспорт липидов 
плазмой крови в печень и периферические ткани. При высоком уровне поступ-
ления липидов из тонкого кишечника в печень она интенсивнее их депонирует, 
чем транспортирует (11). В этом случае печень не успевает синтезировать по-
вышенное количество фосфолипидов, которые являются основным компонен-
том желчи. В желчи также может снижается содержание таурина и глицина. 
Указанные теоретические предпосылки взаимосвязаны с результатами наших 
исследований. В которых установлено, что при введении в комбикорм 1,5 % и 
3,0 % рыбьего жира существенно возрастает маса печени (с 1,62 % до 1,79 %) и 
снижается содержание внутреннего жира (с 4,6 % до 4,3 %) по сравнению с 
другими группами.  

Эти данные говорят о том, что при введении в комбикорм белее высокой 
дозы (3 %) рыбьего жира снижались переваримость, усвоение и транспорт ли-
пидов в депо и к формирующему желтку из-за дефицита метионина с глицином 
и фосфолипидов, которые входят в состав жолчи. 

При совместном введении в комбикорм метионина и мелассы возрастала 
маса внутреннего жира (до 5,7 %) и маса печени, что взаимосвязано с максима-
льной яйценоскостью птицы. В этой группе также были максимальными длина 
(1,95 м) и маса кишечника (4,54 %), что способствовало повышению усвоения 
питательных веществ. Таким образом высокая яйценосксоть кур (151 яйцо) в 
этой группе в жаркий период года достигалась как за счет повышения перева-
римости, так и за счет усвоения и транспорта питательных веществ из кишеч-
ника в органы яйцеобразования. 
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Выводы. Введение в ячменно-подсолнечниковый комбикорм в жаркий 
период года метионина, мелассы и рыбьего жира в оптимальном соотношении 
оказывает положительное влияние на физиологическое состояние, конверсию 
корма и жизнеспособность птицы. При этом расход комбикорма за счет исполь-
зования мелассы (1,05-1,10кг) снижается на 200-350 г; а за счет рыбьего жира 
(1,5 %) - на 360 г на каждую несушку за 7 месяцев опыта. В то же время яйце-
носкость кур возростает на 3,9-9,5 яйца, а их сохранность – на 3,3-6,7 %. 
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УДК 636.52/.58.087 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА КОМБИКОРМА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР 
 

Лемешева М. М., Юрченко В. В. 
Харківська державна зооветеринарна академія 

viktoriya_yurchenko01@mail.ru 
 
Резюме. В статье рассмотрено влияние комплексных кормовых добавок (подсолнечни-

кового масла (0,6; 0,9 %), фузы (0,71 %), сернокислого цинка (400 г/т)) на обмен веществ и 
продуктивность племенных яичных кур. 

Ключові слова: подсолнечниковое масло, фуза, сернокислый цинк, племенные куры, пе-
чень. 

 
Summary. The influence of complex fodder additions (a sunflower oil (0,6; 0,9 %), a sun-

flower oils sediment (0,71 %), a zinc sulfate (400 g/t)) on metabolism and productivity of breeding 
egg hens is examined in the article. 

Key words: sunflower oil, sunflower oils sediment, zinc sulfate, breeding egg hens, liver. 
 
Вступление. Современное птицеводство невозможно без использования 

высокопитательных комбикормов, разработка которых требует знаний не только 
свойств кормов, но и особенностей метаболизма, вызванных их использовани-
ем [1-3]. 

Цель данной работы - изучить особенности обмена веществ в печени яич-
ных кур и их продуктивность при введении в комбикорм, микроэлементов и 
рстительного жира. 

Материалы и методы. Для биохимических и гистологических исследо-
ваний использовали печень кур. Кусочки печени отбирали от 11-месячных кур 
породы род-айланд 38-й линии, которым в течение трех месяцев скармливали 
пшенично-подсолнечниковый комбикорм (табл. 1), сбалансированный в соот-
ветствии с действующими нормами [4, 5]. Первая группа была контрольной. В 
комбикорм опытных групп (2-, 3-, 4-я) вводили минерально-энергетическую до-
бавку.  

Кусочки печени для гистологических исследований фиксировали в 8 % 
водном растворе нейтрального формалина. Гистологические срезы готовили по 
общепринятой методике [6]. Срезы, полученные на замораживающем микрото-
ме, окрашивали суданом ІІІ, а остальные - гематоксилином и эозином, фуксин-
анилин блау-оранжем по Маллори. Биохимический анализ печени проводили 
согласно методическим рекомендациям [7]. 

Результаты исследований. При введении в комбикорм кур 0,6 и 0,9 % 
подсолнечникового масла в сочетании с 400 г/т сернокислого цинка увеличива-
лась масса печени соответственно на 1,7 и 8,4 г в сравнении с контролем 
(табл. 2). В 3-ей группе относительная масса печени возросла до 2,43 % и пре-
высила контроль на 0,37 %. Снижение средней массы печени кур 4-ой группы 
на 6,6 г в сравнении с контролем (38,3 г) не было достоверным. 
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Таблица 1. Рецепт комбикорма для племенных кур 
Компонент Содержание, % 

Кукуруза 26, 7 
Пшеница 33, 0 
Шрот подсолнечниковый 27, 0 
Мука травяная 2, 0 
Мука мясо-костная 2, 0 
Мел кормовой 7, 5 
Трикальцийфосфат 1, 3 
Соль поваренная 0,5 

В 100 г комбикорма содержится: 
Обменной энергии, МДж 1, 11 
Обменной энергии, ккал 264, 6 
Сырого протеина 16, 9 
Сырого жира 2, 7 
Сырой клетчатки 6, 0 
Кальция 3, 3 
Фосфора 0,7 
Натрия 0,3 
Лизина 0,75 
Метионина + цистина 0,6 

Добавка на 1 т комбикорма, кг: 
L-Лизина 2, 02 
DL-Метионина 0,62 

 
Таблица 2. Масса и химический состав печени кур-несушек  

при введении в комбикорм подсолнечникового масла, фузы и цинка  
(сернокислого 7-водного) 

Группы 

Средняя 
масса 

печени,  
г 

Относитель-
ная масса 

печени, % от 
живой массы 

Сухое  
вещество,  

 % 

Сырой  
протеин,  

% 

Сырой 
жир, 
 % 

1 (контр.) 38,3±4,1 2,06 30,00±0,13 15,29±0,05 4,15±0,02 
2 (0,6 % ма-
сла+400г/т 

цинка) 
40,0±3,6 1,98 33,56±0,64* 19,30±0,80* 5,43±0,10** 

3 (0,9 % ма-
сла+400г/т 

цинка) 
46,7±14,8 2,43 31,12±0,65 19,05±1,35 5,06±0,09** 

4(0,71 % фу-
зы+400г/т 

цинка) 
31,7±2,0 1,82 30,78±0,27 18,61±0,43* 4,66±0,06* 

Примечание. Достоверность в сравнении с контролем: *Р<0,05, **P<0,01, 
***P<0,001. 
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Кормовые добавки способствовали увеличению в печени кур доли сухого 
вещества (на 0,78-3,56 % при Р<0,05), сырого протеина (на 3,32-4,01 %, Р<0,05) 
и жира (на 0,51-1,28 %, Р<0,05), что является положительным фактором для ор-
ганизма интенсивно несущейся птицы [8]. Высокими показателями по массе и 
химическому составу печени характеризовалась 2-я группа кур, которые полу-
чали с комбикормом 0,6 % масла и 400 г/т сернокислого цинка. Одновременно 
отмечалось повышение их яйценоскости (на 10,4 %) и воспроизводительных 
качеств: выводимость яиц составила 85,4 %, что на 16,6 % выше показателя ко-
нтрольной группы (табл. 3). 
 

Таблица 3. Продуктивность и воспроизводительные качества кур при 
введении в комбикорм подсолнечникового масла, фузы и цинка 

(сернокислого 7-водного) 

Группы 
Яйценоскость 

на среднюю 
несушку, шт 

Получено 
инкубацион-
ных яиц, % 

Выводи-
мость,  

% 

Сохран-
ность 

птицы, 
% 

1  
(контр) 86,8 95,0 68,8 85,0 

2 (0,6 % мас-
ла+400г/т цинка) 95,8 97,2 85,4 87,5 

3 (0,9 % мас-
ла+400г/т цинка) 93,8 94,4 91,6 90,0 

4(0,71 % фу-
зы+400г/т цинка) 92,9 97,4 90,6 95,0 

 
Введение в комбикорм кур-несушек подсолнечникового масла (0,6 %), фу-

зы (0,71 %) и сернокислого цинка (400 г/т) способствовало повышению в пече-
ни концентрации витаминов: А (на 31,6-64,2 %), Е (на 237,8-214,8 %) и С (на 
18,6-23,0 %), с наивысшими показателями в 4-ой группе (табл. 4). Возможно, 
что это было одним из факторов увеличения яйценоскости кур (на 7,0 %), выхо-
да инкубационных яиц (на 2,4 %) и их выводимости (на 21,8 %) в данной груп-
пе (табл. 3). 

Результаты исследований витаминного состава печени (табл. 4) согласую-
тся с литературными данными об улучшении усвоения и биосинтеза жирораст-
воримых витаминов при добавлении в комбикорм растительного масла и цин-
ка [9], а также о метаболической связи витамина С с цинком [10]. 
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Таблица 4. Концентрация витаминов А, Е и С в печени кур-несушек при 
введении в комбикорм подсолнечникового масла, фузы и цинка 

сернокислого 7-водного мкг/г 

Витамин 
Контрольная Опытные группы 

1 группа 2 (0,6 % масла + 
400 г/т цинка) 

4 (0,71 % фузы + 
400 г/т цинка) 

А 463,51±31,32 610,01±17,23* 760,96±36,05** 
Е 10,96±1,31 26,06±1,62** 34,41±8,51 
С 248,97±5,36 295,37±6,52* 306,23±4,72* 
 
Исследование содержания малонового диальдегида (МДА) в печени кур 

показало, что при введении в комбикорм 0,6 % масла или 0,71 % фузы в сочета-
нии с 400 г/т сернокислого цинка отмечалась тенденция к повышению концент-
рации МДА (табл. 5). Его исходный уровень в печени кур опытных групп был 
выше контрольного на 15,5-138,6 %, с максимумом при скармливании 0,71 % 
фузы и 400 г/т сернокислого цинка. Одновременно имело место увеличение со-
держания сырого жира в печени (на 0,51-1,28 %), что могло усилить перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) [9]. 

 
Таблица 5. Содержание МДА в печени кур при введении в комбикорм 

подсолнечникового масла, фузы и цинка (сернокислого 7-водного), нмоль/г 

МДА 
Контрольная Опытные группы 

1 группа 2 (0,6 % масла + 
400 г/т цинка) 

4 (0,71 % фузы + 
400 г/т цинка) 

При железозависимом 
ПОЛ 133,00±2,68 126,00±7,45 159,00±28,72 

При аскорбатзависи-
мом ПОЛ 288,00±13,83 327,00±5,32 274,50±38,30 

При свободном ПОЛ 251,00±0,61 239,50±9,05 241,50±37,23 
Исходный уровень 103,50±7,45 119,50±5,86 247,00±12,24*** 

 
Рассматривая вопрос о накоплении цинка в печени кур, следует обратить 

внимание на особенную роль этого органа в метаболизме данного микроэлеме-
нта. В печени происходит синтез ряда цинксодержащих ферментов [11]. В на-
ших опытах при добавлении разного уровня подсолнечникового масла, фузы и 
сернокислого цинка отмечено повышение в печени кур концентрации цинка с 
20,82 до 30,11-36,61 мкг/г (на 44,6-75,8 %). Наибольший показатель был в 4-ой 
группе, получавшей 0,71 % фузы и 400 г/т сернокислого цинка. Эти результаты 
согласуются с литературными данными и свидетельствуют об активизации об-
мена веществ в печени птицы [1, 2]. 

Гистологически установлено, что при скармливании курам-несушкам до-
бавок подсолнечникового масла, фузы и сернокислого цинка морфофункциона-
льное состояние печени характеризовалось выраженными признаками липоге-
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неза, изменением режима функционирования гепатоцитов, а также физиологи-
ческой регенерацией органа. Морфологическое состояние лимфоидных образо-
ваний печени указывает на высокий иммунологический статус организма птицы 
опытных групп в сравнении с контролем и объясняет повышение их сохраннос-
ти на 2,5-10,0 % (табл. 3). Этим исследованием также подтвердились результаты 
химического анализа об увеличении содержания сырого жира в печени кур 
опытных групп в связи с усилением липогенеза. Поскольку в опытных группах 
кур отмечено возрастание яйценоскости и улучшение воспроизводительных ка-
честв, то можно допустить, что этому способствовала активизация в печени би-
осинтеза веществ, которые транспортируются кровью в репродуктивные органы 
и благоприятствуют полноценности их функционирования. 

На основании этих исследований получен патент на полезную модель 
№74118 (25.10.2012) [12]. 

Выводы: 1. Введение в комбикорм племенных кур подсолнечникового 
масла (0,6; 0,9 %) или фузы (0,71 %) совместно с сернокислым цинком (400 г/т) 
взаимосвязано с увеличением в печени концентрации сухого вещества, сырого 
протеина, жира, цинка, витаминов А, Е и С, а также с возрастанием яйценоско-
сти птицы (на 6,1-9,0 яиц на среднюю несушку) и выводимости яиц (на 16,6-
21,8 %). 

2. Скармливание курам подсолнечникового масла или фузы совместно с 
сернокислым цинком не нарушает морфофункционального состояния печени. 
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ЗЕРНО ТРИТИКАЛЕ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ 
 

Ленкова Т.Н., Свиткин В.С., Егорова Т.А. 
(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии), dissovet@vnitip.ru 

 
Резюме. Тритикале является пшенично-ржаным гибридом. Зерно характеризуется 

высокой питательной ценностью. Количество некрахмалистых полисахаридов (НПС) в нем 
меньше, чем во ржи. В опыте на бройлерах изучали возможность замены пшеницы на три-
тикале. 

Ключевые слова: Тритикале, пшеница, бройлеры, комбикорма 
 
Summaru. Triticale is a cross between wheat and rye. The grain is characterized by the high 

nutritive value. Amount of non-starchy polysaccharides is less than in rye. In experiment on broilers 
were explored the possibilities of the replacement of wheat by triticale. 

Key words: triticale, wheat, broilers, feed 
 
Вступление. Тритикале – это пшенично-ржаной гибрид. Производство 

его отличается рядом агротехнических преимуществ: является одной из высо-
коурожайных зерновых культур – урожаи как озимого, так и ярового посевов 
могут достигать 50-70 ц с 1 га, менее требователен к плодородию почвы, устой-
чив против многих грибковых и вирусных болезней, к низким температурам, их 
резкой смене, засухе, вымоканию и другим неблагоприятным условиям. Себес-
тоимость его производства ниже на 30 %, чем пшеницы и ячменя [1, 2]. 

Зерно тритикале по химическому составу имеет много общего с пшени-
цей, но богаче ее по содержанию протеина, лизина, серосодержащих аминокис-
лот. Довольно много в нем и обменной энергии – 11,9 МДж/кг против 
12,36 МДж в пшенице и 9,96 Мдж во ржи [3]. Обладая целым рядом досто-
инств, эта культура имеет и некоторые недостатки. Она содержит ингибиторы 
трипсина и химотрипсина, 5-алкилрезорцинолы, пентозаны и глюканы, но в ме-
ньших количествах, чем рожь [4]. 

Однозначного мнения об использовании зерна тритикале в комбикормах 
для птицы нет. Одни авторы считают, что им можно полностью заменять пше-
ницу в рационах, другие – не более 10-15 % или 30 % [2, 5, 6]. Немногочислен-
ны данные об использовании ферментов в комбикормах с тритикале [7]. 
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Целью исследований являлось изучение эффективности использования 
зерна тритикале в комбикормах для бройлеров. 

Материалы и методы. Исследования выполняли в виварии ФГУП Загор-
ское ЭПХ ВНИТИП Россельхозакадемии на бройлерах кросса «Кобб 500» с су-
точного до 37-дневного возраста. В каждой группе было по 35 голов. Содержа-
ние цыплят – клеточное, при рекомендуемых параметрах микроклимата. Были 
сформированы 5 групп птицы – контрольная и 4 опытных. При выращивании 
птицы использовали двухфазное кормление – с 5 по 21 день и с 22 по 37 день. 
Первые пять дней кормление цыплят осуществляли общими престартерными 
комбикормами. Далее в соответствии со схемой опыта, контрольная группа по-
лучала полнорационные комбикорма с питательностью, соответствующей реко-
мендациям для кросса птицы, содержащие 50 и 60 % пшеницы соответственно 
периодам выращивания. В опытных группах (2, 3 и 4 )часть пшеницы (25, 50 и 
100 % ) заменяли на аналогичное количество тритикале. Пятая опытная группа 
получала комбикорма со 100 %-ной заменой пшеницы на тритикале, с пони-
женным на 3,0 % уровнем обменной энергии, обогащенные ферментным препа-
ратом ЦеллоЛюкс-F в количестве 50 г на 1 т корма. 

Результаты исследований. Исследования (табл. 1) показали, что сохран-
ность поголовья во всех группах была 100 %-ной, за исключением опытной 
группы 2 , хотя отход не был обусловлен кормовыми факторами. 

 
Таблица 1. Продуктивность бройлеров 

Показатели Группа 
1к 2о 3о 4о 5о 

Сохранность поголовья, % 100 97,1 100 100 100 
Средняя живая масса  
 в 37-дневном возрасте, г 

 
2050,3 

 
2047,5 

 
2026,2 

 
1941,5 

 
2046,2 

 % к контролю 100,0 99,9 98,8 94,7 99,8 
 в т.ч. курочки 1881,9 

±23,0 
1894,4 
±17,1 

1865,5 
±16,1 

1784,7 
±21,9** 

1871,8 
±18,6 

 петушки 2218,8 
±32,7 

2200,6 
±30,9 

2186,9 
±48,1 

2098,2 
±17,6** 

2220,6 
±23,8 

Потребление корма 
 на 1 гол., кг 

 
3,53 

 
3,53 

 
3,44 

 
3,23 

 
3,43 

Затраты корма на  
1 кг прироста живой  
массы,кг 

 
 

1,76 

 
 

1,76 

 
 

1,74 

 
 

1,70 

 
 

1,71 
Переваримость, % : 
сухого вещества корма 

 
74,2 

 
73,9 

 
72,1 

 
71,8 

 
74,4 

протеина  91,3 90,1 89,7 88,1 90,9 
жира 86,5 85,8 85,0 84,5 87,2 
клетчатки 12,9 12,0 8,5 7,2 16,5 
Использование азота, % 53,4 52,1 51,7 50,3 54,0 
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Продуктивность бройлеров зависела от уровня ввода тритикале в комби-
корма. Так, уже в 14-дневном возрасте наметилась тенденция по снижению жи-
вой массы цыплят на 5,0 % в группе 4, в которой полностью заменяли пшеницу 
на тритикале. В последующие возрастные периоды роста птицы тенденция сох-
ранилась. К концу периода выращивания бройлеров (37- дневный возраст) сре-
дняя живая масса птицы в группе 2, в которой пшеницу на 25 % заменяли на 
тритикале, оказалась на уровне контрольной группы; ниже на 1,2 % – в группе 3 
(50 % - ная замена пшеницы на тритикале). При 100 % - ной замене пшеницы на 
тритикале средняя живая масса цыплят была ниже на 5,3 %, чем в контроле. 
При этом живая масса курочек оказалась меньше на 5,2 % (Р<0,01), петушков – 
на 5,4 % (Р<0,01). 

Обогащение комбикормов с зерновой частью, представленных только 
тритикале, а также пониженной энергетической питательностью ферментным 
препаратом ЦеллоЛюкс-F, позволило нивелировать отрицательное влияние ан-
типитательных факторов тритикале и достичь в группе 5 живой массы птицы 
контрольной группы. 

По мере увеличения количества тритикале в комбикормах (50 %- и 100 %-
ная замена пшеницы) бройлеры хуже их потребляли: в группе 3 – на 2,5 %, в 
группе 4 – на 8,5 %. При этом затраты кормов на 1 кг прироста живой массы в 
опытных группах были следующими: в группе 2 – на уровне контрольной груп-
пы 1, в группе 3 – на 1,1 % ниже, в группе 4 – ниже на 3,4 %. В опытной группе 
5, получавшей Целлолюкс-F, они оказались меньше на 2,8 %, чем в контроле. 

Полученные различия в продуктивности бройлеров опытных групп по 
сравнению с контрольной зависели от переваримости и использования ими пи-
тательных веществ корма. Так, если в группе 2 значительных различий с конт-
рольной группой по этим показателям не было, то в группах 3 и 4 была хуже 
переваримость сухого вещества корма на 2,1 и 2,4 %, протеина – на 1,6 и 3,2 %, 
жира – на 1,5 и 2,0 %, клетчатки – на 4,4 и 5,7 %. Использование азота было 
ниже на 1,7 и 3,1 %. 

Обогащение комбикормов с тритикале ЦеллоЛюксом –F (группа 5) позво-
лило повысить переваримость и использование питательных веществ корма у 
цыплят до уровня контрольной группы. Наиболее значительные различия были 
по переваримости клетчатки корма – на 3,6 % выше, чем в группе 1. 

Убойный выход потрошеной тушки у птицы опытных групп 2-4 составил 
70,0-71,1 %, в группе 5 – 71,3 % против 70,9 % в контрольной группе. Масса 
внутренних органов цыплят опытных групп была в пределах физиологической 
нормы. Достоверных различий по данным показателям между группами не вы-
явлено. 

Анализ химического состава грудных и ножных мышц бройлеров пока-
зал, что значительных различий между группами не было. Соотношение неза-
менимых и заменимых аминокислот в грудных мышцах составило 1,0-1,05, в 
ножных – 0,94-0,96. 

Содержание витаминов А, Е и В2 в печени цыплят находилось в пределах 
физиологической нормы и не зависело от уровня тритикале в рационе. 
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Выводы. Полученные данные позволяют сделать заключение о возмож-
ности использования зерна тритикале в комбикормах для бройлеров в количест-
ве 25-30 % без отрицательного влияния на их продуктивность. Полная замена 
пшеницы на тритикале (50-60 %) снижает на 5,3 % живую массу цыплят. Обо-
гащение комбикормов с аналогичными уровнями тритикале и пониженной на 
3,0 % обменной энергией ферментным препаратом ЦеллоЛюкс-F позволяет до-
стичь продуктивность птицы контрольной группы, получавшей комбикорма с 
пшеницей. 
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Вступление. Рыночная экономика показала, что проблема ресурсосбере-

жения затрагивает многие стороны производства, но большой резерв ресурсос-
бережения – это оптимальное биологически-обоснованное кормление птицы с 
использованием в комбикормах дешевых кормов местного производства. К та-
ким кормам относятся масла и отходы маслоэкстракционной промышленности. 

Растительные масла получают из семян масличных культур (подсолнеч-
ник, рапс, сурепица, рыжик, лен и др.). По питательной ценности растительные 
масла не уступают большинству животных жиров. 

При отжиме масла из семян масличных культур на прессах получают 
жмыхи с содержанием от 4 до 10 % жира и ввод в рационы таких кормовых 
средств может повысить уровень сырого жира на 2 %, при одновременном обо-
гащении комбикормов высокоценным протеином.  

Жмыхи, полученный из семян крестоцветных культур современных безэ-
руковых и низкоглюкозинолатных сортов, имеют высокую биологическую и пи-
тательную ценность и представляют большой интерес для птицеводства. 

Материалы и методы. Опыты проведены на базе ГНУ СибНИИП Россе-
льхозакадемии (с. Морозовка, Омская обл.) на цыплятах-бройлерах кросса «Си-
биряк-2С». Для научно-хозяйственных опытов формировали группы из суточ-
ных цыплят, аналогичных по живой массе и физиологическому состоянию. Цы-
плят-бройлеров выращивали до 42-дневного возраста напольно. Кормление 
бройлеров подразделяли на четыре периода согласно принятой технологии кор-
мления. Основные условия содержания цыплят-бройлеров были одинаковы для 
всех групп и соответствовали рекомендациям по работе с птицей данно-
го кросса.  

Результаты исследований. Проведено две серии опытов по использова-
нию рапсового жмыха в кормлении цыплят-бройлеров. В первой серии опытов 
проведена замена подсолнечного жмыха рапсовым. Сформировано 4 группы 
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(1 контрольная и 3 опытных). Бройлеры контрольной группы получали основ-
ной комбикорм с содержанием подсолнечного жмыха, бройлеры опытных групп 
— комбикорм с содержанием 5, 10 и 15 % рапсового жмыха. Рапсовый жмых 
вводили путем пропорциональной замены подсолнечного жмыха, другие ингре-
диенты оставались на одном уровне с контрольной группой. 

Сохранность цыплят-бройлеров опытных групп была больше на 1,8-
3,6 %, чем в контрольной группе. Отход молодняка не был обусловлен кормо-
выми факторами. Цыплята-бройлеры 1-й и 2-й опытных групп превосходили по 
живой массе сверстников контрольной группы на 1,4 и 0,9 %, а 3-й опытной 
группы — уступали на 0,4 %. 

Наиболее низкие затраты кормов отмечались в 1-й и 2-й опытных группах 
(при использовании комбикормов с 5 и 10 % рапсового жмыха). Затраты корма 
меньше, чем в контрольной группе на 3 и 1 %.  

Цыплята-бройлеры опытных групп, получавшие рапсовый жмых, имели 
при убое высокую мясную продуктивность, по сравнению со сверстниками кон-
трольной группы. 

Стоимость 1 т рапсового жмыха на 32 % меньше 1 т подсолнечного жмы-
ха. В результате стоимость 1 т комбикорма в опытных группах меньше, чем в 
контрольной на 0,9-1,8-4,0 %. В связи с этим рентабельность производства мяса 
в опытных группах (при использовании рапсового жмыха) больше, чем в кон-
трольной группе (где использовался подсолнечный жмых) на 5,1-5,4-7,0 %. 

Во второй серии опытов проведена замена соевого шрота рапсовым 
жмыхом. Сформировано 4 группы (1 контрольная и 3 опытных). Бройлеры кон-
трольной группы получали основной комбикорм с содержанием соевого шрота, 
бройлеры опытных групп — комбикорм с содержанием 10, 15 и 20 % рапсового 
жмыха (Рапсовый жмых вводили путем пропорциональной замены соевого 
шрота). 

Сохранность цыплят за период выращивания находилась примерно на од-
ном уровне. В 42-дневном возрасте живая масса бройлеров 1-й опытной группы 
(10 % рапсового жмыха) больше, чем у сверстников контрольной группы на 
4 %. Бройлеры 2-й и 3-й опытных групп (15 и 20 % рапсового жмыха) имели 
живую массу меньше, чем сверстники контрольной группы на 2 и 6 %.  

Использование комбикормов с 10 % рапсового жмыха приводит к сниже-
нию затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 5 %, а при увеличении дозы 
ввода жмыха до 20 % - к повышению на 1-7 %. 

Убойный выход во всех группах был высоким. При увеличении процента 
замена соевого шрота рапсовым жмыхом отмечалось снижение данно-
го показателя. 

Стоимость 1 т корма рапсового жмыха в 4 раза меньше стоимости соевого 
шрота. В результате при замене 10, 15 и 20 % соевого шрота рапсовым жмыхом 
стоимость 1 т корма в опытных группах по сравнению с контрольной снизилась 
на 9-14-19 %. 

За счет вышесказанных факторов рентабельность производства мяса 
опытных группах больше на 8,2-7,5-7,1 %. 

Сурепный жмых является высокопротеиновым и энергоемким кормовым 
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ресурсом. 
Для проведения опыта по включению в комбикорма для бройлеров суреп-

ного жмыхом было сформировано 4 группы цыплят (1 контрольная и 3 опыт-
ных). Бройлеры контрольной группы получали основной комбикорм, бройлеры 
опытных групп — комбикорм с содержанием 12,5 — 15 — 20 % сурепного 
жмыха. Сурепный жмых вводили путем частичной замены соевого шрота. 

Сохранность цыплят-бройлеров опытных групп была больше, чем в кон-
трольной группе (на 1-2 %).  

В возрасте убоя бройлеры 1-й и 2-й опытных групп по живой массе пре-
восходили (на 1-0,5 %) сверстников контрольной группы, а бройлеры 3-й опыт-
ной группы отставали (на 3 %).  

Бройлеры, получавшие комбикорма с 12,5 и 15 % сурепного жмыха, не-
значительно превосходили по среднесуточному приросту живой массы сверст-
ников контрольной группы, при этом затратив меньшее количество корма и 
имели более высокую мясную продуктивность. 

Стоимость 1 т сурепного жмыха в 2,5 раза меньше 1 т соевого шрота. В 
результате стоимость 1 т комбикорма в опытных группах меньше, чем в кон-
трольной на 7,0-8,4-11,3 %, а рентабельность производства мяса больше на 9,3-
9,6-3,7 %. 

Для проведения опыта по включению в комбикорма рыжиковым жмыхом 
было сформировано 4 группы (1 контрольная и 3 опытных). Бройлеры кон-
трольной группы получали основной комбикорм, бройлеры опытных групп — 
комбикорм с содержанием 12,5 - 15 - 20 % рыжикового жмыха. Рыжиковый 
жмых вводили путем частичной замены соевого шрота. 

Сохранность цыплят-бройлеров опытных групп, получавших рыжиковый 
жмых, была на высоком уровне (99-100 %). 

Бройлеры 1-й опытной группы по живой массе в возрасте 42 дней пре-
восходили (на 3 %) сверстников контрольной группы, а бройлеры 2-й и 3-й 
опытных групп уступали (на 3-4 %), при этом затратили больше корма. Бройле-
ры опытных групп имели более высокую мясную продуктивность. 

Бройлеры опытных групп по сравнению с контрольными сверстниками 
потребляли более дешевые корма (меньше на 18-22-29 %). За счет вышесказан-
ных факторов рентабельность производства мяса опытных группах больше на 
15,7-23,8 %. 

Льняной жмых является прекрасным источником энергии, протеина и 
аминокислот. Проведено исследование по использованию льняного жмыха в 
кормлении цыплят-бройлеров. 

Сформировано 4 группы цыплят (1 контрольная и 3 опытных). Бройлеры 
контрольной группы получали основной комбикорм, бройлеры опытных групп 
— комбикорм с содержанием 15, 20 и 25 % льняного жмыха. Льняной жмых 
вводили путем частичной замены соевого шрота. 

Сохранность цыплят-бройлеров опытных групп была больше на высоком 
уровне (99-100 %).  

Установлена общая тенденция превосходства цыплят-бройлеров 1-й и 2-й 
опытных групп по живой массе (на 2 и 4 %) по сравнению со сверстниками 
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контрольной группы. По молодняку 3-й опытной группы по сравнению с кон-
трольной установлено незначительное отставание по живой массе (на 2 %). 

Бройлеры, получавшие комбикорма с 15 и 20 % льняного жмыха незначи-
тельно превосходили по среднесуточному приросту живой массы сверстников 
контрольной группы, при этом затратив одинаковое количество корма. 

Цыплята-бройлеры опытных групп, получавшие льняной жмых до 20 %, 
имели при убое более высокую мясную продуктивность, по сравнению со 
сверстниками контрольной группы.  

Стоимость 1 т льняного жмыха в 3 раза меньше 1 т соевого шрота. В ре-
зультате стоимость 1 т комбикорма в опытных группах меньше, чем в контроль-
ной на 3-4-5 %. Наиболее эффективно использовать комбикорма с содержанием 
до 20 % льняного жмыха (рентабельность в этих группах больше, чем в контро-
льной группе на 4,2-5,7 %). 

Проведено исследование по использованию растительных масел в корм-
лении цыплят-бройлеров. Было сформировано 1 контрольная и 7 опытных 
групп. Бройлеры контрольной группы получали комбикорм с подсолнечным 
маслом, опытных — с рапсовым, рыжиковым, льняным, соевым маслами и по-
вышенными их дозами. 

Использование опытных растительных масел не снизило сохранности по-
головья, но снизило живую массу, за исключением 1-й группы, где использова-
лось рапсовое масло, потребление кормов, увеличило затраты корма только в 
группах, где использовался повышенной ввод масел. 

Использование рапсового, рыжикового, льняного и соевого масел взамен 
подсолнечного способствовало повышению мясной продуктивности бройлеров 
и получению более качественного мяса. 

Стоимость 1 т потребленного корма в группах с «опытными маслами»  
больше, чем в контрольной, но несмотря на это прибыли было получено больше 
и рентабельность производства мяса была выше. 

Выводы. Использование в рационах цыплят-бройлеров масел и отходов 
маслоэкстракционной промышленности (рапсовый, сурепный, рыжиковый и 
льняной жмыхи) представляет собой большой резерв ресурсосбережения. Ввод 
в комбикорма для бройлеров данных местных кормов способствуют повыше-
нию их продуктивности, снижению стоимости кормов и повышению экономи-
ческих показателей производства продукции. 
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Вступление. Поиск новых кормовых добавок, способных оказывать ком-

плексное воздействие на организм животного, разработка эффективных схем их 
применения являются актуальными задачами для птицеводства [4]. 

В настоящее время весьма актуально остаётся проблема микотоксикозов, ко-
торые снижают жизнеспособность птицы, ее иммунитет и продуктивность. Кроме 
того, остаточные их количества опасны для здоровья человека [2]. 

Известно, что несоблюдение технологических режимов при уборке, хране-
нии и переработке зерна, повышенная влажность и нарушения целостности зерно-
вок являются благоприятными факторами для развития в нем микроскопических 
грибов. Даже отсутствие наличия плесени не всегда означает, что в зерне нет ми-
котоксинов, вызывающих множество тяжёлых заболеваний животных и птицы, 
часто приводящих к гибели [3].  

При эксплуатации современных кроссов не всегда уделяется должное вни-
мание качеству кормового сырья, поэтому любой пробел в этой области наносит 
экономический ущерб [1]. 

Материалы и методы. Опыт проведен на базе ГНУ СибНИИП Россельхо-
закадемии (с. Морозовка, Омская обл.) на цыплятах–бройлерах кросса «Сибиряк–
2С». Для научно–хозяйственного опыта было сформировано 12 групп суточных 
цыплят по 50 голов в каждой, аналогичных по живой массе и физиологическому 
состоянию. 

Контрольная группа получала основной комбикорм весь период выращивания 
1–42 дня; 1 опытная группа – сорбент на основе синтетического углеродного но-
сителя 2 % МНУМ–1Б с содержанием бетулина в период 1–14 дней; 2 опытная 
группа – сорбент на природной основе с содержанием бетулина – 1 % МНУМ–
2СБ в период 1–28 дней; 3 опытная группа – аналогичный сорбент, но 2 % 
МНУМ–2СБ в период 1–14 дней; 4 опытная группа – 4 % МНУМ–2СБ в период 
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1–14 дней; 5 опытная группа – сорбент на природной основе не содержащий бету-
лин — 1 % МНУМ–2С в период 1–28 дней; 6 опытная группа — 2 % МНУМ–2С в 
период 1–14 дней; 7 опытная группа — 4 % МНУМ–2С в период 1–14 дней; 8 
опытная группа – сорбент на основе природного сапропеля — 1 % СКД–30 % в 
период 1–28 дней; 9 опытная группа – 2 % СКД–30 % в период 1–14 дней; 10 опы-
тная группа получала 4 % СКД–30 % в период 1–14 дней; 11 опытная группа по-
лучала 4 % СКД–30 % весь период выращивания 1–42 дня. 

Цыплят-бройлеров выращивали до 42–дневного возраста напольно. Кормле-
ние бройлеров подразделяли на четыре периода. 

Результаты исследования. Использование сорбентного препарата на осно-
ве углеродной матрицы (МНУМ–1Б) в 1–й опытной группе по сравнению с конт-
рольной группой привело к снижению массы потрошеной тушки на 2,6 %. 

 
Таблица. Результаты контрольного убоя и анатомической разделки  

Группа 

Показатель 
Масса  

потрошенной 
тушки, г 

Убойный  
выход, % 

Масса мышц, г 

всего в т.ч. грудных 

Контрольная 1666,7 73,4 1022,1 403,3 
1 опытная 1623,3 73,0 997,8 393,7 
2 опытная 1735,9 73,6 1081,1 421,5 
3 опытная 1784,2 74,1 1131,0 442,2 
4 опытная 1762,5 74,0 1094,2 428,7 
5 опытная 1664,0 73,6 1013,2 392,2 
6 опытная 1709,2 73,5 1057,5 420,2 
7 опытная 1688,4 73,1 1030,9 414,1 
8 опытная 1678,3 73,5 1053,7 410,4 
9 опытная 1727,5 73,9 1115,6 438,5 

10 опытная 1703,4 73,4 1057,3 413,2 
11 опытная 1697,5 73,7 1047,5 421,0 

 
Применение комбикормов с содержание сорбента на природной основе 

(МНУМ–2СБ) во 2–й, 3–й и 4–й опытных группах способствовало повышению 
мясной продуктивности и массы потрошенной тушки — на 4,2–7,0–5,7 %. 

Использование комбикормов включением природного сорбента МНУМ–2С 
в 6–й и 7–й группах привело к повышению массы потрошенной тушки — на 2,5–
1,3 % по сравнению со сверстниками из контрольной группы, цыплята 5–й группы 
(получавшие сорбент на природной основе МНУМ–2С) уступали контрольной 
группе по массе потрошенной тушки — на 0,2 %. 

Использование в кормлении бройлеров сорбентного препарата СКД–30 % 
повлияло на повышение массы потрошенной тушки и убойного выхода. Бройлеры 
8–й, 9–й, 10–й и 11–й групп получавшие СКД–30 % превосходили бройлеров конт-
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рольной группы по массе потрошенной тушки на 0,7–3,6–2,2–1,8 %. 
Применение комбикорма с содержанием 2 % МНУМ–1Б в 1–й опытной 

группе повлияло на снижение убойного выхода по сравнению с контрольной гру-
ппой — на 0,4 %. Так же снижение убойного выхода наблюдается во 2–й группе 
(получавшей сорбент МНУМ–2СБ в период 1–28 дней) — на 0,2 %. Бройлеры 3–й 
и 4–й опытных групп (получавших комбикорма с сорбентным препаратом 2, 4 % в 
период 1–14 дней) превзошли цыплят из контрольной группы по убойному выходу 
— на 0,7–0,6 %. Применение в составе комбикорма для 5–й и 6–й групп 1, 2 % со-
рбентного препарата МНУМ–2Б приводит к увеличению убойного выхода — на 
0,2–0,1 %. Применение в составе комбикорма 7–й опытной группы 4 % МНУМ–
2С в период 1–14 дней снизило убойный выход — на 0,3 %. Цыплята 8–й опытной 
группы, получавшие в составе комбикорма 1 % СКД–30 % в период 1–28 дн. усту-
пили цыплятам–бройлерам контрольной группы — на 0,1 %. Бройлеры 9– и 11–й 
опытных групп, получавшие комбикорм содержащий 2 и 1 % сорбентного препа-
рата СКД–30 % в период 1–14 и 1–42 дня превзошли бройлеров контрольной гру-
ппы — на 0,5–0,3 %. Цыплята 10–й опытной группы различий по убойному выхо-
ду с цыплятами контрольной группы не имели. 

По массе мышечной ткани, а так же грудных мышц бройлеры опытных 
групп, получавшие сорбентные препараты на природной основе, превосходили 
сверстников контрольной группы. 

Вывод. Использование комбикормов с содержанием 2 % сорбентных препа-
ратов в период 1–14 дней увеличивает показатели мясной продуктивности, таких 
как масса потрошенной тушки и убойный выход, по сравнению с опытными груп-
пами получавшими сорбентные препараты 1 % в период 1–28 дней или 4 % в пе-
риод 1–14 дней. Мясная продуктивность бройлеров, потреблявших в период 1–14 
дней 2 % сорбентных препаратов на основе природного сырья (МНУМ–2СБ, 
МНУМ–2С и СКД–30 %), была больше, чем у сверстников, потреблявших синте-
тический сорбентный препарат на углеродной матрице. 
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СУЧАСНА НАУКА ЩОДО ВПЛИВУ СВІТЛА НА ПТИЦЮ 

 
Мельник В.О. 

Інститут тваринництва НААН  
 

Резюме. Наведено аналіз даних науково-технічної літератури щодо впливу на птицю 
основних складових програм освітлення пташників при її вирощуванні та утриманні. Відмі-
чається, що з таких питань, як вплив на організм птиці світла різного спектру та інтенси-
вності, оптимальне співвідношення періодів світла та темряви серед вчених немає єдиної 
думки і ці питання вимагають додаткового вивчення. Вказано, що вчені Інституту тварин-
ництва НААН можуть запропонувати птахівникам України низку розробок, що стосуються 
освітлення пташників, зокрема: розроблену спільно з ТОВ ТРВК «Око» першу вітчизняну си-
стему світлодіодного освітлення пташників, яка забезпечує зниження витрат електроенер-
гії на освітлення в 8,2 раза - порівняно з лампами розжарювання, та в 1,7 раза - порівняно з 
люмінесцентними лампами; енергозберігаючі режими освітлення при вирощуванні та утри-
манні різних видів і виробничих груп птиці, які дають змогу зменшити витрати електроене-
ргії на освітлення в 1,3-1,7 раза. 

Ключові слова: птиця, вирощування, утримання, пташник, електролампи, світло, 
програма освітлення. 

 
Summary. The analysis of research-and-technology literature data concerning the effect of 

main components of the poultry houses lightning programs on birds when raising and keeping them 
is presented. It is observed that such questions as the influence of the light of different spectrum and 
intensity, the optimal proportion of periods of light and darkness on the bird’s organism require the 
additional study because among the scientists there is no consensus on them. It is indicated that the 
scientists of the Animal Science Institute of the NAAS are able to suggest a variety of elaborations 
concerning lightning of poultry houses, namely, the worked out in collaboration with the Limited 
responsibility partnership “Trade and production company “Oko” first home-produced system of 
light emitting diodes illumination of poultry houses which ensures the decrease of electrical energy 
expenditures for lightning in 8,2 times in comparison with incandescence lamps, and in 1,7 times – 
in comparison with the luminescence lamps; energy serving regimes of illumination when breeding 
and keeping different kinds and production groups of birds which give the possibility to reduce the 
electrical energy expenditures for lightning in 1,3-1,7 times. 

Key words: birds, breeding, keeping, poultry house, electric lamps, light, lightning program. 
 
Вступ. Світло належить до основних факторів життєзабезпечення птиці і 

чинить істотний вплив на ріст, розвиток, продуктивні та відтворні показники 
птиці. При цьому значення мають як спектр світла, так і освітленість та трива-
лість світлового дня. На освітлення припадає також до половини всіх витрат 
електроенергії у пташниках, вартість якої становить істотну (від 3 до 8 %) част-
ку в собівартості продукції птахівництва. Якщо додати до цього те, що вартість 
електроенергії щороку зростає не менш ніж на 10 %, то необхідність знахо-
дження оптимального балансу між всіма складовими світлових програм виро-
щування та утримання птиці з точки зору впливу на продуктивні показники 
птиці та мінімізації витрат електроенергії на освітлення не викликає сумніву.  

Вплив на птицю спектру світла. За даними наукових досліджень, най-
більш сприятливим для росту бройлерів є світло з довжиною хвилі 415-560 нм 
(від фіолетового до зеленого). При цьому поліпшується також конверсія корму. 
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Подальше збільшення довжини світлової хвилі на кожні 100 нм призводить до 
зниження їх живої маси в забійному віці в середньому на 50 г [27]. Подібні ж 
дані було отримано на індиках [30].  

І навпаки - статеве дозрівання птиці, несучість найбільше стимулює біле 
світло або світло оранжево-червоного спектру. Подібний ефект був показаний 
також на курях та індиках [30]. 

В той же час, слід відмітити, що серед вчених немає єдиної думки щодо 
впливу світла того чи іншого кольору на птицю. Так, в інших дослідженнях 
найвищу живу масу у бройлерів та найкращу конверсію корму було відмічено 
при освітленні пташника лампами жовтого світла [18], або взагалі не було від-
мічено істотного впливу кольору світла на живу масу, конверсію корму та забій-
ний вихід у бройлерів [25].  

Вплив на птицю рівня освітленості. Поведінка птиці значною мірою 
обумовлена освітленістю. Вчені не завжди єдині в своїй думці щодо оптималь-
ного рівня освітленості для різних видів і вікових груп птиці. Проте, безумовно, 
що молодняку птиці в початковий період вирощування потрібна більш висока 
освітленість (не менше 20 лк), ніж в подальшому, щоб пташенята могли легко 
знайти воду та корм, освоїтися з місцем розміщення. Через деякий час вони 
звикають до розміщення годівниць та напувалок і можуть орієнтуватися за ме-
ншого рівня освітленості. Тому освітленість може бути знижена. Більш низька 
освітленість в цей період сприяє спокійній поведінці птиці та зниженню рівня 
канібалізму. В той же час занадто низька освітленість (менше 5 лк) може приз-
водити до хвороб органів зору з причини дегенерації сітківки ока та можливим 
розвитком міопатії, глаукоми, пошкодження кришталика і сліпоти, істотного 
зниження рухливості птиці та пов’язаних з цим проблем з розвитком репродук-
тивної системи, дерматитів ніг і грудних намулів; негативно впливає на стан 
оперення на грудях з-за того, що птиця більшість часу сидить на підлозі [19]. 

Висока освітленість (більше 40 лк) навпаки, сприяє підвищенню рухливо-
сті птиці, через те – зниженню приростів живої маси, підвищенню питомих ви-
трат кормів [26].  

Тривалість періодів світла та темряви є одним з основних факторів, 
які впливають на процеси розвитку та репродуктивні фази птиці. Встановлено, 
що ритми денної активності та нічного спокою у птиці регулюються епіфізом 
головного мозку шляхом виділення відповідних ферментів. За світлового дня, 
що збільшується, ці гормони стимулюють прискорення статевого дозрівання та 
настання яйцекладки. Коли світловий день зменшується, вони стимулюють спо-
вільнення статевого дозрівання птиці та припинення яйцекладки [38].  

При вирощуванні ремонтного молодняку тривалість світлового дня по-
винна бути спрямована на те, щоб гармонізувати фізіологічну та статеву зрі-
лість. Ранній початок яйцекладки, коли у птиці ще не настала фізіологічна зрі-
лість, призводить до передчасного її припинення та загрожує випаданням яйце-
воду і клоаки. Настання статевої зрілості пізніше цього віку призводить до зме-
ншення кількості отриманих яєць, перевитрат кормів та загальних економічних 
втрат [10].  
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У дорослої птиці в репродуктивний період відповідними світловими про-
грамами стимулюється початок яйцекладки та підтримання в організмі необхід-
ного рівня гонадотропних гормонів [3].  

Темрява є таким же важливим фактором для росту і здоров'я птиці, як і 
світло. Вплив періодів темряви на птицю можна продемонструвати на прикладі 
бройлерів. Ще донедавна вважали, що для курчат-бройлерів найкращою є про-
грама освітлення 23С: 1Т. Але зараз все більша кількість фахівців схиляються 
до думки, що для їх оптимального росту і розвитку необхідно, щоб був мініма-
льний період темряви тривалістю хоча б 4 години, а можливо і більше. Різнома-
нітні дослідження лише підтверджують, що у птиці, яку вирощують з необхід-
ною тривалістю темних періодів, меншою мірою спостерігаються проблеми з 
кінцівками, синдром раптової смерті й інші характерні проблеми зі здоров'ям, 
ніж у птиці, яку вирощують за постійно увімкненого освітлення. Крім цього, 
було відмічено значне поліпшення таких характеристик відгодівлі бройлерів, як 
середньодобовий приріст живої маси, конверсія корму, якість тушки [32].  

В той же час, застосування занадто довгих періодів темряви (8 годин і бі-
льше) протягом доби призводить до зменшення споживання кормів та приростів 
живої маси, а внаслідок тривалого сидіння птиці в ці періоди на підстилці — до 
проблем зі станом ніг та оперення, можуть також утворюватися намули і гема-
томи [15]. 

Вплив на птицю різних джерел світла. Лампи розжарювання все ще до-
сить широко застосовуються для освітлення пташників в Україні, але ККД ламп 
розжарювання низький (не більше 5 %), оскільки левова частка енергії при їх 
роботі виділяється у вигляді тепла [14], тому вони все більше витісняються 
більш енергоефективними джерелами світла, такими як люмінесцентні, метало-
галогенні, а останнім часом – світлодіодні лампи  

Люмінесцентні лампи дають змогу зменшити витрати електроенергії в 3-5 
разів порівняно з лампами розжарювання [1]. Проте дані щодо впливу люмінес-
центних ламп на птицю в науковій літературі суперечливі.  

Коли індикам надавали можливість вибору приміщень з освітленням лам-
пами розжарювання чи люмінесцентними лампами білого світла, вони віддава-
ли перевагу приміщенням з освітленням люмінесцентними лампами, вірогідно 
тому, що спектр їхнього світла більш близький до денного світла [35]. 

В той же час, при вивченні впливу ламп розжарювання, натрієвих ламп 
високого тиску і люмінесцентних ламп білого світла на ріст і розвиток індиче-
нят і бройлерів суттєвих переваг тих чи інших джерел світла встановлено не бу-
ло, проте при застосуванні останніх двох типів ламп досягалася значна економія 
електроенергії [29].  

Окремі автори вказують на такий недолік люмінесцентних ламп, як мере-
хтіння (до 100 разів за секунду), що створює так званий стробоскопічний 
ефект [9]. Однак вірогідних наукових даних щодо конкретних проявів стробос-
копічного ефекту у птиці за застосування люмінесцентних ламп та його негати-
вного впливу на неї не надається. Зауважимо також, що зараз з’явилися високо-
частотні люмінесцентні лампи з частотою мерехтіння 26000 разів за секунду, 
яке не помічається птицею [2]. 
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Безсумнівними недоліками люмінесцентних ламп є складність регулю-
вання рівнів освітленості за їх застосування, непостійність світлотехнічних ха-
рактеристик за експлуатації в умовах пташників, наявність у складі токсичних 
речовин [6]. 

Останнім часом все більше поширення і популярність отримують світло-
діодні лампи. Вони дають змогу зменшити витрати електроенергії на 85 % -
порівняно з лампами розжарювання і до 50 % - порівняно з люмінесцентними 
лампами, крім того термін їх роботи їх у кілька разів довше. Іншими перевагами 
світлодіодних систем освітлення є можливість регулювання рівня освітленості 
від «0» до номіналу, отримання світла будь якого спектру, відсутність у складі 
токсичних речовин, високий рівень захисту від негативних зовнішніх впливів. 
Крім того, у них геть відсутній ефект мерехтіння [5].  

Інститутом птахівництва НААН спільно з ТОВ ТРВК «Око» розроблено 
єдину на цей час вітчизняну систему світлодіодного освітлення для птахівниць-
ких та тваринницьких приміщень. Випробування системи засвідчило її високу 
надійність в широкому діапазоні температури і вологості повітря у пташнику, за 
високих рівнів вмісту пилу та агресивних газів. Порівняно з лампами розжарю-
вання розроблена система забезпечила зниження витрат електроенергії на осві-
тлення у пташнику в 8,2 рази, порівняно з люмінесцентними лампами в 
2,7 рази [7]. 

Світлові програми вирощування та утримання яєчних курей. Як при 
вирощуванні ремонтного молодняку, так і при утриманні дорослих курей прові-
дні селекційні фірми, вітчизняні нормативні документи найбільш часто пропо-
нують застосовувати так звані «постійні» світлові програми, тобто програми з 
одним періодом світла та одним періодом темряви протягом доби. Хоча між ни-
ми є деяка різниця щодо конкретних строків, часових інтервалів, рівнів освітле-
ності тощо, їм притаманні ряд загальних рис. Так, всі світлові програми для ви-
рощування ремонтного молодняку передбачають поступове зменшення (для за-
тримки статевого розвитку) тривалості світлового дня з 23-24 годин, освітлено-
сті – 50-20 лк в перші дні вирощування, відповідно до 8-9 годин і 5-10 лк в 2-5-
тижневому віці та підтримання їх на цьому рівні до кінця вирощування. Світло-
ві програми для утримання дорослих курей передбачають, як правило, на пер-
шому етапі - світлостимуляцію несучості шляхом поступового збільшення три-
валості світлового дня з 8-9 годин, освітленості 5-10 лк в 16-8-тижневому віці, 
відповідно, до 14 годин та 10-25 лк і також, підтримання її на такому рівні до 
кінця продуктивного періоду, або (після виходу птиці на пік несучості) - пода-
льше поступове збільшення тривалості світлового дня до 16–17 го-
дин [4, 8, 15, 16]. 

Для зниження витрат електроенергії на освітлення рекомендується засто-
совувати переривчасті режими освітлення. Переривчасті режими освітлення 
дають змогу не тільки зменшити витрати електроенергії на освітлення, але і в 
деяких випадках позитивно впливають на продуктивні показники птиці, сприя-
ють зниженню питомих витрат кормів. Крім того, дослідним шляхом було пока-
зано, що за преривчастого світлового режиму птиця зазнає меншого стресу, ніж 
за постійного [36]. 
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Найбільш відомі та пройшли широку перевірку практикою такі перерив-
часті режими освітлення пташників для утримання курей-несучок: 

 розроблений у Англії світловий режим 2С:4Т:8С:10Т. За даними розро-
бників, порівняно з типовим режимом з тривалістю світлового дня 17 годин да-
ний режим дає змогу підвищити збереженість птиці на 0,2 %, вихід яєчної маси 
на 1,5 %, зменшити витрати кормів в розрахунку на 1 кг яєчної маси на 4,4 %, 
витрати електроенергії на освітлення в 1,7 раза [3]; 

 режим розроблений вченими Корнельського університету (США) і 
впроваджений на поголів’ї 25 млн. курей-несучок. Його особливість полягає в 
тому, що кожна година 15-годинного світлового дня складається із проміжку 
світла тривалістю 15 хвилин і проміжку темряви тривалістю 45 хвилин. Режим 
забезпечує зниження витрат електроенергії на освітлення на 75 %, витрат кор-
мів на 5-7 %, бою яєць на 10 % [31];  

 режим 2С:4Т:2С:8Т:1,5С:6,5Т розроблено вченими Всеросійського нау-
ково-дослідного і технологічного інституту птахівництва (ВНДТІП). Його про-
понується застосовувати при утриманні батьківського стада яєчних курей. За-
стосування режиму дає змогу зменшити витрати електроенергії на освітлення в 
2,3 рази, питомі витрати кормів на 1,3 %, підвищити збереженість птиці на 
1,4 %, несучість на 8,1 шт. яєць [3].  

Світлові програми вирощування бройлерів. Ще до недавнього часу як 
провідні селекційні фірми, так і вчені найчастіше при вирощуванні курчат-
бройлерів рекомендували застосовувати режим освітлення 23С:1Т. Однак, 
останнім часом, як вчені, так і виробничники (не без тиску «зелених») прихо-
дять до думки про необхідність наявності у світловому режимі протягом доби 
періоду темряви тривалістю не менше 4 годин. Це мотивується тим, що за май-
же цілодобового освітлення птиця використовується занадто інтенсивно, крім 
того, це негативно впливає на її здоров’я [33].  

Для зниження витрат електроенергії на освітлення при вирощуванні 
бройлерів рекомендують кілька переривчастих режимів освітлення. Це такі ре-
жими, як: 1С:1Т; 1С:2Т; 1С:3Т; 2С:1Т; 2С:2Т. Однак, застосування режимів пе-
реривчастого освітлення при вирощуванні бройлерів можливе тільки за умови 
забезпечення їх достатнім фронтом годівлі [17].  

Світлові програми вирощування та утримання індиків. Світлові про-
грами вирощування ремонтного молодняку, молодняку на м’ясо та утримання 
батьківського стада індиків не відрізняються принципово від аналогічних про-
грам освітлення для яєчних курей та бройлерів з урахуванням більш пізнього 
настання статевої зрілості та більш тривалих термінів відгодівлі у індиків. За-
стосовують в основному програми з одним періодом світла та темряви протягом 
доби [8].  

Більшість репродукторних підприємств використовують світловий день 
тривалістю 14-18 годин [37]. 

При порівняльних дослідженнях впливу різних світлових програм 
(23С:1Т; 18С:6Т; 12С:12Т) на показники вирощування індиків на м’ясо, жива 
маса індиків в 16-тижневому віці складала, відповідно, 7654 г, 7828 г та 7547 г, 
кращі результати було отримано за застосування другої світлової програми [21]. 
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Світлові програми вирощування та утримання птиці Інституту тва-
ринництва НААН. Застосування переривчастих режимів часто створює незру-
чності в роботі обслуговуючого персоналу. Тому в Інституті тваринництва 
НААН було розроблено низку енергозберігаючих режимів освітлення для яєч-
них, м’ясо-яєчних курей та індиків, особливістю яких є не скорочення загально-
го часу світлових проміжків протягом доби, а застосування змінних рівнів осві-
тленості протягом світлового дня. Режими зі змінними рівнями освітленості ба-
зуються на тому факті, що у птиці протягом доби є періоди активності, коли 
птиця споживає корм, спарюється і таке інше, і періоди спокою - час, коли пти-
ця відпочиває, чистить пір’я, зносить яйця тощо. В періоди активності пропону-
ється застосовувати нормативні рівні освітленості, в періоди спокою - знижені 
рівні. Як було встановлено в експериментальних дослідженнях, застосування 
подібних режимів не призводить до зниження продуктивних показників птиці 
або навіть сприяє деякому їх покращенню, в той же час витрати електроенергії 
на освітлення при цьому знижуються 1,3-1,7 рази [11, 12].  

Висновок. На цей час накопичено значний обсяг знань щодо впливу світ-
ла на організм птиці, її ріст, розвиток та продуктивні показники. Однак, залиша-
ється ряд питань (вплив на окремі вікові та виробничі групи птиці світла різно-
го спектру, різних типів електроламп, оптимальне співвідношення періодів світ-
ла та темряви), щодо яких серед вчених немає єдиної думки і які вимагають до-
даткового вивчення. 

Вчені Інституту тваринництва НААН можуть запропонувати птахівникам 
України низку розробок, що стосуються освітлення пташників, зокрема: розро-
блену спільно з ТОВ ТРВК «Око» першу вітчизняну систему світлодіодного 
освітлення пташників, яка забезпечує зниження витрат електроенергії на освіт-
лення в 8,2 раза - порівняно з лампами розжарювання, та в 1,7 раза - порівняно з 
люмінесцентними лампами; енергозберігаючі режими освітлення при вирощу-
ванні та утриманні різних видів і виробничих груп птиці, які дають змогу зме-
ншити витрати електроенергії на освітлення в 1,3-1,7 раза. 
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ОЧИЩЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ ВИКИДІВ ПТАШНИКА 
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Анотація. Розроблено та проведено випробування двох експериментальних пристро-

їв для очищення вентиляційних викидів пташника від шкідливих газів. В основу роботи одно-
го пристрою покладено принцип дії хімскрубера, іншого - біофільтру. Як реагенти у хімск-
рубері використовувалися 0,5 % розчин оцтової кислоти та простий гранульований супер-
фосфат. У біофільтрі як фільтруючі матеріали використовувалися листяний перегній та 
перегній пташиного підстилкового посліду, які періодично оброблялися мікробіологічним 
препаратом «Ембіонік К». За результатами випробувань, перший пристрій дав змогу змен-
шити вміст аміаку в викидному повітрі в середньому в 2,6 раза, вуглекислого газу в 1,2 рааи, 
другий пристрій давав змогу зменшити вміст аміаку в 2,3 раза, проте вміст вуглекислого 
газу при цьому збільшувався в 1,1 раза. За рахунок хімічного та мікробіологічного 
зв’язування азоту аміаку вентиляційних викидів, вміст азоту в біофільтрувальних матеріа-
лах після 1000 годин використання збільшився на 2,2 %-2,5 %, в суперфосфаті після викори-
стання протягом 100 годин у хімскрубері вміст азоту становив 2,6 %. 

Ключові слова: пташник, вентиляція, шкідливі гази, очищення газів, хімскрубер, біо-
фільтр. 

 
Summary. It has been worked out and conducted the tests of two experimental apparatuses 

for purifying of ventilation waste products of poultry houses from noxious gases. As a basing mech-
anism of the work in one apparatus the principle of action of the chemical scrubber is taken, in an-
other apparatus – the biofilter. As a reagent in the chemical scrubber 0,5 per cent solution of acetic 
acid and granulated superphosphates were used. In the biofilter as filtrating materials leaf mold 
and organic matter of poultry litter, which were treated by the microbiological preparation “Embi-
onik K” from time to time, were used. According to the results of tests the first apparatus gave the 
possibility to reduce the content of ammonia in emission air at an average in 2,6 times, carbon cid 
gas – in 1,2 times; the second apparatus gave the possibility to decrease the content of ammonia in 
2,3 times but the contents of carbon cid gas increased in 1,1 times. At the expense of chemical and 
microbiological nitrogen fixation in ammonia of ventilation waste products the content of nitrogen 
in biofiltrating materials increased by 2,2 – 2,5 per cent after 1000 hours of the use, the content of 
nitrogen made up 2,6 per cent in superphosphates after using in the chemical scrubber during 100 
hours.  

Key words: poultry house, ventilation, noxious gases, purifying of gases, chemical scrubber, 
biofilter.  

 
Вступ. До числа найбільших забруднювачів довкілля серед сільськогос-

подарських товаровиробників належить галузь птахівництва. Негативний вплив 
птахівничих підприємств на екологію проявляється, зокрема, у забрудненні ат-
мосферного повітря викидами шкідливих газів та пилом, які утворюються в ре-
зультаті життєдіяльності птиці, мікробіологічного розкладу посліду, підстилки 
та інших відходів [12, 13].  

Кількість вентиляційних викидів з одного типового пташника на 40 тис. 
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курей-несучок становить: взимку – 30- 50 тис. м3/год., влітку - від 200 до 500 
тис. м3/год. забрудненого повітря. В кожному їх м3 міститься 3-20 мг аміаку, 1-3 
мг сірководню, 0,10-0,30 % вуглекислого газу, 3-8 мг пилу, 70-900 тис. мікроб-
них тіл (м.т.) [14, 15].  

Аміак вентиляційних викидів вступаючи в реакцію з кислотними сполу-
ками атмосфери, а потім - випадаючи разом з опадами на землю, є головною 
причиною підкислення ґрунтів. Це явище може впливати як на наявність у гру-
нтах необхідних для росту рослин речовин, так і токсичних елементів. Поряд з 
цим, аміак сприяє евтрофікації, або збагаченню азотом бідних поживними речо-
винами ґрунтів, що порушує баланс чутливих екосистем, викликаючи або поси-
лений ріст, або зникнення окремих видів рослин. Аміак може чинити також 
безпосередній негативний вплив на рослини, пошкоджуючи листя і сповільню-
ючи ріст рослин [10]. 

За даними досліджень, проведених в Російській Федерації (РФ), вміст 
аміаку на території великих птахофабрик коливається в межах 0,3-1,42 мг/м3. На 
відстані 500, 1000, 1500 і 2000 м вміст аміаку зменшується, відповідно, на 40 %, 
29 %, 28 % та 24 %. Максимальні разові концентрації сірководню на території 
птахофабрик і за їх межами перевищують допустимий рівень в 1,5-6,3 раза. Ре-
зультати досліджень засвідчили, що у населення, яке проживає в районі розмі-
щення птахофабрик (в т.ч. у дітей), відмічався підвищений рівень захворювано-
сті, пов’язаний з органами дихання, інфекційними і паразитарними хворобами, 
а також хворобами органів травлення [2, 3]. 

Згідно патенту РФ №2230996, повітря тваринницьких приміщень пропо-
нується очищати шляхом його обробки озоном в концентрації 0,2 - 10 мг/м3, по-
тім це повітря спрямовувати в оранжерею, а з неї, збагачене киснем, знову у 
пташник [4]. 

У відповідності з патентом РФ № 2343362, передбачається очищення ви-
кидного або рециркуляційного повітря шляхом його пропускання через мокрий 
однозонний електрофільтр. Мокрий однозонний електрофільтр складається з 
металевого корпусу, в якому розташована система коронуючих електродів, бака 
з рідиною, розміщеного в нижній частині корпусу і доповненого системою оса-
джуючих електродів у вигляді металевих дисків, встановлених на валу, що обе-
ртається, і частково занурених у рідину [5]. 

Всеросійським науково-дослідним інститутом електрифікації сільського 
господарства розроблено електротеплоутилізатор з озонуванням і рециркуляці-
єю, призначений для підтримання необхідних параметрів мікроклімату в зоні 
розміщення тварин або птиці. До складу електротеплоутилізатора входять: озо-
натор коронного розряду, встановлений на нижній зовнішній частині патрубка 
подавання повітря, еластичні трубопроводи, по яких озон подається у змішува-
льну камеру рециркуляційного каналу, розподілювач припливного повітря, в 
якому відбувається знезараження, очищення і насичення повітря озоном. Техні-
чний результат – економія енерговитрат, покращення газового складу приплив-
ного і викидного повітря, зниження забруднення довкілля [6].  

Спосіб та пристрій санітарної обробки повітря тваринницьких приміщень 
згідно патентів РФ №2244563 та 2244563 передбачають очищення забрудненого 
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повітря від шкідливих газів, пилу та мікроорганізмів в спеціальному пристрої, 
який включає фільтр, змішувальну камеру, краплевловлювач, хімсорбер, елект-
рокалорифер і відцентровий вентилятор. Забезпечує практично повну рецирку-
ляцію повітря приміщення з незначною домішкою свіжого повітря [7, 8]. 

Спосіб та пристрій очищення повітря тваринницьких приміщень передба-
чає обробку повітря кислими розчинами солей міді, наприклад розчинами мід-
ного купоросу у концентраціях 5-250 г/л води за температури -1оС -+35оС [9].  

Фірма «Big Dutchman» розробила систему 3-ступіньчастого очищення по-
вітря пташника «Magix X» в спеціальній вентиляційній камері пташника. Сис-
тема передбачає пропускання забрудненого повітря через фільтри і рідинні хім-
сорбери [11]. 

Існує також чимало інших способів та пристроїв для очищення повітря та 
вентиляційних викидів пташників. Однак більшість з них є досить складними 
та дорогими, розраховані на централізоване очищення повітря з усього пташни-
ка і не узгоджуються з більшістю існуючих систем створення мікроклімату. Ві-
рогідно саме з цієї причини вони так і не знайшли до цього часу широкого за-
стосування у птахівництві та тваринництві. Тому розробка більш дешевих та 
простих пристроїв і способів очищення повітря і надалі залишається актуаль-
ною проблемою.  

Виходячи з вищенаведеного, метою наших досліджень були розробка та 
випробування пристроїв, що забезпечують зниження вмісту шкідливих газів у 
вентиляційних викидах пташників. 

Матеріали і методи. Було розроблено експериментальні пристрої для 
очищення вентиляційних викидів пташника від шкідливих газів двох типів. За 
принципом дії один з них можна віднести до хімскрубера, інший до біофільтра. 
Випробування обох пристроїв проводилися на експериментальній фермі «Збе-
реження державного генофонду птиці» Інституту тваринництва НААН. Для 
цього обидва пристрої було змонтовано на витяжних вентиляторах ВО-5,6 пта-
шника для утримання батьківського стада індиків. Як контроль використовував-
ся такий же витяжний вентилятор, але без спеціальних пристроїв для обробки 
вентиляційних викидів.  

У хімскрубері очищення вентиляційних викидів пташника передбачалося 
шляхом їх обробки розчином рідкого реагента, а потім пропускання через касе-
ти з твердим сорбентом. Як рідкий реагент використовувався 0,5 % розчин оц-
тової кислоти (CH3COOH), з розрахунку – 5 мл/м3 викидного повітря, як твер-
дий – простий суперфосфат (Ca(H2PO4)2хH2O + CaSO4) - 20 кг на 500 тис. м3 ви-
кидного повітря. 

У біофільтрі очищення вентиляційних викидів передбачалося шляхом їх 
пропускання через шар матеріалів органічного походження, в якості яких вико-
ристовувалися перегній пташиного підстилкового посліду та листяний перегній. 
Вологість фільтраційних матеріалів підтримували в межах 50-70 %. Ці фільтра-
ційні матеріали періодично (один раз на тиждень) зрошували розчином мікробі-
ологічного препарату «Ембіонік К», з розрахунку - 50 мл препарату на 1 м2 
площі біофільтру. Загальна площа біофільтру складала 8 м2 в розрахунку на 
один вентилятор. 
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Індиків утримували згідно нормативних технологічних параметрів на під-
стилці із стружки дерев, годували згідно чинних норм годівлі птиці. Впродовж 
періоду випробувань визначали та реєстрували:  

 температуру та відносну вологість зовнішнього повітря, викидних газів 
на вході і виході із вказаних пристроїв – тричі на день за допомогою термогіг-
рометра [1]; 

 швидкість повітря на вході і на виході з вентиляційного пристрою - 
тричі на день за допомогою анемометра [1]; 

 пропускну здатність вентиляційного пристрою – розрахунковим шля-
хом за даними вимірювань швидкості повітряного потоку та площі перерізу по-
вітропроводів;  

 вміст у повітрі пташника та викидних газах до і після проходження че-
рез пристрій аміаку, вуглекислого газу, сірководню – стандартизованими спосо-
бами [1]; 

 витрати рідкого та твердого сорбенту, біофільтраційних матеріалів, ЕМ 
препарату – на основі постійного обліку; 

 хімічний склад біофільтрувального матеріалу (вміст вологи, азоту, фос-
фору, калію) на початку та в кінці випробувань – загальноприйнятими методами 
в хімлабораторії агрофірми «АВІОС»; 

 вміст азоту в використаному твердому хімсорбенті (суперфосфаті).  
Результати досліджень. Температура і відносна вологість викидного по-

вітря в період випробувань становила, відповідно, 15,3-28,6 оС та 55-90 %. Як 
засвідчили випробування (див. табл. 1), пристрій, що працював як хімскрубер, 
давав змогу зменшити вміст аміаку в викидному повітрі в середньому в 2,6 раза 
(p < 0,001), вуглекислого газу в 1,2 раза, біофільтр давав змогу зменшити вміст 
аміаку у викидному повітрі в 2,3 раза (p < 0,001), проте вміст вуглекислого газу 
підвищувався в 1,1 раза. Сірководень в повітрі при проведенні досліджень не 
фіксувався. 

Процес зв’язування аміаку у хімскрубері здійснювався завдяки його пог-
линанню водою, а також хімічним реакціям з оцтовою кислотою (1, 2) та супе-
рфосфатом (14, 15). 

 
NH3 + CH3COOH  CH3COONH4 (1) 

CH3COONH4 +H2O  CH3COO- + NH4
+ (2) 

CaSO4+ 2NH3+2Н2О  Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 (3) 
Ca(H2PO4)2 + 2H2O + 2NH3  Ca(OH)2 + 2(NH4)(H2PO4). (4) 

Можлива також реакція фосфогіпсу з аміаком за схемою (5,6): 
2NH3 + CO2 + H2O  (NH4)2CO3 – Q (5) 

CaSO4×2H2O + (NH4)2CO3  CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2H2O (6) 
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Таблиця 1. Вміст шкідливих газів до і після проходження  
розроблених пристроїв 

Показники 
Тип вентиляційного пристрою 

ВО-5,6 + 
хімскрубер 

ВО-5,6 + 
біофільтр ВО-5,6 

Площа перерізу викидного отвору 
пристрою, м2 0,54 8,0 0,28 

Швидкість повітря на виході з 
пристрою, м/с 2,18-2,39 0,15-0,16 5,1-5,6 

Продуктивність,  
м3/год. 4650-5000 4260-4690 5140-5630 

Коефіцієнт падіння продуктивнос-
ті вентиляційного пристрою порі-
вняно з контролем 

0,91 0,83 1,0 

Вміст аміаку у пташнику, мг/м3 7,3-13,6 
Вміст аміаку у викидному повітрі 
до пристроїв в середньому, мг/м3 10,2+0,37 

Середній вміст аміаку в викидно-
му повітрі після проходження че-
рез пристрій в середньому, мг/м3 

4,0+0,27* 4,4+0,33* 10,2+0,37 

Вміст вуглекислого газу у пташни-
ку, % 0,08-0,15 

Вміст вуглекислого газу в викид-
ному повітрі до пристрою в серед-
ньому, % 

0,12+0,048 

Вміст вуглекислого газу в викид-
ному повітрі після проходження 
через пристрій в середньому, % 

0,10 0,13 0,12 

Примітка. * - P < 001 порівняно зі значенням показника до обробки у пристрої. 
 
За відомими літературними даними [16, 17], у біофільтрі під дією автот-

рофних бактерій, що розвиваються на біологічному субстраті, зв’язування аміа-
ку здійснюється наступним чином. На першому етапі відбувається біологічне 
окислення аміаку киснем у нітрити (7), на другому етапі - подальше окислення 
нітритів у нітрати (8).  

 
NH4+ + 3/2 O2 → NO-

2 + H2O + 2H+ (7) 
NO-

2 + 1/2 O2 → NO-
3 (8) 

 
Крім нітрифікації, у біофільтрі можуть також розвиватися процеси деніт-

рифікації. В результаті денітрифікації нітрати і нітрити перетворюються у віль-
ний азот (9, 10). Цей процес відбувається під дією гетеротрофних бактерій в ви-
падку, коли концентрація кисню знаходиться на низькому рівні.  
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 NO-
3→ NO-

2→ NO → N2O → N2 (9) 
Органічна речовина + NO-

3 + H+ → Біомаса + N2 + CO2 + H2O (10) 
 
Як відмічалося вище, основними витратними матеріалами при експлуата-

ції хімскрубера були - вода, оцтова кислота 70 % та суперфосфат простий гра-
нульований, при експлуатації біофільтра – вода, мікробіологічний препарат 
«Ембіонік К» та біофільтрувальні матеріали. Результати хімічних аналізів біо-
фільтрувальних матеріалів на початку випробувань біофільтра та після 1000 го-
дин його експлуатації, суперфосфату, що використовувався як твердий сорбент 
в хімскрубері протягом 100 годин наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2. Результати хімічних аналізів листяного перегною та 

суперфосфату, які використовувалися в процесі роботи експериментальних 
пристроїв 

Матеріал 
Воло-
гість, 

 % 

Вміст в перерахунку 
на суху речовину, % 
азот фосфор калій 

Перегній на основі пташиного посліду: 
- до використання у біофільтрі; 
- після 1000 год. використання у біофі-
льтрі. 

 
43,4 

 
57,8 

 
3,1 

 
5,3 

 
2,4 

 
2,2 

 
1,8 

 
1,7 

Листяний перегній: 
- до використання у біофільтрі; 
- після 1000 год. використання у біофі-
льтрі. 

 
41,7 

 
60,2 

 
0,4 

 
2,9 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,5 

 
0,4 

Суперфосфат після 100 год. викорис-
тання у хімскрубері 2,3 2,6 16,7 - 

 
За даними хімічних аналізів, за рахунок хімічного та мікробіологічного 

зв’язування азоту аміаку, вміст азоту в такому біофільтрувальному матеріалі, як 
перегній на основі пташиного посліду - збільшився на 2,2 % або в 1,7 раза, в 
листяному перегної на 2,5 % або в 7,3 раза, в суперфосфаті після його викорис-
тання у хімскрубері вміст азоту становив 2,6 %, що наближає його за цим пока-
зником до амонізованого суперфосфату.  

Витрати матеріалів, що використовувалися в процесі роботи розроблених 
пристроїв, наведено в табл. 3.  

В той же час, слід відмітити, що витрати більшості з цих матеріалів не є 
незворотними. Збагачені після використання в хімскрубері та у біофільтрі азо-
том суперфосфат і біофільтруючі матеріали можна використовувати після ком-
постування разом з послідом як добриво. 

За підсумками проведених випробувань передбачається вдосконалення 
пристроїв та їх виробнича перевірка. 
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Таблиця 3. Витрати реагентів, мікробіологічного препарату та 
фільтрувальних матеріалів в процесі експлуатації 

експериментальних пристроїв 

Показники 
Тип вентиляційного пристрою 

ВО-5,6+ 
хімскрубер 

ВО-5,6+ 
біофільтр 

ВО-5,6 

Витрати води, л: 
- в розрахунку на 1000 м3 викидно-
го повітря; 
- за добу 

 
 

4,964 
575 

 
 

1,317 
142 

 
 
- 
- 

Витрати реагентів в розрахунку на 
1000 м3 викидного повітря: 
 - оцтова кислота в перерахунку на 
70 % концентрацію, л; 
 - суперфосфат, кг. 

 
 
 

0,036 
0,04 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

Витрати реагентів за добу: 
 - оцтова кислота в перерахунку на 
70 % концентрацію, л; 
 - суперфосфат, кг. 

 
 

4,17 
0,96 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

Витрати препарату «Ембіонік К», 
мл: 
 - в розрахунку на 1000 м3 викидно-
го повітря; 
 - за добу.  

 
 
- 

 
 
 

1,0 
108 

 
 
- 

Витрати біофільтрувальних матері-
алів, кг: 
 - в розрахунку на пристрій; 
 - на 1000 м3 викидного повітря; 
 - за добу. 

 
 
- 
- 

 
 

400 
0,037 

4,0 

 
 
- 
- 
- 

Вартість витрачених в процесі ро-
боти вентиляційних пристроїв ма-
теріалів, грн.: 
 - в розрахунку на 1000 м3 викидно-
го повітря; 
 - за добу. 

 
 
 
 

0,52 
45,54 

 
 
 
 

0,12 
12,96 

 
 
 
 
- 
- 

 
Висновки: 
1. Застосування експериментального пристрою для очищення вентиля-

ційних викидів пташника, що працював за принципом хімскрубера, дало змогу 
зменшити вміст аміаку в викидному повітрі в середньому в 2,6 раза, вуглекис-
лого газу в 1,2 рази.  

2. Застосування експериментального пристрою для очищення вентиля-
ційних викидів пташника, що працював за принципом біофільтру, забезпечило 



 

220 

зниження вмісту аміаку у викидному повітрі в 2,3 раз, проте вміст вуглекислого 
газу при цьому збільшувався в 1,1 раза. 

3. За рахунок хімічного та мікробіологічного зв’язування азоту аміаку, 
вміст азоту в біофільтрувальних матеріалах після 1000 годин їх використання 
збільшився на 2,2 % або в 1,7 раза - у перегної пташиного посліду, у листяному 
перегної - на 2,5 % або в 7,3 раза, в суперфосфаті після його використання про-
тягом 100 годин у хімскрубері вміст азоту становив 2,6 %. 
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УДК 636.597:612.017.1 
СТАН Т- І В-КЛІТИННОЇ ЛАНОК ІМУНІТЕТУ В ІНДИЧАТ ЗА 

РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ С У РАЦІОНІ 
 

Мудрак Д. І., Віщур О. І., Брода Н. А., Лешовська Н. М., Рацький М. І., 
Смолянінов К.Б. 

Інститут біології тварин НААН, daramydrak@ukr.net 
Соловодзінська І. В. 

Львівський національний аграрний університет 
 
Резюме. Наведені дані про вплив додаткового введення вітаміну С до раціону індичат 

у період їх вирощування від 5- до 21-добового віку на кількість і функціональну активність Т- 
і В-лімфоцитів крові. Встановлено, що кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних, теофі-
лін-резистентних) і В-лімфоцитів у крові індичат, яким додатково у склад раціону вводили 
вітамін С була більша, ніж у контрольній групі. При цьому виявлено вищу функціональну ак-
тивність імунокомпетентних клітин за рахунок зміцнення рецепторного апарату Т- і В-
лімфоцитів, зокрема збільшення кількості клітин із низькою і середньою ступінню aвідності 
і зниження недиференційованих у функціональному відношенні Т- і В-лімфоцитів крові. 

Ключові слова: індичата, кров, Т- і В-лімфоцити, вітамін С 
 
Резюме. В статье приведены данные о влиянии дополнительного введения витамина 

С в состав рациона индюшат в период их выращивания от 5- до 21-суточного возраста на 
количество и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов крови. Установлено, что ко-
личество Т-лимфоцитов (общих, активных, теофиллин-резистентных) и В-лимфоцитов в 
крови индюшат, которым дополнительно в состав рациона вводили витамин С было выше, 
чем в контрольной группе. При этом выявлено высокую функциональную активность имму-
нокомпетентных клеток за счет укрепления рецепторного аппарата Т- и В-лимфоцитов - 
увеличение количества клеток с низкой и средней степенью авидности и снижение недиффе-
ренцированных в функциональном отношении Т- и В-лимфоцитов крови. 

Ключевые слова: индюшата, кровь, Т- и В-лимфоциты, витамин С 
 

Summary. The article presents data about the effect of vitamin С on the performance of T-
and B-cell immunity in the blood of turkeys. The specific features of the impact of additional input 
to the diet of turkeys vitamin С on the number and functional activity of T-and B-lymphocytes were 
established. In particular, the number of T-lymphocytes (total, active, theophylline-resistant) and B-
lymphocytes in the blood which in addition to the diet was administered vitamin С was higher than 
in turkeys. It was found higher functional activity of immunocompetent cells by strengthening recep-
tors of T-and B-lymphocytes, increasing the number of cells with low and medium degree and re-
duction in functionally undifferentiated T- and B-lymphocytes. 

Keywords: turkeys, blood, T- and B-lymphocytes, vitamin C 
 
Вступ. Відомо, що ріст і збереженість молодняку птиці у ранньому віці в 

значній мірі залежить від ефективності функціонування імунної системи. Це 
зумовлено низьким рівнем клітинного імунітету птиці у цей період, а також як 
наслідок недостатньої та неповноцінної годівлі [1]. При цьому важливе значен-
ня має оптимальне забезпечення у раціоні птиці всіх елементів живлення, в то-
му числі рівня вітаміну С. Слід зазначити, що аскорбінова кислота безпосеред-
ньо входить у склад мембран та ефективно захищає їх від пероксидного окис-
нення ліпідів [2, 6]. Відомо, що аскорбінова кислота є компонентом лейкоцитів, 
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сприяє тканинному диханню, знижує ступінь гліколізу в організмі птиці та 
впливає на неспецифічну ланку імунітету, підвищуючи синтез макрофагальних 
білків та білків системи комплементу [3, 7]. 

Вагома роль у забезпеченні імунної відповіді організму належить лімфо-
цитам, як провідним імунокомпетентним клітинам. Вони є носіями імунологіч-
ної пам’яті та попередниками антитілоутворюючих клітин. Ці клітини займають 
особливе місце в системі крові. Їх розглядають, як центральну ланку в специфі-
чних імунологічних реакціях. Вони відповідають за антитілоутворення, а тому 
мають важливе значення у забезпеченні резистентності організму [5, 8]. 

На даний час у науковій літературі дія аскорбінової кислоти при її вико-
ристанні у раціонах годівлі птиці, зокрема, в індиків на показники Т- і В-
клітинної ланки імунної системи висвітлена недостатньо. 

Матеріали і методи. Дослідження на індичатах проводили у фермерсь-
кому господарстві “Федюк М” села Новосілки Золочівського району Львівської 
області. Дослідження виконувались на 20-ти індичатах легкого кросу у період 
від 5- до 21-добового віку. Індичатам контрольної групи згодовували стандарт-
ний комбікорм, збалансований за всіма поживними речовинами [4]. Індичатам 
дослідної групи додатково до раціону вводили 25 г/т комбікорму вітаміну С. 
Для досліджень використовували кров, яку брали в індичат у 21-добовому віці, 
шляхом декапітації (по чотири птиці з кожної групи). 

У стабілізованій гепарином крові визначали загальну кількість Т-
лімфоцитів (Е-РУЛ) — у реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами 
барана (Jondal M. et al., 1972), їх субпопуляції — Т-хелпери (ТФР Т-лімфоцити; 
Суровас В. М. с соавт., 1980); кількість “активних” Т-РУЛ (Wansbrough-Jones М. 
et al., 1979); кількість Т-клітин з переважно супресорною активністю (ТФЧ Т-
лімфоцити) — шляхом віднімання числа теофілінрезистентних Т-клітин (ТФР) 
від загальної кількості Т-лімфоцитів, В-лімфоцити (ЕАС-РУЛ) — в реакції ком-
плементарного розеткоутворення з еритроцитами барана (Чернушенко Е. Ф. с 
соавт., 1979). При підрахунку кількості Т- і В-лімфоцитів та їх регуляторних су-
бпопуляцій на фіксованих і фарбованих мазках крові визначали лімфоцити із 
низькою (3-5) і середньою (6-10) щільністю рецепторів, а також недиференційо-
ваних у функціональному відношенню лімфоцити. Функціональну активність 
Т-лімфоцитів визначали за реакцією бластної трансформації лімфоцитів з фіто-
гемаглютиніном (РБТЛ з ФГА, Болотников И. А. с соавт., 1987). Одержані циф-
рові дані опрацьовували статистично з використанням програмного пакету Mic-
rosoft Excel. 

Результати досліджень. У формуванні та регуляції імунної відповіді в 
організмі птиці важливе значення надається лімфоцитам та їх популяціям, як 
головним клітинам імунної системи. Тест розеткоутворення дозволяє ідентифі-
кувати різні популяції і субпопуляції лімфоцитів та визначити функціональний 
стан цих клітин. 

Аналіз проведених досліджень показав, що збільшення кількості вітамі-
ну С на 50 % у стандартному комбікормі для індичат від 5- до 21-добового віку 
виявляло стимулювальний вплив на проліферацію, диференціацію та дозріван-
ня Т-лімфоцитів і їх субпопуляцій, про що свідчить вірогідне збільшення кіль-
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кості Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілін-резистентних) та В-
лімфоцитів у крові пташенят дослідної групи, порівняно з контролем.  

 
Таблиця. Кількість Т– і В–лімфоцитів  

та їх функціональна активність у крові індичат, % (n=4) 

Показники 
Групи птиці 

контрольна дослідна 
Т–загальні (ТЕ–РУЛ), 0 57,00,57 38,332,72** 

3-5 36,330,88 55,01,15*** 
6-10 6,660,33 4,660,33* 
 % 43,00,57 59,660,88*** 

Т–активні (ТА–РУЛ), 0 71,661,66 45,00,57*** 
3-5 25,01,52 49,00,57*** 
6-10 3,330,33 6,00,57* 
 % 27,661,45 55,00,57*** 

Т–теофілін резистентні (Тh–РУЛ), 0 55,331,45 42,341,20** 
3-5 38,01,15 50,01,15*** 
6-10 6,660,33 7,660,88 
 % 44,661,45 57,661,20** 

Т-супресори (Тs) 1,660,88 2,00,32 
В-РУЛ (ЕАС-РУЛ), 0 57,330,33 35,02,0*** 

3–5 38,01,15 50,330,88** 
6-10 5,660,33 14,661,20*** 
 % 43,661,20 67,02,0** 

РБТЛ з ФГА 43,662,72 52,01,15* 
Примітка. У таблиці * позначена статистична вірогідність різниць: * —

 р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001 порівняно до контролю. 
 
Зокрема, з наведених у таблиці даних бачимо, що кількість Т-загальних 

лімфоцитів у крові індичат дослідної групи була в 1,4 разу (р<0,001) більша, ніж 
в індичат контрольної групи. Збільшення загальної кількості Т-лімфоцитів у 
крові пташенят дослідної групи відбувалось за рахунок вірогідного зменшення 
кількості середньоавідних і недиференційованих ТЕ-РУЛ та збільшення ТЕ-РУЛ 
із низькою щільністю рецепторів. Зокрема, кількість середньоавідної і недифе-
ренційованої популяції ТЕ-РУЛ у крові індичат дослідної групи була відповідно 
в 1,4 разу (р<0,01) менша, а кількість низькоавідних форм в 1,5 разу (р<0,001) 
більша, ніж у індичат контрольної групи. Дослідженнями встановлено, що кіль-
кість Т-активних лімфоцитів (ТА-РУЛ) у крові індичат дослідної групи була у 2 
рази (р<0,001) більша, ніж в контрольній. Збільшення загальної кількості ТА-
РУЛ у крові індичат дослідної групи відбувалось за рахунок зменшення “нульо-
вих” (р<0,001) ТА-РУЛ та зростання кількості Т-активних лімфоцитів із низь-
кою (р<0,001) та середньою (р<0,05) щільністю рецепторів. 
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Подібні зміни нами виявлено і при дослідженні у крові кількості та функ-
ціональної активності теофілін-резистентної популяції імунокомпетентних клі-
тин. Так, у крові індичат дослідної групи загальна кількість Т-хелперів (Тh- 
РУЛ) та їх форм із низькою щільністю рецепторів була в 1,3 разу (р<0,01; 
р<0,001) більша, а недиференційованих у 1,3 разу (р<0,05) менша, ніж у пташе-
нят контрольної групи. 

При дослідженні функціональної активності Т-лімфоцитів у крові індичат 
у реакції бластної трансформації лімфоцитів з фітогемаглютиніном встановле-
но, що кількість бластних клітин у крові індичат, яким додаткового до основно-
го раціону згодовували аскорбінову кислоту була на 8,3 % (р<0,05) більша, ніж 
в індичат контрольної групи.  

Дослідження показали, що кількість В-лімфоцитів у крові індичат, яким 
додатково згодовували вітамін С була в 1,5 разу (р<0,01) більша, ніж у контро-
льній. При цьому в крові індичат дослідної групи, кількість недиференційованої 
популяції В-лімфоцитів була в 1,6 разу (р<0,001) менша, а низькоавідних і се-
редньоавідних відповідно в 1,3 разу (р<0,01) і 2,6 разу (р<0,001) більша, ніж у 
контрольній групі. 

Збільшення кількості В-лімфоцитів у крові індичат дослідної групи мож-
на пояснити впливом вітаміну С на кількість та функціональну активність тео-
філін-резистентних Т-лімфоцитів, які активуюють лімфопоез і диференціацію 
В-лімфоцитів. Оскільки В-лімфоцити є попередниками клітин, що продукують 
антитіла, збільшення їх кількості в крові індичат у період становлення імунної 
системи є ознакою підвищеної здатності їхнього організму до активного синте-
зу захисних антитіл. Підвищення функціональної активності імунокомпетент-
них клітин крові індичат можна пояснити як прямим, так і опосередкованим 
впливом аскорбінової кислоти на експресію рецепторів Т- і В-лімфоцитів на 
плазматичній мембрані, зокрема, антиоксидантним та імуномодулюючим впли-
вом досліджуваного вітаміну. Про це також свідчать зростання кількості Т- і В-
лімфоцитів з низькою і середньою щільністю рецепторів і зменшення кількості 
недиференційованих у функціональному відношенні імунокомпетентних клі-
тин. В цілому проведені дослідження показали, що збільшення на 50 % рівня 
вітаміну С у стандартному комбікормі для індичат від 5- до 21-добового віку 
виявлено стимулювальний вплив на кількість і функціональну активність Т- і 
В-лімфоцитів крові. 

Висновок. Додаткове введення до стандартного комбікорму для індичат 
вітаміну С у кількості 25 г/т у період їх вирощування від 5- до 21-добового віку 
призводить до збільшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофі-
лін-резистентних) і В-лімфоцитів та підвищує їх функціональну активність. 
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Резюме. В Інституті тваринництва НААН проводяться дослідження кормів та їх 

сировини, що використовуються на птахофабриках України, за такими показниками без-
печності: загальна бактеріальна забрудненість, наявність патогенної та умовно-
патогенної мікрофлори, їх ідентифікація за допомогою специфічних сироваток відповід-
но з вимогами НТД. Протягом 2-х років було досліджено 71 зразок 10 видів комбікормів та 
сировини, які надійшли з 17 регіонів України. Згідно отриманих результатів, усі досліджені 
проби за показниками якості не відповідали ветеринарним вимогам у 100 % випадках. 

Ключові слова: мікробіологічний контроль, корми, патогени, птахівничі господарства. 
 
Summary. In Animal Institute of National Academy of Agrarian Sciences conducts res-

earch feed and raw materials used in poultry farms Ukraine, the following safety parameters: total 
bacterial contamination, the presence of pathogenic and conditionally pathogenic microorganisms, 
their identification with specific sera according to the requirements documentation. Over 2 years 
was investigated 71 such as 10 kinds of animal feed and raw materials that were received from 17 
regions of Ukraine. According to the results all the samples investigated in terms of quality did not 
meet the veterinary requirements in 100 % of cases. 

Key words: мicrobiology control, foods, pathogens, poultry farms. 
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Вступ. Висока поживна цінність яєць та м’яса птиці призвели до росту 
попиту на них у населення, що потягло за собою зростання і вимог щодо якості 
цих продуктів. Безпечність продукції птахівництва напряму залежить від якості 
кормів, яка визначається не тільки кількістю поживних речовин в них, а й не-
шкідливістю для організму [1]. На різних етапах виробництва кормів та збері-
гання можливе обсіменіння як кормів, так і їх компонентів різними патогенними 
та умовно-патогенними мікроорганізмами роду Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli, Salmonella typhimyrtium, Salmonella enteritidis, Proteus vulgaris, Staphylococ-
cus aureus, Shigella, Pseudomonas), що можуть бути причиною виникнення інфе-
кційних захворювань не тільки серед птиці, а й мати епідеміологічне значення. 
Контроль безпечності кормів був і залишається актуальним тому, що за останній 
час у птахівництві все частіше використовують нетрадиційні корми [2-4].  

В залежності від своїх біологічних характеристик мікроорганізми проду-
кують ендо- або екзотоксини, які можуть викликати діарею, руйнувати еритро-
цити, негативно впливати на серцевий м’яз. Особливої уваги заслуговують бак-
терії Clostridia spp. - продуценти нейротоксинів, що вражають центральну нер-
вову систему [1,5].  

Вітчизняні виробники м’ясної продукції вже почали пред’являти постача-
льникам кормів вимоги щодо екологічності та біологічної безпечності, але їх не 
завжди можна досягти за рядом таких причин, як: 

 відсутність вибору, 
 безконтрольне використання антибіотиків з принципу «на всяк випа-

док, може буде краще……», 
 присутність генетично модифікованих джерел в складі кормів, 
 наявність у комбікормах недоброякісних компонентів (дріжджів, кіст-

кового, пір’яного або кров’яного борошна та ін.) [3]. 
Метою досліджень було провести мікробіологічний контроль компонентів 

кормів на присутність патогенної мікрофлори. 
Матеріали та методи досліджень. В лабораторії профілактики захворю-

вання птиці та молекулярної діагностики Інституту тваринництва НААН прово-
дяться дослідження кормів та їх сировини, що використовуються на птахофаб-
риках України, за такими показниками безпечності: загальна бактеріальна за-
брудненість, наявність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, їх іденти-
фікація за допомогою специфічних сироваток відповідно з вимогами НТД: 
ГОСТ 13496.0-80 «Комбикорма, сырье. Методы отбора проб», Правила бакте-
риологического исследования кормов (1975); ГОСТ 125311-82 «Мука кормовая 
животного происхождения. Методы бактериологического анализа», М.,1982; 
«Методические указания по лабораторным исследованиям на псевдомоноз жи-
вотных и птиц», М., 1988 г.; ГОСТ 10444.9-88 «Продукты пищевые. Метод 
определения Clostridia perfringens»; Лабораторная диагностика сальмонеллезов 
человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и 
объектах внешней среды (методические указания), М.,1990; «Настанова з лабо-
раторної діагностики ешеріхіозу (колібактеріозу) тварин», (1995); ГОСТ IDT 
30726-2001 «Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості бак-
терій виду Escherichia coli»; Обов’язковий мінімальний перелік досліджень си-
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ровини продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сиро-
вини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних 
лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветери-
нарне свідоцтво (ф-2)», Київ, 2004.  

Результати досліджень. Протягом 2011-2012 рр. було досліджено 71 зра-
зок 10 видів комбікормів та сировини, які надійшли з 17 регіонів України. 

Результати досліджень показали, що за показниками якості усі досліджені 
проби у 100 % випадках не відповідали ветеринарним вимогам (табл.).  

 
Таблиця. Результати мікробіологічного  

контролю кормів та сировини 

N 
n/n 

Досліджені 
зразки 

Кі-ть 
зраз 
ків 

Бактеріологічні дослідження 
ЗБЗ в 1 г 

корму Е.соІі Salm. Clost- 
ridia 

Pr. 
vulgaris 

Гри-
би 

1 
М’ясо-
кісткове  
борошно 

2 до 500 
тис.м.к. 0 0 0 2 0 

2 
Рибне боро-
шно + рибна 
добавка 

4 1,3 млн 
м.к. О2, О26 0 0 4 1 

3 Макуха со-
няшникова 6 2,5 

тис.м.к. 
О26, 
О55 0 0 6 0 

4 Макуха  
соєва 3 880 тис. 

м.к. О11 0 0 3 0 

5 Зерно  
кукурудзи 2 до 500 

тис.м.к. О1, О2 0 0 2 0 

6 
Зерно  
пшениці  
фуражної 

2 до 4,2 
млн.м.к. О115 1 0 2 0 

7 Комбікорм 48 2,5 млн 
м.к. 

О1, 
О111, 

О2, О26, 
О115 

14 8 48 0 

8 Трав’яне  
борошно 2 830 тис. 

м.к. О55 0 0 2 0 

9 Зерно 
суміш 1 800 тис. 

м.к. О2 0 0 1 0 

 
Як видно з таблиці, загальна бактеріальна забрудненість (ЗБЗ) кормів 

тваринного та рослинного походження перевищувала допустимі норми ДСТУ 
(не більше 500 тис. м. к/г корму) у 1,5-14 разів. Винятком щодо ЗБЗ виявили-
ся окремі інгредієнти корму (зерно кукурудзи та м’ясо-кісткове борошно), які 
знаходились в межах допустимих норм, але були контаміновані протеєм 
(Pr.vulgaris) та патогенними для птиці серотипами Escherichia coli. Ці мікроо-
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рганізми були ізольовані і з трав’яного борошна, не зважаючи на те, що воно 
підлягало термічній обробці при грануляції. Якщо вважати, що трав’яне бо-
рошно вводять у раціон курей-несучок з метою підвищення несучості та ваги 
яєць, ізоляція патогенної мікрофлори скасовує усі позитивні його показники, 
і таке борошно вже не можна вводити в раціон птиці.  

Найбільш ураженими патогенною мікрофлорою залишаються комбіко-
рми. Так, 48 досліджених зразків були контаміновані Pr. vulgaris, з 14 проб 
ізольовано два види Salmonell (Sal. typhimyrtium, Salm. gallinarum), з 8 проб - 
анаероби (Cl. рerfringens). У рибному борошні, рибній добавці та солодових 
ростках були присутні гриби. Усі перелічені мікроорганізми - є продуцентами 
токсинів, які постійно поступають в організм птиці і негативно впливають не 
тільки на її організм, а й на організм людей, які вживають цю продукцію. То-
му при вирощуванні птиці необхідно проводити систематичний контроль 
якості кормів і сировини, що дозволить збільшити її продуктивність і запобі-
гти розвитку різних патологічних процесів, а також забезпечити населення 
безпечними продуктами харчування.  

За Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 2004 р. 
контаміновані зразки комбікорму та сировини перед згодовуванням птиці не-
обхідно обов’язково піддавати додатковій термічній обробці. 

Дослідження щодо якості кормів та харчових продуктів повинні прово-
дитися у спеціалізованих ветеринарних лабораторіях, які мають акредитацію 
ISO/IEC 17025, відповідають критеріям атестації згідно наказу Державного 
департаменту ветеринарної медицини від 10.03.2005 року № 21. Такими ла-
бораторіями є спеціалізовані державні лабораторії ветеринарної медицини 
областей, районів та наукових установ, які мають свідоцтво і дозвіл на прове-
дення робіт у сфері поширення державного метрологічного нагляду, допуск 
до роботи із мікроорганізмами II-IV групи патогенності.  

У лабораторіях ветеринарної медицини повинні працювати висококва-
ліфіковані спеціалісти, які мають дозвіл на роботу з патогенними видами мі-
кроорганізмів і використовувати ті методи лабораторної діагностики, які за-
тверджені Державним комітетом ветеринарної і фітосанітарної служби Укра-
їни. У лабораторіях ветеринарної медицини, що розташовані на території 
птахофабрик, такі умови і спеціалісти на сьогоднішній день відсутні.  

В Україні достатньо державних лабораторій, які спроможні на достат-
ньо високому рівні проводити санітарно-бактеріологічний контроль комбіко-
рмів, щоб створювати додаткові лабораторії на територіях птахофабрик. На 
наш погляд, спеціалістам зооветеринарної служби птахівничих господарств 
слід мати більш тісні контакти із державними лабораторіями ветеринарної 
медицини і спільно контролювати корми та їх сировину на наявність пато-
генних мікроорганізмів та їх токсинів на благо процвітання галузі птахівниц-
тва і здоров’я людей.  

Висновок. Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про те, що 
мікробіологічний контроль компонентів кормів на присутність патогенної мік-
рофлори має велике значення щодо збереженості птиці, по тій причині, що він є 
основним фактором, який впливає на загальну резистентність птиці, а також 
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показником необхідності використання антибактеріальних препаратів з метою 
зниження бактеріальної забрудненості та збереженості птиці. Дослідження що-
до якості кормів та харчових продуктів повинні проводитися у спеціалізова-
них ветеринарних лабораторіях, які мають акредитацію ISO/IEC 17025 та ві-
дповідають критеріям атестації згідно наказу Державного департаменту вете-
ринарної медицини. 
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КОНТРОЛЬ МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ СЕРОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ 
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Інститут тваринництва НААН, м. Харків,  
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Резюме. В Інституті тваринництва розроблено еритроцитарний діагностикум на ос-

нові реакції непрямої гемаглютинації (РНГА), за допомогою якого було проведено епізоотологіч-
ний моніторинг на різних видах птиці щодо розповсюдження метапневмовірусної інфекції 
(МPVI). Проведено порівняльний аналіз ІФА тест-системи та РНГА-діагностикуму і виявлена 
подібність результатів при використанні обох методів. Показана діагностична цінність 
РНГА у порівнянні з ІФА-методом фірми «BioChek» (Нідерланди). Встановлено, що реакція 
непрямої гемаглютинації для діагностики МPVI може використовуватися в практиці ве-
теринарної медицини на рівні з ІФА. 

Ключові слова: метапневмвірусна інфекція, еритроцитарний діагностикум, епізо-
отологічний моніторинг, ІФА, РНГА.  

  
Summary. In Animal Institute erythrocytic diagnostic developed based on the reaction of 

indirect hemagglutination (RIGA), by which the monitoring was conducted epizootological on dif-
ferent types of birds to distribute metapneumovirus infection. A comparative analysis of test systems 
based ELISA method and made RIGA-diagnostic. The observed similarity of dynamic change and 
repetition results using both methods. Shown diagnostic value of RIGA-diagnostic compared with 
ELISA method firm «BioChek» (the Netherlands). Found that RIGA-diagnostic can successfully use 
to the practice of veterinary medicine to control metapneumovirus infection comparable to ELISA. 

Key words: metapneumvirus infection erythrocytic diagnostics, epizootological monitoring, 
ELISA, indirect hemagglutination test. 
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Вступ. Причиною захворювання на метапневмовірусну інфекцію є пта-
шиний пневмовірус (AmPV), який відноситься до роду Metapneumovirus (AmP-
V). Смертність при AmPV серед індиків може сягати 90 %, курей і курчат-
бройлерів - до10 % [2,6]. 

З 2009 року це захворювання встановлено в птахівничих господарствах 
України і, у першу чергу, серед імпортної птиці, інкубаційне яйце яких безконт-
рольно та регулярно постачається з-за кордону з таких країн як: Польща, Німе-
ччина, Угорщина та ін. [4].  

Для визначення причини розповсюдження МPVI та проведення сучасної 
специфічної профілактики необхідним є використання ефективних діагностич-
них препаратів [5].  

На сьогоднішній день існують різні методи серологічної діагностики 
МPVI птиці, такі як: стандартна реакція нейтралізації вірусів (РН) у органних 
культурах або у мікрокультурах фібробластів курячих ембріонів (ФКЕ), імуно-
флуоресцентний метод, реакція імунодифузії з вірусом [8].  

У птахогосподарствах при вирощуванні птиці ні діагностичні досліджен-
ня щодо розповсюдження даної інфекції, ні напруженість імунітету у щепленої 
птиці проти метапневмовірусу лікарями ветеринарної медицини не проводять-
ся, у зв’язку з відсутністю діагностичних препаратів. А це, у свою чергу, веде до 
загрози розповсюдження інфекції серед сільськогосподарської птиці.  

Контроль напруженості імунітету проти збудника МPVI у ветеринарній 
практиці здійснюється не постійно. При цьому використовуються імпортні до-
рогі тест-системи (ІФА), які закуповуються у Нідерландах та США [3,5,9]. У 
ветеринарних лабораторіях нашої країни стандартні вітчизняні діагностичні на-
бори для експрес – діагностики MPVI відсутні. 

Тому, в Інституті тваринництва НААН було розроблено еритроцитарний 
діагностикум для визначення специфічних антитіл до збудника МPVI на основі 
реакції непрямої гемаглютинації (РНГА).  

Метою даної роботи було визначити діагностичну цінність набору ком-
понентів для діагностики метапневмовірусної інфекції на основі РНГА, роз-
робленого в ІТ НААН, у порівнянні з ІФА тест-системою фірми «BioChek» 
(Нідерланди). 

Матеріали та методи досліджень. Для проведення серологічних дослі-
джень використовували набір компонентів для діагностики МРVI на основі 
РНГА, який складається з формалінізованих та сенсибілізованих еритроцитів ба-
рана, гіперімунної сироватки крові з титром не нижче 1:32 і нормальної сироват-
ки крові курей. Приготування формалінізованих та танізованих еритроцитів про-
водили за загальноприйнятою методикою [1]. 

Антигеном для сенсибілізації еритроцитів була екстраембріональна вірусу-
тримуюча рідина з інфекційним титром вірусу 2,9 lg ЕЛД50/см3, яку отримували 
шляхом інфікування 10-денних СПФ-ембріонів курей [7].  

 Позитивну (гіперімунну) сироватку крові отримували шляхом гіперімуні-
зації 30-денних курчат за розробленою нами схемою. Нормальну сироватку оде-
ржували з крові інтактних курчат віком 90 діб методом тотального знекровлення. 
Гіперимунну та нормальну сироватки крові зберігали у замороженому (за темпе-
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ратури мінус 20 оС) або ліофільно висушеному стані.  
Діагностичну цінність еритроцитарного антигену на основі РНГА 

встановлювали у порівнянні з ІФА-методом (діагностичний набір ART 
ELISA СК120 серія № FS5135 фірми «BioChek» (Нідерланди).  

Результати досліджень. Епізоотологічний моніторинг щодо метапнев-
мовірусної інфекції птиці проводили двома діагностичними методами 
(РНГА та ІФА) в 4 птахівничих господарствах Донецької, Харківської, Жи-
томирської та Чернівецької областях. Кров відбирали як у щепленої проти 
метапневмовірусної інфекції, так і не щепленої птиці.  

Всього досліджено 211 проб сироваток крові. Від індиків кросу «Біг-
6» віком 4, 22 - 43 діб птахогосподарств Донецької та Чернівецької обл. та 
породи біла широкогруда «Харківський - 56» віком 74 доби Харківської обл. 
– 168 проб; від курей породи бірківська барвиста з птахогосподарства Хар-
ківської обл., та кросу «Хайсекс коричневий» віком 170-180 діб, Житомир-
ської обл. – 54 проби. 

Згідно серологічних досліджень щодо метапневмовірусної інфекції 
птиці були виявлені подібні титри антитіл як при використанні РНГА, так і 
ІФА- методу (табл.). 

Так, у індичат віком 4 доби двома діагностикумами були виявлені ма-
теринські антитіла до МPV у достатньо високих титрах, які складали в 
РНГА 1:128 - 1:256 (7-8 log2) і в ІФА 3776-14404 (рис. 1, 2).  

Вже на 22-25 добу у них були виявлені вірогідно низькі титри антитіл як в 
РНГА (2–3 log2), так і в ІФА (68-594, нижче діагностичного -1650). 

Аналогічні результати були отримані при проведенні імуномоніторингу 
серед індиків кросу «Біг-6» віком 43 доби у птахогосподарстві Чернівецької об-
ласті. На фоні щеплення у клінічно хворої птиці були виявлені специфічні до 
МPV антитіла, які сягали розведень 7 - 9 log2 в РНГА та 4865 - 27869 в ІФА.  

У курей породи бірківська барвиста віком 170 діб (Харківської обл.) при 
інапарантній формі перебігу інфекції специфічні антитіла були виявлені у тит-
рах 5-8 log2 (РНГА) і 4997-10414 (ІФА).  

Також обома тестами встановлено розбіжність у титрах антитіл щодо 
МPV від 2 до 7 log2 (РНГА) і від 0 до 9547 (ІФА), що склало 45 та 36 %, від-
повідно, у індиків білої широкогрудої породи (Харківська обл.). Незважаю-
чи на те, що середньоарифметичний титр (1298+192) до МPV у індиків ви-
явився нижче діагностичного, отримані показники можуть свідчити про ци-
ркуляцію польового вірусу у господарстві.  

Негативні результати, тобто відсутність специфічних антитіл або їх наяв-
ність нижче діагностичних – 1-2 log2 (РНГА) і 87- 958 (ІФА) були виявлені у 
курей кросу «Хайсекс коричневий» (Житомирська обл.) та у індиків віком 25-
30 діб (Чернівецька обл.).  
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Таблиця. Імуномоніторинг щодо метапневмовірусної інфекції  
птиці в РНГА та ІФА 

№ 
з/п Вид птиці К-ть 

проб 

Вік 
птиці, 

діб 

Титри антитіл 

РНГА,  
log2 M ± m ІФА M ± m 

 % 
РНГА 

 
ІФА 

 
1 індики 

40 

4 
 
 

1:128-1:256 
(7 - 8 log2) 
5,79 ±0,38 

3776 -14404 
750 ±698 100 100 

крос «Біг-6», 
Донецька обл 22-25 

1:4 - 1: 8 
(2-3 log2) 
2,15± 0,44 

68-594 
363±70 0 0 

2 

крос «Біг-6», 
Чернівецька 

обл. 

17 25-30 
1:8-1: 16 

(3 - 4 log2) 
3,15±0,11 

78-740 
394 ±69 

 
47 0 

20 43 
1:128 -1:512 
(7 - 9 log2) 
7,92 ± 0,17 

4865-27869 
16564±1599 100 100 

3 порода біла 
широкогруда 

Харківська обл 
80 74 

1:4 - 1:128 
(2-7 log2) 
3,81±0,15 

0-9547 
1298±192 45 36 

4 кури 

24 170 
1:32-1:256 
(5-8 log2) 
6,29± 0,23 

4997-10414 
7162 ± 633 100 100 порода бірків-

ська барвиста, 
Харківська обл. 

крос Хайсекс 
коричневий», 
Житомирська 

обл. 

30 180 1:2– 1:4 
(1-2 log2) 

87- 958 
453± 54,11 0 0 

 
 

 
  

Рис. 1. Рівень материнського імунітету щодо МPV у індичат (РНГА). 
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Рис. 2. Рівень материнського імунітету щодо МPV у індичат (ІФА). 

  
Висновок. Таким чином, застосування розробленого в ІТ НААН РНГА-

діагностикуму дозволяє своєчасно проводити контроль розповсюдження 
MPVI та визначати рівень материнського імунітету у молодняка птиці. Отри-
мані результати епізоотологічного моніторингу, проведеного за допомогою ерит-
роцитарного діагностикуму на основі РНГА у порівнянні з ІФА тест-системою фі-
рми «BioChek» (Нідерланди) у птахівничих господарствах на різних видах птиці, 
свідчать про його діагностичну цінність. Даний метод може використовуватися 
фахівцями ветеринарної медицини нарівні з методом ІФА. 

 
Список літератури 

1. Биргер М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам 
исследования / М. О. Биргер – М. :Медицина, 1982. – С. 129 – 140. 

2. Борисова И.А. Пневмовирусная инфекция птиц / И.А Борисова, С.К. Старов // 
Труды Федерального центра охраны здоровья животных. – Владимир, 2006. – 
Т. 4. – С. 281 – 296. 

3. Волкова М.А. Непрямой вариант иммуноферментного метода для определения 
антител к пневмовирусу птиц / М.А. Волкова, Г.В. Батченко, Н.С. Мудрак // Ак-
туальные проблемы инфекционной патологии животных: материалы Междуна-
род. науч. конф., посвящен. 45–летию ФГУ «ВНИИЗЖ». – Владимир, 2003. – 
С. 358–361. 

4. Епізоотологічне обстеження птахівничих господарств України щодо метапне-
вмовирусної інфекції / Л.І. Наливайко, Ю.Ю. Ніколаєнко, А.Л. Бондаренко [та 
ін.] // Ветеринарна медицина України. – 2011. – № 1. – С. 9 – 11. 

5. Методические рекомендации по диагностике заболеваний сельско-
хозяйственных животных и птицы с использованием серологических реакций. 
Ч.1 / ФГУ «ВНИИЗЖ». – 2008. – С. 59 – 60.  

6. Серологический мониторинг по птичьему пневмовирусу (Avian Pneumovirus – 
APV) в России / В.Н. Ирза, Т.В. Оковытая, В.В. Борисов [и др.] // Конференция по 
птицеводству. – Зеленоград, 2003. – С. 222 – 223. 



 

235 

7. Сюрин В.Н. Культивирование вирусов в куриных эмбрионах / В.Н. Сюрин, 
Р.В. Белоусова, Н.В. Фомина // Ветеринарная вірусологія. – М.: «Колос», 1984.– 
С. 11. 

8. Close relationship between TRT virus isolates / C. Baxter–Jones, J. A. Cook, M. Fra-
zier // Vet. Rec. – 1987. – Vol. 120. – P. 120 – 562.  

9. The use of an ELISA test to detect antibodies to turkey rinotracheestis / N.L. Chettle, 
P. J. Wyeth // Br. Vet. J. – 1988. – Vol. 144. – P. 282 – 287. 

 
 
УДК 636.6.087.74:612.3 
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Резюме. В статті показано, що добавка до раціону перепелів лізину, метіоніну і тре-

оніну сприяє зростанню ферментативної активності хімуса, слизової оболонки дванадця-
типалої кишки та підшлункової залози, внаслідок чого покращується перетравність пожив-
них речовин корму та м’ясна продуктивність птиці.  

Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, травні ферменти, протеази, амі-
лаза, ліпаза. 

 
Summary. The article shows that the dietary supplement quail lysine, methionine and threo-

nine contributes to an increase of the enzymatic activity of the chyme, mucosal 12 duodenum and 
pancreas, resulting improved digestibility of feed nutrients that meat productivity bird. 

Key wods: quails, lysine, methionine, threonine, enzymes of digestion, proteinase, amylase, 
lipase. 

 
Вступ. При розробці перспективних технологій у птахівництві, метою 

яких є виробництво м’яса, одним із важливих показників є ріст і розвиток птиці. 
Для цього необхідно враховувати комплекс факторів: вид та вік птиці, рівень 
обмінних процесів, м’ясний напрям продуктивності, використання кормових 
добавок, вітамінів, макро- і мікроелементів та інших препаратів. 

Перетворення складових корму в більш прості хімічні сполуки, які здатні 
засвоюватися клітинами організму відбувається в основному за рахунок ферме-
нтів травних соків, що виділяються слизовою оболонкою кишечнику та підш-
лунковою залозою. Відомо, що секреція та активність ферментів органів трав-
лення у птиці залежить від кількості та якості протеїну корму [3, 4, 8]. В експе-
риментах на курах відмічено [1], що використання для їх годівлі амінокислот 
сприяє росту висоти та ширини кишкових ворсинок, що збільшує абсорбуючу 
площу та краще перетравлення поживних речовин корму. Також в дослідженнях 
на перепелах [9] встановлено, що додавання до раціону 1,3 % лізину позитивно 
впливає на морфометричні показники тонкого відділу кишечнику. Тому метою 
досліджень було вивчення функціонального стану дванадцятипалої кишки та 
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підшлункової залози за впливу комплексу амінокислот та їх вплив на ріст і роз-
виток перепелів.  

Матеріали та методи. Експерименти проводили у віваріумі Білоцерківсь-
кого НАУ на перепелах породи Фараон у період їх вирощування. Для дослі-
джень використовували перепілок віком 55 діб, з яких були сформовані 2 групи 
– контрольна та дослідна. Птиці обох груп згодовували стандартний комбікорм, 
а дослідним – додавали комплекс амінокислоти в дозах: L-лізин – 0,3 % , DL-
метіонін – 0,2, L-треонін – 0,2 %. 

Досліджували функціональний стан тканини підшлункової залози та сли-
зової оболонки дванадцятипалої кишки, а також склад хімусу. Визначення акти-
вності протеїназ здійснювали за методом Кунітца [7], амілолітичну – Каравея 
[2] та ліполітичну – методом, описаним Л. Петровою та Г. Казацькою [5]. 

Результати досліджень. Результати проведених досліджень з вивчення 
впливу комплексу амінокислот на ферментативну активність органів травлення 
перепелів представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1. Активність ферментів органів травлення перепелів, М±m, 

n = 6, вік 55 діб 

Ферментативна 
активність Група Підшлункова 

залоза 
Дуоденальний 

вміст 

Слизова обо-
лонка 12-

палої кишки 

Протеолітична, 
ммоль/с×г 

контрольна 53,2±1,64 31,4±1,06 12,8±0,52 

дослідна 63,0±2,04** 39,0±1,12** 15,32±0,74* 

Амілолітична, 
г/с×л 

контрольна 4,01±0,08 1,18±0,07 0,95±0,17 

дослідна 4,75±0,14** 1,63±0,16* 1,04±0,15 

Ліполітична, 
мкмоль/ г×год 

контрольна 54,2±2,01 42,1±1,14 21,6±2,04 

дослідна 61,7±2,3** 48,1±1,65* 24,1±1,79 
Примітка. * – Р <0,05; ** – р<0,01 порівняно з птицею контрольної групи. 
 
Отримані результати свідчать, що протеолітична активність ферментів у 

тканині підшлункової залози перепелів дослідної групи була на 18,4 % (р<0,01) 
вища, ніж у птиці контрольної. Також встановили у перепелів дослідної групи 
вірогідне зростання активності протеаз дуоденального вмісту на 24,2 % (р<0,01) 
та слизової оболонки дванадцятипалої кишки до 15,32±0,74 ммоль/с×г, що на 
19,7 % (р<0,05) вище, ніж у контролі (12,8±0,52 ммоль/ с×г).  

При дослідженні амілолітичної активності органів травлення відмічено, 
що у перепелів, до раціону яких додавали лізин, метіонін та треонін, вона була 
вищою. Зокрема, вірогідне зростання активності амілази відмічалося у підш-
лунковій залозі на 18,4 % (р<0,01) та в дуоденальному вмістимому на 13,0 % 
(р<0,05). Як показано в табл. 1, згодовування комплексу амінокислот не мало 
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значного впливу на активність амілолітичних ферментів слизової оболонки 
дванадцятипалої кишки перепелів.  

Активність ліполітичних ферментів підшлункової залози перепелів дослі-
дної групи була вірогідно вищою, порівняно з у контролем на 12,1 % (р<0,01), а 
в дуоденальному вмісті на – 13,0 % (р<0,05). Щодо активності ліпаз слизової 
оболонки дванадцятипалої кишки, то нами встановлена тенденція до зростання, 
при цьому в птиці дослідної групи становила 24,1±1,79 мкмоль/г×год., порівня-
но з контрольною групою – 21,6±2,04 мкмоль/г×год. 

Аналізуючи дані рис. 1, необхідно відзначити, що у птиці дослідної групи 
перетравність поживних речовин раціону покращилась в порівнянні з перепе-
лами контрольної групи. Так, коефіцієнт перетравності органічної речовини зріс 
на 5,9 % (р<0,05) та протеїну на 5,2 % (р<0,05). Щодо перетравності жиру, кліт-
ковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до підвищення у дослідній 
групі. Поліпшення перетравності органічної речовини, протеїну та жиру, що 
входили до складу раціону перепелів, ми пов‘язуємо, передусім, зі збільшенням 
активності протеолітичних та ліполітичних ферментів органів травлення пере-
пелів, які отримували комплекс амінокислот. 
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Примітка: * – Р <0,05 порівняно з птицею контрольної групи 

 
Рис. 1. Коефіцієнти перетравності поживних речовин корму. 

 
Основною метою при вирощуванні перепелів м'ясного напряму продукти-

вності є підвищення середньодобових приростів маси тіла перепелів та покра-
щення якості м'ясної продукції, отриманої від них. Результати проведених дос-
ліджень із застосування лізину, метіоніну та треоніну показали позитивний 
вплив на ці показники. 

За даними, які представлені в табл. 2 видно, що маса тіла перепелів після 
застосування комплексу амінокислот в дозах L-лізин 0,2 %, DL-метіонін 0,3 %, 
L-треонін 0,2 % збільшилась на 10,3 % (р<0,001) у самок та на 5,6 % (р<0,05) у 
самців.  
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Таблиця 2. Показники приросту маси тіла перепелів, М±m, n=15 

Групи Стать 

Середня 
маса на 
початок 

досліду, г 

Середня маса 
на кінець  
досліду, г 

Приріст маси 
тіла за період 

досліду, г 

Середньо-
добовий 

приріст, г 

контрольна самки 39,18±0,22 263,5±4,1 224,3 4,48 
самці 39,18±0,22 191,8±3,4 152,6 3,04 

дослідна самки 39,45±0,24 290,7±4,7*** 251,2 5,02 
самці 39,45±0,24 202,4±3,7* 162,9 3,26 

Примітка. * – Р <0,05; *** – Р <0,001 порівняно з птицею контрольної групи. 
 
Встановлено, що в перепелів дослідної групи приріст маси тіла за період 

досліду в самок становив 251,2 г або був більшим на 12,0 %, ніж у перепелів 
контрольної групи, а в самців становив 202,4 г або був більшим на 6,7 %. 

На нашу думку в основі підвищення приростів маси тіла у перепелів ле-
жить цілий комплекс фізіологічних та біохімічних змін в організмі, які виника-
ють за впливу комплексу амінокислот. Зокрема, покращились процеси травлен-
ня у перепелів, при цьому поліпшилось засвоєння амінокислот організмом та їх 
використання в якості будівельного матеріалу, зокрема для синтезу білків 
м’язової тканини. 

Висновки: 1. Результати проведеного дослідження виявили позитивний 
вплив лізину, метіоніну і треоніну на активність ферментів органів травлення 
перепелів та перетравність поживних речовин корму. 

2. Краще засвоєння організмом птиці поживних речовин буде сприяти їх 
активному використанню для нормального перебігу фізіологічних процесів і за-
безпечення максимальної м’ясної продуктивності перепелів.  
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Резюме. У статті приведені дані яєчної продуктивності перепілок японської породи 

за впливу різних рівнів комплексу амінокислот та вітаміну Е. Встановлено, що додавання до 
раціону метіоніну, лізину, треоніну та вітаміну Е, позитивно впливає на яєчну продуктив-
ність перепілок японської породи. 

Ключові слова: перепілки, несучість, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е. 
 
Summary. The article reflects the indicators of the productivity of the Japanese quail breed 

because of the influence of different levels of the complex of amino acids and the addition of vitamin 
E. It is established, that the addition to dietary methionine, lysine, threonine and vitamin E, a posi-
tive impact on egg productivity quail Japanese breed. 

Key words: quail, egg laying, lysine, methionine, threonine, vitamin Е. 
 
Вступ. Високу продуктивність сільськогосподарської птиці можливо до-

сягнути лише завдяки  дотриманню науково-обгрунтованого  протеїнового і 
амінокислотного її живлення. Збалансована годівля сільськогосподарської птиці 
сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та  енергії на всіх стадіях росту 
та розвитку птиці, а також забезпечує її високу продуктивність [1].  

Амінокислоти у живому організмі не можуть накопичуватися, але в про-
цесі метаболізму вони постійно виділяються з нього. Тому дуже важливо забез-
печувати тварин протеїном  з таким амінокислотним складом, який  повністю 
відповідає або максимально наближається до їх потреб даного організму. Дося-
гнення галузі птахівництва у підвищенні ефективності використання кормового 
протеїну стали можливими лише завдяки постійному вивченню потреб птиці та 
балансуванню раціонів за біологічно активними речовинами, у тому числі і за 
амінокислотним складом [2]. Відомо, що як нестача так і надлишок незамінних 
амінокислот може призвести до порушення амінокислотного балансу і, як на-
слідок, викликати перевитрати корму та зниження продуктивності [3,4,5]. При 



 

240 

зменшенні вмісту таких незамінних амінокислот як лізин, метіонін, треонін у 
кормах птиці, буде знижуватись її несучість а у молодняку сповільнюватись 
ріст, оскільки ці амінокислоти в організмі перепілок відіграють велику 
роль [6, 7, 8].  

Амінокислота лізин впливає на стан нервової системи, тканинний обмін 
калію, формування кістяку, синтез гемоглобіну крові, також діє на транспорту-
вання речовин через клітинну мембрану, розподіл у тканинах основних елект-
ролітів – натрію і калію, стимулює глюконеогенез [9, 10, 11]. 

Незамінна амінокислота – метіонін, відіграє важливу роль в обміні речо-
вин, бере активну участь у синтезі тканинних білків, а також у багатьох проце-
сах при синтезі вітамінів, гормонів і ферментів, які необхідні для підтримання 
росту і азотистої рівноваги організму, бере активну участь в окисно-відновних 
процесах [12]. Також він перешкоджає окисненню білкових речовин, жировому 
переродженню печінки, сприяє росту м’язової тканини у тварин та регулює 
процеси  кровотворення  організму [13]. 

Порівняно недавно встановлено, що треонін стимулює імунітет птиці, 
сприяючи виробленню антитіл, а разом із метіоніном бере участь в обміні жирів 
та позитивно впливає на роботу печінки [14]. Ця амінокислота необхідна для 
синтезу білків скелетних м’язів, колагену та еластину, гліцерину, травних фер-
ментів, підтримуючи діяльність травного тракту, що важливо для нормального 
розвитку організму птиці [15, 16, 17]. 

Вітамін Е (токоферол) є антиоксидантом. Він сприяє підвищенню заплід-
нюваності яйцеклітин, активності сперматозоїдів самців, нормальному розвитку 
ембріонів і молодняку. При недостатній кількості вітаміну Е в раціоні у птиці 
знижується несучість та виводимість інкубаційних яєць [18, 19, 20]. Про те, ви-
вчення впливу вітаміну Е на продуктивність перепелів не проводилось. 

Метою роботи було вивчення впливу комплексу незамінних амінокислот 
лізину, метіоніну та треоніну разом з вітаміном Е на несучість, якісний та мор-
фологічний склад яєць перепілок японської породи. 

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були перепілки япон-
ської породи, які утримувалися в умовах віварію Білоцерківського НАУ. За ме-
тодом аналогів було відібрано 100 голів перепілок віком 45 діб, з яких  сформу-
вали 4 групи по 25 голів у кожній групі. Перша група була контрольною, а 2, 3, 
4 – дослідні. Аналогів підбирали за породою, віком і масою тіла. Перед дослід-
ний період тривав 15 діб, а основний – 45. 

Птиця першої контрольної групи під час усього досліду одержувала осно-
вний раціон, а перепелам дослідних груп до раціону додавали лізин, метіонін, 
треонін і вітамін Е в різних дозах. Так, птиця 2-ї групи отримувала раціон з до-
даванням DL – метіоніну – 0,3 %, L – лізину – 0,45 %, L – треоніну – 0,4 % та 
вітаміну Е – 25 мг/кг. Третя група отримувала основний раціон з додаванням DL 
– метіоніну – 0,11 %, L – лізину – 0,2 %, L – треоніну – 0,24 % та вітаміну Е – 
25мг/кг корму. Четверта група отримувала раціон з додаванням DL – метіоніну 
– 0,5 %, L – лізину – 0,5 %, L – треоніну – 0,5 % та вітаміну Е – 50 мг/кг.  

Результати досліджень. Нами встановлено, що з віком у піддослідних 
перепілок несучість зростає, але за додавання до основного раціону перепілкам 
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комплексу амінокислот і вітаміну Е в різних дозах та комбінаціях – продуктив-
ність та морфологічний склад яєць змінювались також по різному. 

Результати дослідження несучості перепілок представлені в табл.1. 
 

Таблиця 1. Продуктивність перепілок, (M±m, n=25) 

Час проведен-
ня досліду 

1 
контрольна, 

шт. 

2-а 
дослідна, 

шт. 

3-я 
дослідна, 

шт. 

4-а 
дослідна, 

шт. 

15-а доба 14,8±0,29 16,8±0,56* 15,42±0,43 14,9±0,54 

30-а доба 14,9±0,31 16,9±0,54** 15,7±0,48 15,0±0,49 
45-а доба 15,1±0,21 17,1±0,36*** 16,2±0,31** 15,2±0,41 

У середньому 
за період дослі-

ду 
14,9±0,33 16,9±0,54** 15,7±0,32 15,0±0,24 

Примітка: * – Р <0,05; ** – Р <0,01; *** – Р <0,001 – порівняно з контролем. 
 

Встановлено, що найбільша несучість протягом досліду була у птиці 2-ї 
групи, яка споживала корм з вищезгаданою кількістю амінокислот та вітаміну Е 
несучість цієї групи була більшою порівняно з птицею контрольної групи на 
13,4 % (р<0,001). Також тенденція у зміні продуктивності спостерігалась і у 
птиці 3-ї групи, де вона була більшою на 5,37 % (р<0,01) порівняно з яєчною 
продуктивністю перепілок контрольної групи. 

Результати проведених досліджень якості яєць за морфологічними показ-
никами свідчать, що згодовування перепілкам-несучкам раціону з різними рів-
нями лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е викликає певні зміни названих 
показників. 

Аналізуючи дані приведені в табл. 2, слід відмітити, що суттєва різниця у 
масі жовтка спостерігалася між птицею всіх груп. Так, за цим показником яйця 
птиці 2-ї та 4-ї груп переважали на 0,12 г та 0,13 г або 3,3 та 3,6 % (р<0,05) ана-
логів  контрольної групи. 

 

Таблиця 2. Морфологічний склад яєць (М±m; n=8) 

Група 
Маса складових частин яйця, г Індекс фор-

ми, % 

Товщина 
шкаралупи, 

мм 
жовток, 

г 
білок, 

г шкаралупа, г 

1 
Контрольна 3,65±0,05 6,41±0,08 1,82±0,039 78,7±0,61 0,25±0,004 

2 
Дослідна 3,77±0,05 6,48±0,08 1,88±0,036* 77,0±0,42* 0,25±0,003 

3 
Дослідна 3,60±0,05 6,22±0,08 1,85±0,036 78,1±0,48 0,25±0,003 

4 
Дослідна 3,78±0,07 6,41±0,09 1,75±0,029* 78,2±0,38 0,24±0,004 

Примітка: * – Р<0,05 – порівняно з контролем. 
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Також встановлено, що згодовування перепілкам комбікорму з додаванням 
до нього комплексу амінокислот з вітаміном Е у другій групі сприяло збільшен-
ню абсолютної маси білка на 0,07 г або 1,1 % порівняно з несучками контроль-
ної групи. 

Індекс форми яєць у птиці контрольної групи та 2, 3, 4 дослідних груп не 
мав вірогідних відмінностей. 

Важливим показником, який впливає на якість яйця є товщина шкаралу-
пи. При дослідженні товщини шкаралупи у перепелів, нами істотних відміннос-
тей цього показника між птицею контрольної та дослідних груп не виявлено. 

Важливим показником, який впливає на якість яйця є товщина шкаралу-
пи. При її дослідженні у перепелів, нами не виявлено істотних відмінностей 
цього показника у птиці контрольної та дослідних груп. 

Висновки: 1. Проведені дослідження показали, що згодовування перепіл-
кам комбікорму з комплексом амінокислот і вітаміну Е сприяло збільшенню яє-
чної продуктивності перепілок та покращенню морфологічного складу яєць. 
Встановлено, що у 2-й групі, порівняно з контрольною несучість підвищилась 
на 13,4 % (р<0,001).  

2. Маса жовтка яєць у перепелів дослідних груп була більшою на 0,17 г, а 
абсолютна маса білка на 0,07 г порівняно з несучками контрольної групи. 
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Вступление. Важнейшим условием успешного ведения отрасли птицевод-

ства является обеспечение биологически полноценного питания продуктивной 
птицы. 
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Общеизвестно, что на продуктивность кур-несушек и качество яиц сущес-
твенно влияет содержание в рационе энергии и протеина. Их соотношение, ко-
личество и качество, в первую очередь зависит от источников происхождения 
этих веществ [1]. 

В связи с этим актуальным является проведение исследований направлен-
ных на изучение эффективности использования новых нетрадиционных белко-
во-жировых добавок в кормлении птицы [5]. 

К числу новых и еще достаточно не изученных кормовых добавок, которые 
изготовляет предприятие “ПРО-ФАТ” г. Днепропетровск на основе сухого па-
льмового жира относятся такие кормовые добавки, как витаминно-
аминокислотно-минерально-жировой комплекс (ВАМЖК), белково-жировой 
концентрат (БЖК), белково-витаминная добавка (БВД). Эти добавки являются 
источником питательных и биологически активных веществ. Высокое содержа-
ние жира и протеина в добавках свидетельствует о возможности эффективного 
использования их в кормлении птицы.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведен научно-
хозяйственный опыт в условиях частной производственной фирмы “Агроцентр” Дне-
пропетровской области. 

Для эксперимента отобрали 200 голов кур-несушек, кросса “Хайсекс 
коричневый” из которых сформировали четыре группы-аналоги по 50 голов в 
каждой, где I была контрольной, остальные II, III, IV опытными. 

Птицу содержали в трехъярусных клеточных батареях типа БКН-ЗА. Все 
группы подопытных кур-несушек на протяжении опытного периода, который 
длился 120 дней, получали полнорационный комбикорм. Схема проведения 
опыта наведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Схема опыта 

Группа Характер кормления 
I (контрольная), 

(n=50) Полнорационный комбикорм (ПК) 

II, (n=50) ПК +  3  %  В А М Ж К  вместо аналогичного количества 
соевого жмыха (3 %) 

III, (n=50) ПК + 4 % БЖК вместо аналогичного количества соевого 
жмыха (4 %) 

IV, (n=50) ПК + 8 % БВД вместо аналогичного количества соевого 
жмыха (6 %) и сои экструдированной (2 %) 

 
Основной рацион I (контрольной) группы кур-несушек был сбалансиро-

ван по основным питательным веществам согласно нормам ВНИТИП и рекоме-
ндациями для кросса “Хайсекс коричневый” [2-4]. 

Опытные II, III и IV группы кур-несушек получали такой же рацион, но 
вместо соевого жмыха и сои экструдированной им скармливали кормовые доба-
вки на основе сухого пальмового жира.  
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Результаты исследований. Оценивая полноценность рационов для кур-
несушек, следует отметить, что количество обменной энергии в опытных II, III 
и IV группах было выше сравнительно с I (контрольной). Так, в I (контрольной) 
группе уровень обменной энергии составлял 257,2 ккал, тогда как во II, III и IV 
опытных группах – соответственно 269, 270, 260 ккал, что на 4,5, 4,9 и 1,1 % 
больше. 

Содержание сырого протеина в комбикорме I (контрольной), II, III и IV 
опытных группах практически не отличалось, и было в пределах 17,0-17,5 %.  

Содержание сырой клетчатки в кормосмесях птицы опытных II, III и IV 
групп составило 5,3-5,5 г, против 4,9 г в I (контрольной) группе.  

Введение в рационы кур-несушек опытных групп кормовых добавок на 
основе сухого пальмового жира привело к увеличению и уровня сырого жира: 
соответственно на 0,9-1,7 г по сравнению с I (контрольной) группой. 

Необходимо отметить, что за счет включения в состав комбикорма 
ВАМЖК, БЖК и БВД удалось сбалансировать рацион по критическим 
аминокислотам. Содержание лизина в комбикорме опытных II, III и IV групп 
составляло 0,88-1,10 г, тогда как в I (контрольной) группе этот показатель был 
на уровне 0,7 г. Остальные аминокислоты такие как метионин+цистин, 
триптофан, треонин и гистидин соответствовали норме. 

Продуктивность подопытной птицы за период эксперимента составила: в 
I (контрольной) группе – 3921; II – 4306; III – 4069 и IV – 4126 шт. яиц. Следо-
вательно, за весь период научно-хозяйственного опыта продуктивность кур-
несушек II, III и IV групп по отношению к I (контрольной) группе увеличилась: 
во II группе – на 9,8 %; в III – на 3,8 %, в IV – на 5,2 %.  

Живая масса птицы является показателем общего состояния и зависит, 
как от полноценности рациона, так и от количества потребленного корма 
(табл. 2).  

Анализ динамики изменения живой массы опытных II, III и IV групп кур-
несушек показал, что их живая масса на начало опыта составляла 1840-1890 г, 
то есть была практически одинакова. Но, в конце эксперимента живая масса 
птицы опытных II, III и IV групп снизилась, что в первую очередь связано с 
высшей их продуктивностью. Куры-несушки II группы имели самую высокую 
продуктивность, что и обусловило снижение живой массы сравнительно с 
другими опытными группами.  

Введение в рационы опытных II, III и IV групп вышеупомянутых 
кормовых добавок показало, что затраты корма на 10 шт. яиц в I (контрольной) 
группе составили 2,14 кг корма, тогда как во II группе – на 9,7 % меньше, в III – 
на 3,9 %, и в IV – на 5,4 % по отношению к контрольной группе.  

Увеличение массы яиц кур-несушек опытных II, III и IV групп 
способствовало получению большего количества яичной массы сравнительно с 
I (контрольной) группой: соответственно – на 6,8, 7,3 и 7,9 %. Это, в свою 
очередь, привело и к снижению расходов корма на производство 1 кг яйцемаси 
из 3,28 кг в I (контрольной) группе до 3,04–3,07 кг в опытных группах. 
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Таблица 2. Продуктивность и морфологический состав яиц  
кур-несушек 

Показатель Группа 
I (контр.) II III IV 

Живая масса в 
начале опыта, г 1890,5±9,80 1875,6±8,20 1840,3±4,83 18556±5,22 

Живая масса в конце 
опыта, г 1875,7±6,13 1736,2±5,14 1785,4±2,88 1775,6±3,47 

Получено яиц на 
начальную несушку, 
шт. 

78,4 86,1 81,4 82,5 

Получено яиц на 
среднюю несушку, 
шт. 

83,4 86,1 83,0 85,6 

Конверсия корма, кг 
- на 1 кг яйцемаси 
- на 10 шт. яиц 

 
3,28 
2,14 

 
3,06 
1,95 

 
3,07 
2,06 

 
3,04 
2,03 

Масса яйца, г 65,2±1,29 63,7±1,68 67,1±1,42 66,9±1,55 
Масса белка, г 36,1±1,01 34,7±1,34 37,8±1,63 35,5±1,35 
Масса желтка, г 19,5±0,72 19,4±0,73 19,6±0,49 22,0±0,40* 
Масса скорлупы, г 9,5±0,23 9,8±0,47 9,3±0,44 9,4±0,47* 

 
Таким образом, введение в комбикорм для кур-несушек кормовых добавок 

на основе сухих растительных жиров положительно влияет не только на потре-
бление корма, но и на интенсивность яйценоскости. 

Анализ показателей качества яиц показал, что масса яиц у кур-несушек III 
и IV опытных групп составляла 67,1–66,9 г, что на 2,9–2,6 % больше по сравне-
нию с показателем I (контрольной) группой. В то же время снижение массы яиц 
у птицы II опытной группы на 2,3 %, состоялось, на наш взгляд, вследствие су-
щественного повышения у них яйценоскости, а именно на – 9,8 %. 

По массе белка преимущество было у кур-несушек III группы, которые 
получали в составе комбикорма белково-жировой концентрат. При этом следует 
отметить, что куры-несушки II и IV групп уступали I (контрольной) группе по 
этому показателю.  

На массу желтка наиболее существенно повлияло включение к основной 
кормосмеси белково-витаминной добавки. Птица IV опытной группы достовер-
но преобладала на 12,8 % как контрольную, так и опытные II и III группы соот-
ветственно на 12,2–13,4 %. 

Несмотря на то, что у кур-несушек II опытной группы, которые получали 
витаминно-аминокислотно-минерально-жировой концентрат, общая масса яиц 
была ниже, а масса и толщина скорлупы была больше, что мы связываем с луч-
шим использованием минеральных веществ.  

Из показателей качества белка наибольшую связь с его индексом имеют 
единицы Хау, так как они определяются на основе измерения плотного белка. 
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Оптимальное значение единиц Хау для куриних яиц составляет 65-87.  
Из полученных данных наших исследований видно, что этот показатель 

находится на уровне 77-80 единиц, что было в пределах нормы. Но учитывая, 
что единицы Хау с возрастом кур-несушек уменьшаются, то получены нами ре-
зультаты указывают на эффективность использования кормовых добавок, изго-
товленных на основе растительных жиров. 

Таким образом, использование в составе комбикорма кур-несушек вита-
минно-аминокислотно-минерально-жирового концентрата, белково-жирового 
концентрата и белково-витаминной добавки положительно влияет на сохран-
ность, яйценоскость и морфологические показатели яиц. 

Известно, что питательность корма зависит не только от химического 
состава, но и от переваримости корма. Поскольку на переваримость 
питательных веществ рациона кур-несушек может влиять целый ряд различных 
факторов, в том числе и исследуемые нами кормовые добавки на основе 
пальмового жира, провели балансовый опыт для определения переваримости 
питательных веществ [4].  

Оценивая переваримость питательных веществ в организме кур-несушек 
(табл. 3), следует отметить, что введение в состав комбикорма 3 % ВАМЖК, 
вместо аналогичного количества соевого жмыха, привело к повышению сухого 
вещества на 1,93 % ( Р>0,999) , сырого протеина – на 3,66 % ( Р>0,999), сырого 
жира – на 14,56 %( Р>0,999) , и сырой клетчатки – на 5,05 %( Р>0,999). Но при 
этом обусловило снижение переваримости безазотистых экстрактных веществ 
на 2,51 %. 

 
Таблица 3. Переваримость питательных веществ в организме 

 кур-несушек, % 

Показатель 
Группа 

I  
(контрольная) II III IV 

Сухое 
вещество 76,46±0,218 78,39±0,097** 74,30±0,166** 79,25±0,111** 

Органическое 
вещество 79,80±0,593 79,44±0,194 74,90±0,233** 79,75±0,319 

Сырой 
протеин 70,88±0,176 74,54±0,343** 71,75±0,141* 72,52±0,028** 

Сырой жир 67,37±0,419 81,93±0,704*** 72,20±0,369** 83,84±0,435*** 
Сырая 
клетчатка 17,88±0,406 22,93±0,124** 14,36±0,297** 20,27±0,164** 

БЭВ 89,20±0,601 86,69±0,348* 84,41±0,162** 87,73±0,323 
 
При включении в рацион птицы III опытной группы 4 % БЖК 

переваримость сухого вещества, сырой клетчатки и безазотистых экстрактных 
веществ были ниже по сравнению с переваримостью сырого протеина и сырого 
жира.  
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Замена 6 % соевого жмыха и 2 % сои экструдированной в рационе IV 
группы способствовала повышению сухого вещества на 2,79 %, сырого 
протеина – на 1,64 %, сырого жира – на 16,47 %. Что касается безазотистых 
экстрактных веществ, которые относятся к группе легкопереваримых, то их 
переваримость была ниже в опытных группах.  

Выводы. Исходя из представленных результатов исследования, 
установлена возможность использования кормовых добавок на основе 
пальмового жира в составе комбикормов кур-несушек, которые положительно 
влияют на сохранность, продуктивность и морфологические показатели яиц.  

Учитывая то, что переваримость питательных веществ в организме птицы 
однозначно была выше у опытных II, III и IV групп при добавление в 
комбикорма пальмового жира, можно утверждать о эффективном их 
использовании. 
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Резюме. В статье рассмотрены вопросы влияния скармливания комбикормов с раз-
ными уровнями сырого протеина (16-24 %) на потребление корма и переваримость питате-
льных веществ у взрослых перепелов породы фараон. Установлено нелинейный характер 
влияния уровней протеинового питания на потребление корма. Максимальное потребление 
корма наблюдается при содержании протеина в корме 16 и 20 %. Доказано, что перевари-
мость протеина, жира и БЭВ находится в прямой зависимости от содержания протеина в 
корме. 

Ключевые слова: перепела, фараон, сырой протеин, потребление корма, перевари-
мость. 
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Summary. The article examined the impact of feed consumption with varying levels of crude 
protein (16-24 %) on feed intake and digestibility of nutrients in adult quail breed Pharaoh. Found 
non-linear effects on levels of protein supply feed intake. Maximum feed intake observed for the 
protein content in feed 16 and 20 %. Proved that the digestibility of protein, fat and NFE  is in di-
rect dependence of protein in feed. 

Keywords: quail, Pharaoh, crude protein, feed intake, digestibility. 
 
Вступ. Одними із найважливіших параметрів контролю повноцінності го-

дівлі птиці є рівні споживання корму та перетравність поживних речовин, які 
визначають інтенсивність надходження поживних речовин до організму, а отже 
й ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності. Слід зауважити, 
що ці обидва параметри є результатом складної взаємодії багатьох факторів, у 
тому числі фізіологічних, регуляторних систем та норм, що забезпечують жит-
тєві функції птиці, стійкість до захворювань тощо. 

Механізми, що регулюють споживання корму, описані у положеннях 
окремих теорій, які ґрунтуються на глікостатичному, термостатичному, фізико-
механічному (розтягнення травного каналу), біохімічному (обмін амінокислот 
та споживання білка) та ліпостатичному контролі 3. Молекулярною основою 
для системи регуляції споживання корму є гени, що кодують синтез ключових 
сполук, таких як гормони, нейропептиди, ферменти, транскрипційні фактори, 
транспортні білки. Однак на даний час ще немає повного розуміння цієї регуля-
ції у птиці, що спрямовує фахівців на розробку досліджень з вивчення впливу 
різноманітних кормових і гормональних факторів на експресію генів, 
пов’язаних із регуляцією споживання корму 6. Не випадково, що різноманіт-
ність факторів, що впливають на споживання корму й відповідно перетравність 
поживних речовин (кормовий стрес, нестача води, підвищена кислотність і ток-
сичність корму, відсутність кормів тваринного походження, жирових добавок, 
низький рівень протеїну, застосування лікарських засобів, параметри мікроклі-
мату тощо) та недостатнє їх вивчення у годівлі птиці м’ясного напряму продук-
тивності, зробили цей напрям досліджень одним із основних і актуальних.    

Аналіз публікацій свідчить, що більшість досліджень проводяться на кур-
ках або бройлерах 4, 5. Поодинокі дослідження щодо вивчення споживання 
корму та перетравності поживних речовин у японських перепелів висвітлюють 
питання використання добавок в умовах теплового стресу 7 або засвоєння 
амінокислот 8. Таким чином, огляд інформаційних джерел доводить актуаль-
ність обраного напряму дослідження у зв’язку з наявністю невирішених питань: 
обмеженістю вивчення лише перепелів яєчних порід, відсутністю даних про 
динаміку споживання корму, змін у використанні поживних речовин упродовж 
продуктивного циклу та впливу на неї повноцінності годівлі перепелів м’ясного 
напряму продуктивності. 

Мета досліджень – вивчення вікових змін у споживанні корму та перетра-
вності поживних речовин під впливом різного протеїнового живлення дорослих 
перепелів м’ясного напряму продуктивності. 
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Матеріал та методи досліджень. Матеріалом для науково-
господарського досліду були перепели породи фараон. Дослід проводився за 
методом груп в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових до-
бавок НУБіП України. Відповідно до схеми досліду (табл. 1) у віці 47 діб відби-
рали 150 перепелів, з яких за принципом груп-аналогів сформували 5 груп – ко-
нтрольну і 4 дослідні, по 30 голів (25 самок і 5 самців) у кожній. 

 
Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду 

Група 
Поголів’я 
перепелів, 

гол. 

Період досліду 
зрівняльний  

(14 діб) 
основний  

(6 міс.) 
1 – контрольна 30 ОР (ОЕ – 1,34 

МДж, сирий про-
теїн – 20%, лізин 
– 1,70%, метіонін 

– 0,55%) 

СП – 20% 
Дослідні: 2 30 СП – 16% 

3 30 СП – 18% 
4 30 СП – 22% 
5 30 СП – 24% 

 
Піддослідне поголів’я утримували у шестиярусній клітковій батареї від-

повідно до існуючих нормативів. Перепели всіх груп отримували розсипні пов-
нораціонні комбікорми, складені за спеціальними рецептурами, що забезпечу-
вали відмінності у вмісті сирого протеїну та однаковість у вмісті обмінної енер-
гії, лізину, метіоніну, мінеральних елементів та вітамінів (табл. 2). 

Протягом зрівняльного періоду тривалістю 14 днів у перепели всіх груп 
споживали комбікорм контрольної групи. Основний період тривав 6 місяців, 
упродовж якого були проведені дві серії фізіологічних дослідів з вивчення пере-
травності поживних речовин. Для чого з кожної групи за принципом аналогів 
відбирали по три перепілки-несучки у 90- та 202-добовому віці. 

Біометричну обробку даних здійснювали за допомогою програмного за-
безпечення MS Excel з використанням вбудованих статистичних функцій. З ме-
тою вивчення статистичного зв’язку між явищами використовували непарамет-
ричний метод – розрахунок коефіцієнту рангової кореляції Спірмена за форму-
лою : 

,
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де  2d - сума квадратів різниць рангів, а n - кількість парних спостере-
жень. 

Досліди проводилися індивідуальним методом 2, тривалість підготовчо-
го періоду становила 3 дні, облікового - 5. Зоотехнічний аналіз зразків здійсню-
вався за загальноприйнятими методиками 1. 

Споживання комбікорму дорослими перепілками всіх груп обліковували 
щоденно та за кожен місяць яйцекладки і за весь період досліду. 
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Таблица 2. Рецептура комбікормів з різними рівнями протеїну 

Показник Група 
1 2 3 4 5 

Склад комбікорму, % 
Кукурудза 57,598 48,666 57,370 7,470 34,674 
Пшениця - 24,680 9,376 53,586 15,782 
Макуха соєва СП38 6,526 - 5,696 2,764 13,880 
Шрот соняшниковий 
СП35 

5,000 - - - - 

Олія соняшникова 5,000 4,000 4,000 5,000 5,000 
Дріжджі кормові СП49 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 
Глютен кукурудзяний  5,000 - - 6,000 6,000 
Рибне борошно СП65 6,928 8,394 10,000 10,000 10,000 
Крейда 7,038 6,988 6,810 6,904 6,756 
Сіль кухонна 0,170 0,132 0,090 0,068 0,070 
Монокальційфосфат 1,260 1,340 1,176 0,924 0,910 
Мінеральна суміш  0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 
Вітамінна суміш  0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
Лізин 1,042 1,214 0,984 0,884 0,620 
Метіонін 0,128 0,226 0,180 0,082 0,048 
Холін-хлорид 0,122 0,172 0,130 0,130 0,072 
Ладозим Респект 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 
Локсідан ЦФ 26391 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Вміст у 100 г комбікорму 
Обмінна енергія, МДж 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
Сирий протеїн, % 20 16 18 22 24 
Сирий жир, % 8,5 7,0 7,6 7,6 8,7 
Сира клітковина, % 2,9 1,9 2,1 1,8 2,2 
Кальцій, % 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Натрій, % 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Лізин, % 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 
Метіонін, % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
Вітамін А, МО 1620 1620 1620 1620 1620 
Вітамін D3, МО 324 324 324 324 324 
Вітамін В1, мг 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
Цинк, мг 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

 
Результати досліджень. Розрахунками було доведено, що рівні протеїно-

вого живлення перепелів позначаються на величині споживання корму (рис. 1). 
Зокрема, у перепелів 1-ї та 2-ї груп спостерігалися максимальні рівні спожи-
вання корм, що були відповідно на 28,6 й 29,9 % (Р<0,05) вищими порівняно з 
3-ю групою та на 19,7 й 20,8 % (Р<0,05) - порівняно з 4-ю групою. Збільшення 
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вмісту протеїну від 16 до 18 % супроводжувалося вірогідним (Р<0,05) знижен-
ням величини споживання корму на 23 %. 
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Рис. 1. Динаміка споживання корму у перепелів. 

 
Встановлено, що залежність між рівнями протеїнового живлення та рів-

нями споживання корму, як видно з рис. 2, має нелінійний характер й описуєть-
ся поліноміальною кривою із коефіцієнтом достовірності апроксимації (R2) 1.  

y = 2,9358x4 - 36,415x3 + 156,53x2 - 270,43x + 198,2
R2 = 1
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Рис. 2. Залежність між вмістом протеїну та рівнем споживання корму. 
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Одночасно, кореляційний аналіз показав, що між цими явищами існує по-
мірний зворотній зв’язок (rs = -0,44, P<0,05). Вік птиці також впливає на спожи-
вання корму, зв’язок між ними також помірний і зворотній (rs = -0,37, P<0,05). 

Одержані залежності можна використати за розробки економічних про-
грам годівлі дорослих перепелів, зважаючи на ефект деякого збільшення спожи-
вання корму за зниження вмісту сирого протеїну та нелінійній характер цього 
явища. 

Результати фізіологічних дослідів з вивчення перетравності поживних ре-
човин у перепілок (табл. 3) дали змогу виявити характер їх змін як під впливом 
різних рівнів протеїну та енерго-протеїнового відношення в комбікормах, так і 
зважаючи на вік птиці. 

 
Таблиця 3. Перетравність поживних речовин кормів, % 

Група Вік, тижн. Протеїн Жир Клітковина БЕР 
1 13 82,7±1,00 87,2±0,75 8,3±0,71 77,7±0,67 
2 82,2±0,67 88,2±0,66 9,4±1,08 78,6±0,44 
3 79,0±0,92* 82,2±0,99* 8,8±0,64 74,0±1,45 
4 83,9±0,95 87,9±0,85 7,5±2,28 78,8±0,63 
5 83,6±0,56 88,3±0,58 6,2±1,95 77,1±0,79 
1 29 82,5±0,55 85,8±0,70 9,2±0,40 78,4±0,19 
2 81,7±1,06 86,1±0,91 10,0±0,89 77,1±0,64 
3 79,7±0,93 85,5±0,35 8,4±0,32 78,0±2,34 
4 82,1±0,26 89,1±1,08 8,1±1,67 78,4±0,37 
5 83,1±2,03 89,4±0,99* 7,1±2,77 78,3±0,95 

Примітка. * Р<0,05 порівняно з 1-ю групою. 
 
Встановлено, що у перепілок 13-тижневого віку, залежно від рівнів їх 

протеїнового живлення, передусім, змінюється перетравність протеїну та жиру. 
Зокрема, за перетравністю протеїну перепели 3-ї групи вірогідно (Р<0,05) пос-
тупалися всім іншим групам на 3,2-4,9 %. Найвищими перетравність протеїну 
та жиру були у перепелів 4-ї та 5-ї групи, хоч різниця із перетравністю пожив-
них речовин у перепелів 1-ї і 2-ї груп була несуттєвою. У перепелиць 29-
тижневого віку зберігалися аналогічні тенденції, хоча вірогідна різниця була 
зафіксована лише за перетравністю жиру у 5-й групі порівняно з контролем.  

Аналіз кореляційного зв’язку між вмістом протеїну в кормі та перетравні-
стю поживних речовин, не дивлячись на відсутність статистичної значущості 
коефіцієнту рангової кореляції (rs), вказує на наявність помірного зв’язку з пе-
ретравністю протеїну (rs = 0,35) та жиру (rs = 0,31), зворотнього характер зв’язку 
– з перетравністю клітковини (rs = - 0,46), помітного зв’язку – з перетравністю 
БЕР (rs = 0,51). Вплив енерго-протеїнового відношення у кормі на перетравність 
поживних речовин має помірний характер. Зв’язок є зворотнім для перетравно-
сті протеїну (rs = - 0,38), жиру (rs = - 0,33) і клітковини (rs = - 0,46) та прямим – 
для перетравності БЕР (rs = 0,35).     Встановлено, що поряд з впливом основно-
го досліджуваного фактору, перетравність помітно змінюється й залежно від ві-
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ку перепелів. Так, характер цього зв’язку з перетравністю протеїну помітний і 
має зворотній характер (rs = - 0,54; Р>0,1); з перетравністю жиру та клітковини – 
помірний (відповідно - 0,48 та - 0,45; Р>0,1), а БЕР – слабкий (rs = 0,18). 

Висновки. Використання комбікормів із різним вмістом сирого протеїну 
помітним чином позначається на споживанні кормів та перетравності поживних 
речовин. Вплив рівнів протеїнового живлення на споживання корму описується 
поліноміальною кривою й характеризується зворотньою залежністю (rs = - 0,44, 
P<0,05). Максимальне споживання корму спостерігається за вмісту протеїну в 
кормі 16 та 20 %. Перетравність протеїну, жиру та БЕР знаходиться у прямій за-
лежності із вмістом протеїну в кормі. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці програм годів-
лі із оптимальним поєднанням вмісту протеїну в кормі з величиною його спо-
живання та несучості, а також доцільності використання певних кормових до-
бавок.   
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Резюме. На живую массу и длину туловища гибридов большее влияние оказала пород-

ная принадлежность самцов. Гибриды, в которых отцовской формой являлись перепела по-
роды фараон, превосходили гибридов, отцовской формой у которых были самцы породы 
японская. 

Ключевые слова: перепела, порода фараон, порода японская, гибриды, живая масса, 
длина туловища, индекс массивности. 

 
Summary. Pedigree accessory of males has a greater impact on the live weight and length 

of a trunk of hybrids. Hybrids in which a fatherly form were quails of breed the pharaoh, surpassed 
hybrids a fatherly form which had males of breed japanese. 

Keywords: quails, breed pharaoh, breed japanese, hybrids, live weight, trunk length. 
 

Вступление. Птицеводство в большинстве стран мира занимает ведущую 
позицию среди отраслей сельскохозяйственного производства. Достаточно пер-
спективным направлением в отрасли птицеводства является перепеловод-
ство [2]. Для дальнейшего увеличения производства птицеводческой продукции 
определяющее значение приобретает повышение продуктивности, жизнеспо-
собности, рост качественных показателей птицы [3]. Важной проблемой в усло-
виях современного птицеводства остается выявление гетерозиса при межпоро-
дном скрещивании и его закрепление в дальнейшем [1]. 

Материал и методы исследования. Цель исследования изучить мясную 
продуктивность и морфологические показатели перепелов пород фараон и 
японская и их гибридов. При селекционном отводе получены и сформированы 
группы  перепелов пород фараон и японская и их гибридов ♂Ях♀Ф, ♂Фх♀Я. 
Ремонтный молодняк мечен крыловыми кольцами в 7-дневном возрасте. Иссле-
дование проводилось в период выращивания 1-42 дня.  

Результаты исследования. Наибольшая сохранность отмечена у перепе-
лов породы японская, которые на 6,16% превосходили по этому показателю пе-
репелов породы фараон. Сохранность гибридов обеих групп была на одном 
уровне (рис. 1).  
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Рисунок 1. Сохранность перепелов за 42 дня жизни, %. 
 
В 42 дня живая масса перепелов породы фараон была больше перепелов 

породы японская в среднем на 49,73 г, при этом по самцам разница составила 30 
г, по самкам – 63 г (P<0,05) (табл. 1).  

 
Таблица 1. Живая масса перепелов в 42 дня, г 

Пол Фараон Японская ♂Ях♀Ф ♂Фх♀Я 
Самцы 185,00 155,00 169,06 184,00 
Самки 250,43 187,40 226,50 231,33 
В среднем 215,53 165,80 192,83 213,83 

 
Наследование живой массы носит аддитивный характер. Молодняк обоих 

гибридов по живой массе превосходил перепелов породы японская, но уступал 
породе фараон. Разница между самцами породы фараон и гибридными самцами 
♂Ях♀Ф, ♂Фх♀Я по живой массе составила 16 г, или 8,65 %, и 1г, или 0,54 %; 
между самками соответственно 24 г, или 9,60 %, и 19 г, или 7,60 %. Гибриды, 
отцовской формой которых являлись самцы породы фараон, в большей степени 
уклонялись по живой массе в сторону этой породы. 

Перепела породы фараон, обладавшие большей живой массой, имели и 
большую длину туловища: самцы на 0,6 см, или 7,14 %, самки – на 1см, или 
11,76 %. Гибридные самцы ♂Фх♀Я и самки ♂Ях♀Ф имели одинаковую длину 
туловища со сверстниками породы фараон, а самцы ♂Ях♀Ф и самки ♂Фх♀Я 
соответственно уступали на см 0,5 см, или 5,56 %, и 0,4 см, или 4,21 %. По 
сравнению с перепелами породы японская у гибридов длина туловища была 
больше (табл. 2). 
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Таблица 2. Длина туловища в 42 дня, см 
Пол Фараон Японская ♂Ях♀Ф ♂Фх♀Я 

Самцы 9,0 8,4 8,5 9,0 
Самки 9,5 8,5 9,5 9,1 
В среднем 9,2 8,4 8,9 9,2 

 
Для изучения компактности и массивности телосложения был применен 

индекс массивности. Чем больше грамм живой массы приходится на 1 см дли-
ны туловища, тем выше индекс массивности и, тем лучше мясных качествах пе-
репелов.  

Индекс массивности= Масса тела ; г/см Длина туловища 
 
По индексу массивности гибридные самцы ♂Ях♀Ф уступали самцам по-

роды фараон на 0,7 г/см, но превосходили самцов породы японская на 1,3 г/см. 
Самцы ♂Фх♀Я имели индекс массивности меньше самцов породы фараон на 
0,2 г/см, но больше, чем у самцов породы японская – на 1,8 г/см. Индекс мас-
сивности самок ♂Фх♀Я был меньше, чем у самок породы фараон на 0,7 г/см, 
но больше, чем у самок породы японская – на 3,5 г/см. Самки ♂Ях♀Ф уступали 
самкам  породы фараон на 2,4 г/см, но превосходили самок породы японская на 
1,8 г/см. Как и по живой массе, прослеживается тенденция преимущественного 
влияния самцов породы фараон (табл. 3). 

 
Таблица 3. Индекс массивности в возрасте 42 дня жизни, г/см 

Пол Фараон Японская ♂Ях♀Ф ♂Фх♀Я 
Самцы 20,5 18,5 19,8 20,3 
Самки 26,3 22,1 23,9 25,6 
В среднем 23,2 19,7 21,5 23,6 

 
Выводы. На живую массу и длину туловища гибридов большее влияние 

оказала породная принадлежность самцов. Гибриды, в которых отцовской фор-
мой являлись перепела породы фараон, превосходили гибридов, отцовской 
формой у которых были самцы породы японская.  
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Анотація. В статті викладено результати ввідного схрещування півнів м’ясо-яєчної 

породи “Плімутрок білий” зарубіжної селекції з вітчизняними курми цієї породи (лінія Г-2) 
та його вплив на ріст і розвиток молодняку. 3 1 по 19 тиждень вирощування оцінювали жи-
ву масу та інтенсивність росту чистопородних та помісних курчат першого і другого поко-
лінь. Встановлено, що прилиття крові позитивно вплинуло на ріст і розвиток помісного мо-
лодняку та сприяло поліпшенню м'ясних якостей птиці вітчизняної селекції. Помісні курча-
та за період вирощування переважали чистопородних аналогів за живою масою та серед-
ньодобовим приростом в середньому на 82-220 г та 1,5-3,1 г, відповідно. У віці 19 тижнів 
жива маса курочок з прилиттям крові складала 2129,7-2358,9 г, середньодобовий її приріст 
– 16,3-18,1 г, що на 176,1-405,3 г та на 1,4-3,2 г вище, ніж у чистопородного молодняку. 
Тобто підвищення гетерозиготності вітчизняних м’ясо-яєчних курей шляхом “прилиття 
крові” зарубіжного генетичного матеріалу сприяло поліпшенню м’ясних якостей молодняку. 

Ключові слова: ввідне схрещування, прилиття крові, м’ясо-яєчні кури, м’ясна продук-
тивність, молодняк, ріст, розвиток. 

 
Summary. The article presents the results of introductive crossing of cock's of meat-and-

laying breed "Plìmutrock white" foreign selection with local hens of this breed (line G-2) and its 
influence on growth and development of young growth. With 1 for 19 week of cultivation estimated 
alive weight and intensity of growth thoroughbred and hybrid chickens of the first and second gen-
erations. It is established, that “blood flowing” has positively affected growth and progress hybrid 
young growth and assisted improvement of meat qualities of a bird of domestic selection. Hybrid 
chickens for the period of cultivation surpassed thoroughbred analogues on alive weight and a daily 
average gain the average on 82-220 g and 1,5-3,1 g, accordingly. In the age of 19 weeks the alive 
weight of chickens with “blood flowing” made 2129,7-2358,9 g, its daily average gain - 16,3-18,1 
g, that on 176,1-405,3 g and on 1,4-3,2 g above, than at thoroughbred young growth. I.e. increase 
of heterozygosity of local meat-and-laying hens by “blood flowing” a foreign genetic material as-
sisted improvement of meat qualities of young growth. 

Key words: introductive crossing, blood flowing, meat-and-laying hens, meat productivity, 
hybrids young, growth, development. 

 
Вступ. Останнім часом зростає потреба споживачів на птицю з комбіно-

ваною продуктивністю, від якої можна одержувати і м’ясо, і яйця високої якості. 
Створені в Інституті птахівництва НААН популяції м’ясо-яєчних курей з різ-
ним забарвленням оперення мають добре виражений подвійний тип продуктив-
ності та високі смакові якості яєць [1]. Крім того, за результатами наших мину-
лих досліджень ефективність використання цих курей значно вища, ніж яєчних, 
за рахунок доброї яєчної продуктивності, стресостійкості та високої енергетич-
ної цінності яєць – 672-711 кДж [5]. В той же час створювані популяції м’ясо-
яєчних курей ще не досить консолідовані за живою масою [2]. Покращення 
м’ясних якостей птиці дозволить більш ефективно використовувати існуючі віт-
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чизняні породи та популяції курей, що в кінцевому підсумку буде сприяти по-
дальшому прогресу галузі птахівництва. 

При селекції лінійної птиці за живою масою за жорсткого добору родин 
за цією ознакою відбувається її підвищення. У той же час при тривалому вико-
ристанні ліній ефект селекції знижується. Постає необхідність застосування но-
вих прийомів, одним з яких, на думку Фісініна В.І. та ін., є ввідне схрещування 
(прилиття крові) для поліпшення ліній на гетерозиготній основі [4]. Встановле-
но, що в результаті прилиття крові підвищення живої маси м’ясних курей в 
першому поколінні досягає 10-12 %. У наступних трьох-чотирьох поколіннях 
при відповідному використанні для схрещувань мікроліній в лініях підвищення 
живої маси селекційного молодняку становить 3-4 %. 

Використання генетичного матеріалу прабатьківської форми кросу "Ross 
308" для прилиття крові лінії СБ1 кросу “Сибіряк” у сполученні із прийомами 
добору за живою масою в 14 і 28 днів життя й добором за обхватом тулуба до-
зволило створити лінію СА1 для нового аутосексного кросу м’ясних курей [2]. 

Тому для збагачення генофонду курей м’ясо-яєчного напряму продуктив-
ності й поліпшення м'ясних якостей курей породи “Плімутрок білий” вітчизня-
ної селекції було застосовано ввідне схрещування курей новостворюваної 
м’ясо-яєчної птиці з півнями зарубіжного генетичного матеріалу. Дослідження 
проводили з метою поглибленого вивчення особливостей росту, розвитку та 
м’ясної продуктивності чистопородного та помісного молодняку у порівняль-
ному аспекті. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведені на експеримента-
льній фермі “Збереження державного генофонду птиці” Інституту тваринництва 
НААН на м’ясо-яєчних курях лінії Г-2 породи “Плімутрок білий” вітчизняної 
селекції. Поліпшення м’ясної продуктивності цієї птиці здійснювали шляхом 
ввідного схрещування з півнями породи “Плімутрок білий” материнської форми 
м’ясного кросу зарубіжної селекції.  

Об’єкт досліджень – чистопородні дорослі кури та чистопородний і помі-
сний молодняк першого і другого поколінь. Для застосування прийому “прилит-
тя крові” та вивчення його впливу на м’ясні якості, показники росту та розвитку 
молодняку в лінії Г-2 було сформовано дві групи – дослідну і контрольну, в 
яких підібрали курей за принципом аналогів. В дослідній групі застосовували 
штучне осіменіння курей лінії Г-2 поліспермою 5 півнів зарубіжного матеріалу, 
в контрольній використовувалися півні лінії Г-2 при природному спарюванні з 
самками цієї лінії (1 півень на 7 курей). Схема досліду наведена в табл. 1.  

Доросла птиця та молодняк дослідної і контрольної груп знаходилася в 
однакових умовах годівлі та утримання. За загальноприйнятими зоотехнічними 
методами визначали живу масу, динаміку росту та розвитку молодняку. Статис-
тичну обробку матеріалу, отриманого в експерименті, проводили з використан-
ням комп’ютерної програми Microsoft Office Excel. 
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Таблиця 1. Схема досліду для застосування селекційного прийому 
“прилиття крові” 

Показники Група 
І ІІ 

Призначення контрольна дослідна 
Осіменіння природне штучне 
Схема схрещувань ♂Г-2 ×♀Г-2 ♂ПБЗ* ×♀Г-2  
Число самок, гол. 88 91 
Кодування групи нащадків Г-2 Г-22 

Примітка. *ПБЗ – “Плімутрок білий” зарубіжної селекції. 
 
Результати досліджень. В ході досліджень вивчено вікові зміни живої 

маси та середньодобових приростів чистопородного і помісного молодняку 
першого та другого покоління. Динаміка живої маси курчат за періодами виро-
щування наведена в табл. 2.  

 
Таблиця 2. Динаміка живої маси чистопородних та помісних курочок 
першого (F1) і другого (F2) покоління за період вирощування (n=50) 

Вік, 
тижні 

Жива маса курочок, г 
І група –  

чистопородні  
(Г-2) 

ІІ група – “прилиття крові” (Г-22) 

F1 F2 

M ± m M ± m ± до  
І групи M ± m ± до  

І групи 
1 81,9±2,7 80,2±3,1 –1,7 82,0±1,2 +0,1 
4 495,6±13,1 532,1±17,3 +36,5 551,4±10,5б +55,8 
8 1051,9±30,0 1301,1±37,8а,а1 +249,2 1075,6±20,4 +23,7 

12 1382,9±36,9 1676,5±43,9а,а1 +293,6 1472,8±25,3в +89,9 
16 1740,4±32,7 2078,0±49,1а,б1 +337,6 1886,2±38,8б +145,8 
19 1953,6±46,7 2358,9±52,2а,б1 +405,3 2129,7±44,9б +176,1 

Примітки: а, б, в - вірогідно при порівнянні досліду з контролем: а – Р>0,999, б – 
Р>0,99, в – Р>0,95; а1, б1 - вірогідно при порівнянні F1 з F2: а1 – Р>0,999, б1 – Р>0,99. 

 
Курчата всіх піддослідних груп у всі періоди вирощування нормально ро-

сли та розвивались. При цьому на першому тижні життя різниця між групами 
була несуттєвою. Встановлено, що міжгрупові відмінності за живою масою по-
чали проявлятися з 4 тижня вирощування, коли помісні курчата першого поко-
ління (ІІ група – F1) переважали чистопородних на 36,5 г, а другого покоління 
(ІІ група – F2) – на 55,8 г (Р>0,99).  

Починаючи з 8 тижня вирощування середня жива маса помісних курочок 
першого покоління (F1) вірогідно перевищувала показники чистопородних ку-
рочок. Причому з віком ця перевага збільшувалася. Так, у 8-тижневому віці різ-
ниця становила 249,2 г (23,7 %), а в 19-тижневому віці при переведенні птиці в 
доросле стадо вона вже досягала 405,3 г (20,7 %). Помісні курочки другого по-
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коління (F2) також переважали за живою масою чистопородних ровесниць, але 
в дещо меншій мірі, ніж першого покоління – на 55,8 г (11,3 %) у віці 4 тижні і 
на 176,1 г (9 %) в 19 тижнів. 

При цьому спостерігалася вірогідна різниця за живою масою в дослідній 
групі між курчатами першого та другого поколінь на користь F1. Ці відмінності 
проявилися починаючи з 8-тижневого віку молодняку, коли різниця між поко-
ліннями за вивченим показником становила 225,5 г. У подальшому ця тенденція 
збереглася до кінця періоду вирощування і коливалася від 191,8 до 229,2 г. 

Досить високі значення коефіцієнтів варіації живої маси (9-27 %) курочок 
всіх груп вказують на неоднорідність вибраних популяцій за м’ясною продук-
тивністю (рис. 1). Причому в І групі курочок та ІІ групі першого покоління спо-
стерігався стрибкоподібний характер варіабельності живої маси в залежності 
від віку птиці, тоді як в ІІ групі курчат другого покоління цей показник був 
більш стабільним на протязі всього періоду вирощування (12-14 %). 
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Рис. 1. Динаміка варіабельності живої маси в групах курчат  

протягом періоду їх вирощування 
 
Встановлені нами відмінності за живою масою курчат дослідної і контро-

льної груп обумовлені неоднаковою інтенсивністю росту молодняку цих груп в 
різні вікові періоди, про що свідчать показники середньодобового приросту жи-
вої маси, наведені в табл. 3.  

За 19 тижнів вирощування середньодобові прирости на помісних курчатах 
складали 16,3-18,1 г, тоді як на чистопородному молодняку – 14,9 г, що на 9,4-
21,5 % нижче. Аналізуючи вікову динаміку середньодобового приросту живої 
маси піддослідного молодняку, слід відмітити найбільший його рівень в період з 
1 по 8 тиждень вирощування. В І групі він склав 19,8 г, в ІІ групі – 20,3-24,9 г, 
тобто курочки дослідної групи переважали контрольну за цим показником, осо-
бливо в першому поколінні. 
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Таблиця 3. Інтенсивність росту живої маси чистопородних та помісних 

курочок першого (F1) і другого (F2) покоління за періодами вирощування 

Приріст живої  
маси за період  
вирощування 

Група 

І група –  
чистопородні (Г-2) 

ІІ група – “прилиття крові”  
(Г-22) 

F1 F2 
З 1 по 4 тиждень  

Абсолютний, г 413,7 451,9 469,4 
Середньодобовий, г 19,7 21,5 22,4 
Відносний, % 143,3 147,6 148,2 

З 4 по 8 тиждень  
Абсолютний, г 556,3 769,0 524,2 
Середньодобовий, г 19,9 27,5 18,7 
Відносний, % 71,9 83,9 64,4 

З 1 по 8 тиждень  
Абсолютний, г 970,0 1220,9 993,6 
Середньодобовий, г 19,8 24,9 20,3 
Відносний, % 171,1 176,8 171,7 

З 8 по 12 тиждень  
Абсолютний, г 331,0 375,4 397,2 
Середньодобовий, г 11,8 13,4 14,2 
Відносний, % 27,2 25,2 31,2 

З 12 по 16 тиждень  
Абсолютний, г 357,5 401,5 413,4 
Середньодобовий, г 12,8 14,3 14,8 
Відносний, % 22,9 21,4 24,6 

З 16 по 19 тиждень  
Абсолютний, г 213,2 280,9 243,5 
Середньодобовий, г 10,2 13,4 11,6 
Відносний, % 11,5 12,7 12,1 

З 1 по 19 тиждень  
Абсолютний, г 1871,7 2278,7 2047,7 
Середньодобовий, г 14,9 18,1 16,3 
Відносний, % 183,9 186,8 185,2 

 
Починаючи з 8-тижневого віку спостерігалося поступове зниження сере-

дньодобового приросту живої маси в обох групах та стабілізація його на рівні 
10,2-12,8 г в контрольній та 11,6-14,8 г в дослідній групі (рис. 2). 
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Рис. 2. Середньодобовий приріст живої маси курочок  

за віковими періодами. 
 

Вивчення відносної швидкості росту живої маси молодняку показало, що 
в усі вікові періоди вирощування її значення було різним з невисокою ампліту-
дою міжгрупових коливань. До 4-тижневого віку у курочок всіх груп вона була 
найвищою (143,3-148,2 %), що видно з даних табл. 3. З віком вона зменшувала-
ся і найбільші темпи її падіння знову-таки спостерігалися в ранньому віці з 4 по 
8 тиждень життя птиці. За даний період відносна швидкість росту живої маси 
знизилася в 1,8-2,3 рази, порівняно з попереднім періодом. В цілому за період 
вирощування піддослідних курчат цей показник коливався від 183,9 до 186,8 % 
з невірогідною різницею між групами. 

Таким чином, підвищення гетерозиготності молодняку вітчизняних м’ясо-
яєчних курей шляхом “прилиття крові” зарубіжного генетичного матеріалу 
сприяло поліпшенню його м’ясних якостей, що знайшло своє відображення в 
перевазі помісних курочок над чистопородними ровесницями як за величиною 
живої маси, так і за інтенсивністю росту. 

Висновки. Використання у ввідному схрещуванні півнів породи “Плімут-
рок білий” зарубіжної селекції мало позитивний вплив на ріст і розвиток та 
м’ясні якості помісних курчат цієї породи вітчизняної селекції: жива маса в кін-
ці періоду вирощування складала 2129,7-2358,9 г, середньодобовий її приріст – 
16,3-18,1 г, що на 176,1-405,3 г та на 1,4-3,2 г вище, ніж у чистопородного моло-
дняку. 
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Кормление животных и птицы - ключевой момент технологии производс-

тва продуктов животноводства, на который приходится до 65 % всех понесён-
ных производственных затрат. В силу этого внимание к этой части технологии 
должно быть сосредоточено на возможности максимальной продуктивной отда-
чи от суточного рациона при его полной ветеринарной безопасности для орга-
низма животного. Факторов достижения оптимума в этих вопросах несколько. 
Однако среди них центральное место принадлежит так называемой пребиоти-
ческой составляющей , считающейся в последние два десятилетия обязательной 
для налаживания эффективного кормления. 

Известно, что организм животных и птицы в ранний постнатальный пе-
риод своего существования имеет недоразвитую пищеварительную систему. В 
силу этого первые дни и даже недели жизни способность животных к эффекти-
вному перевариванию корма существенно понижена. Этим существенно упус-
кается время для интенсивного наращивания мышечной массы и развития внут-
ренних органов. При этом хорошо известно, что имен этот период самый уяз-
вимый с точки зрения попадания, развития и вреда самых различных микроор-
ганизмов в просвете кишечного тракта . Это не только отвлекает животных от 
наращивания продуктивности , но и часто становится причиной их заболевания 
и значительного отхода.  

Следует помнить, что пищеварение раннего молодняка отличается от пи-
щеварения взрослых животных и, прежде всего, слабой секрецией и низкой ак-
тивностью соляной кислоты желудка. У цыплят в первые 7 суток после появле-
нии на свет выделяется менее 1 мл соляной кислоты, а у поросят , хотя это ко-
личество и несколько выше выделяемая соляная кислота поступает в просвет 
желудка в связанном виде, что резко негативно сказывается на её активности.  
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В результате такой вполне нормальной физиологической реакции выделя-
емой кислоты совершенно недостаточно, чтобы обеспечить необходимую фун-
кцию. Кислота должна привести к набуханию кормовой массы и полностью 
нейтрализовать все её щелочные свойства. Только после получения стойкой ки-
слой среды в желудке с рН менее 3,5 продуцируемые ферменты способны на-
чать пищеварение и усилить переваривающую способность до максимума. 
Кроме того, кислоты желудка выступают главным и до некоторых пор решаю-
щим барьером для развития микроорганизмов патогенной природы и их прони-
кновения в нижние отделы кишечника. Вот поэтому всякие усилия технологи-
ческой службы по раннему наращиванию объёма суточного потребления корма 
часто оборачиваются заболеванием животных, проявляющихся в виде диспеп-
сии, малабсорбции с выраженным диарейным эффектом. Это приводит к сни-
жению интенсивности роста, ухудшению конверсии питательных веществ в 
продукцию тела , массовым отходом поголовья. 

Зная эти технологические коллизии, опытные технологи пытаются сущес-
твенно управлять процессом создания оптимальной кислотной среды в желудке 
и кишечнике через целенаправленное использование специальных пребиотиче-
ских субстанций, получивших общее название - подкислители. 

Цель использования подкислителей- облегчить и усилить процесс нейт-
рализации кислотосвязывающей способности кормовых компонентов рациона, 
с наименьшими для организма затратами понизить рН желудочного содержимо-
го и создать оптимальные условия кислотности для переваривания, всасывания 
питательных веществ в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Это 
означает , что цель использования подкислителей – помочь ферментативной си-
стеме организма хозяина и полезных микроорганизмов, живущих в кишечном 
тракте , ускорить и повысить эффективность переваривания корма, но при этом 
помешать условно патогенной и патогенной микрофлоре существенно вмешать-
ся в указанный процесс.  

Для того чтобы создать стройный механизм пребиотического воздействия, 
теория создания и применения подкислителей претерпела ряд этапов и серьёз-
ных изменений к настоящему времени.  

Постепенно стало ясно, что основными видами кислот, включаемых в го-
товые препараты должны быть органические кислоты с высокой степенью элек-
тролитической диссоциации и типичные для среды желудочно-кишечного трак-
та. В качестве таковых наилучший эффект показали муравьиная, пропионовая 
уксусная, молочная и сорбиновая кислоты. Оказалось, что муравьиная кислота 
эффективно снижает рН корма, положительно влияет на уменьшение объёма 
буферной ёмкости щелочных добавок и кормов ( мел, известняк, трикальцийфо-
сфат и др.,). Эта кислота- ключевой фактор снижения рН желудочного сока и 
сохранения кислотной буферной его емкости. Она способствует улучшению ис-
пользования азота , кальция и фосфора в организме. Второй стороной действия 
муравьиной кислоты - является её выраженный эффект против развития в про-
свете желудочно-кишечного тракта дрожжей и бактерий. Особенно она эффек-
тивна против колиформ и сальмонелл. Уксусная кислота копирует эффекты му-
равьиной, но её активность существенно ниже.  
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Пропионовая кислота также в основном аналог муравьиной по своему 
эффекту, но как и уксусная она менее сильная чем муравьиная. Отмечено лишь, 
что этот вид кислот эффективнее муравьиной противостоит росту плесневых 
грибов. Однако если принять во внимание, что эта кислота не может влить на 
активность уже синтезированных токсинов грибов, её использование как фак-
тора антимикотоксической защиты весьма ограничено.  

Пропионовая, молочная, бензойная и сорбиновая кислоты часто рассмат-
риваются как эффективные консерванты кормов, а молочная кислота в допол-
нение к указанным эффектам улучшает вкусовые качества корма, обладает ан-
тисептическим и пробиотическим действием. 

В последние годы активность использования указанных кислот в качестве 
факторов регулирования кислотности ЖКТ и защиты кормов от микробной кон-
таминации постоянно растёт. Однако практика применения чистых органичес-
ких кислот столкнулась с непредвиденными ранее проблемами.  

Во-первых, чистые органические кислоты способны вступать в химичес-
кую реакцию с компонентами щелочной природы премиксов. В результате ви-
тамин Е (ткоферол), витамин А (ретинол), витамин Д (кальциферол) и другие 
химически реагирую с кислотами с образованием неактивных комплексных со-
единений. Установлено , что до 40 % этих витаминов может быть инактивиро-
вано активными кислотами на этапе смешивания компонентов комбикорма при 
соблюдении норм введения подкислителя в комбикорм.  

Во-вторых, чистые органические кислоты уже в желудке в водной среде 
диссоциируют на ионы. При этом они сохраняют свои свойства как фактор 
снижения рН, но полностью теряют способность губительно воздействовать на 
микробные клетки, мембраны которых не пропускают ионы кислотного остатка 
внутрь клетки .  

В-третьих, органические кислоты обладают исключительно большой кор-
розионной способностью. В результате их применения всё металлическое обо-
рудование, с которым соприкасается комбикорм или отдельные его компоненты, 
быстро выходит из строя.  

Эти факторы побудили к поиску новых форм подкислителей, у которых 
эти негативные эффекты устранены , а позитивный эффект усилен.  

Одним из таких направлений считается подбор и обоснование примене-
ния не чистых кислот, а их простых солей. 

К концу первого десятилетия 20-го века появились убедительные научные 
данные относительно применения натриевых и кальциевых солей взамен орга-
нических кислот имеющих тот же, что и кислота кислотный остаток. Оказалось, 
что их влияние на организм животного не только не снизился а в ряде случаев 
даже возрос (табл. 1).  

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что соли в ряде случае и по ряду по-
казателей не многим уступают чистым кислотам, а на пример, бутираты натрия 
и кальция проявляют исключительно высокую способность в качестве стимуля-
торов роста кишечных ворсинок и инактиваторов клостридий, превосходя саму 
молочную кислоту в 4-8 раз. 
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Таблица 1. Воздействие некоторых кислот и их солей на деятельность 
желудочно-кишечного тракта, % (По В.И. Фисинину, Т.М. Околоеловой, 

И.А. Егорову и др., 2011) 

Наименование  
кислоты или соли 

Анти-
бактериаль

ные 
свойства 

Задержка 
роста 

плесени 

Стимуляция 
роста 

кишечных 
ворсинок 

Эффектив-
ность 

против 
Clostridia 

Уксусная кислота 40 25 50 30 
Пропионовая кислота 35 100 75 30 
Пропионат кальция 23 65 6,5 20 
Муравьиная кислота  
(85 %) 85 50 10 50 

Формиат кальция 70 35 7 35 

Диформиат натрия 80 50 Нет  
данных 

Нет  
данных 

Молочная кислота 56 35 10 25 
Бутират натрия 20 12 80 80 
Бутират кальция 16,7 10 65 65 
Сорбиновая кислота 100 75 10 25 
Цитрат кальция 41 21 8 21 

 
Соли практически не разрушают витамины щелочной природы и слабо 

взаимодействуют с металлами технологического оборудования. Скорость и сте-
пень их диссоциации в среде желудочно-кишечного тракта оказалась сущест-
венно ниже. Следовательно, эти их преимущества позволили постепенно отдать 
им пальму первенства в системе их кормового применения  

Особое внимание исследователей в последние годы привлекла новая до-
бавка из группы подкислителей - натриевая соль муравьиной кислоты в смеси с 
самой муравьиной кислотой. Препарат получил фирменное название 
Форми NDF. 

Первые исследования с этим препаратом были выполнены в 2009 году 
Lückstädt & Theobald. В их отчётах описан весьма высокий эффект Форми НДФ 
в отношении подавления сальмонелл, кампилобактера и других патогенных ми-
кроорганизмов в пищеварительном тракте. Исследования на эту тему продол-
жились и в 2010 г., когда были проведены опыты с различными дозировками 
Форми НДФ на бройлерах (ВНИТИП, Сергиев-Посад, 2010). Далее успешные 
исследования с применением Форми НДФ выполнены на индейках курах несу-
шках, поросятах. 

Сравнительное изучение поведения Форми НДФ и чистой муравьиной 
кислоты в желудочно-кишечном тракте птицы показало, что эти два препарата 
по разному сохраняются в отдельных частях желудочно-кишечного тракта при 
их введении в корм (табл. 2).  

 



 

268 

Таблица 2. Сравнительные показатели сохранности Форми НДФ и 
муравьиной кислоты в желудочно-кишечном тракте животных и птицы 

Показатели 
Натриевая соль  

муравьиной кислоты  
(Форми НДФ) 

Муравьиная 
кислота 

Сохранность в желудке 90 95 
Сохранность в двеннадцати-
пестной кишке 85 15 

Сохранность в нижней части 
тонкого кишечника 38 0 

Сохранность 18 0 
 
Данные таблицы 2 показывают, что Форми НДФ, потеряв до 10 % своей 

активности в желудке, далее по ходу движения в нижние отделы вместе с химу-
сом сохранил свою активность вплоть до толстого кишечника, и даже там до 
18 % подкислителя осталось в активном состоянии. Сама муравьиная кислота в 
чистом виде проявила максимальную силу в кислой среде желудка, но уже в 
тонком кишечнике её осталось не более 80 % от исходной, а далее в толстом её 
активность не обнаружилась вообще. Всё это свидетельствует о высокой прохо-
дной способности препарата Форми НДФ и означает, что диформиат натрия 
обеспечил идеальную пролонгацию собственной деятельности, охватив не то-
лько желудок, но и все остальные отделы желудочно-кишечного тракта. Такая 
реакция стала возможна благодаря значительной более низкой способности к 
диссоциации у Форми НДФ над самой муравьиной кислотой. Это свойство пре-
парата свидетельствует о том, что он активно работает как антимикробный пре-
парат и может составить реальую альтернативу использования антибиотиков  

Присутствие подкислителя Форми НДФ практически на протяжении все-
го ЖКТ вызвало заметную реакцию стабилизации пониженного уровня рН на 
всём его протяжении, что улучшило переваривающую способность пищевари-
тельных соков и создало благоприятные условия для облегчения всасывания 
питательных веществ ворсиночной поверхностью кишечника. 

Более детальные исследования показали, что Форми НДФ неоднозначно 
влияет на отдельные группы и штаммы микрофлоры просвета тонкого и толсто-
го кишечника. 

В отношении условно патогенной и патогенной микрофлоры недиссоции-
рованные молекулы муравьиной кислоты, входящие в состав Форми НДФ в си-
лу очень небольшой молекулярной массы быстро проникают через мембрану 
клеток патогенных микроорганизмов по схеме, представленной на рисунке 1.  
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Рис. 1. Схема влияния Форми НДФ  
на клетку патогенных микроорганизмов. 

 
Внутри клетки кислота диссоциирует с образованием ионов водорода и 

остатка муравьиной кислоты. Пытаясь удалить избыточные ионы водорода, па-
рализующие жизнедеятельность микробной клетки, микроорганизмы теряют 
колоссальное количество энергии, что приводит к прекращению их деления и 
далее к гибели.  

В тоже время молочнокислая флора и бифидобактерии в среде Форми 
НДФ не только не угнетаются, а наоборот, их рост и развитие усиливается 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. Изменение концентрации отдельны видов микрофлоры 

кишечника на фоне присутствия Форми НДФ в его химусе (Lückstädt and 
Theobald, 2009)(Опыт проведён на 1750 бройлерах в трёх повторностях), 

КОЕ/г  

Вид бактерий 
Контроль 

(без добавки Форми 
НДФ) 

Опыт 
(Добавка Форми НДФ 

0,6 %) 
Enterobacteria 107 105 

Lactobacilli 107 108 

Bifidobacteria 105 106 
 

Данные таблицы 3 означают, что рассматриваемый препарат существенно 
меняет состав микрофлоры кишечника, прекращая рост, а , значит и активность 
различных энтеробактерий и способствуя интенсивному развитию лакто и би-
фидобактерий – самой желательной микрофлоры, активно и положительно вли-
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яющей на процессы пищеварения в нижних частях желудочно-кишечного трак-
та. Именно в этом и проявляется мощная пребиотическая функция рассматрива-
емой добавки. 

Опыты на бройлерах, выполненные во ВНИИТИП в 2009 году (рис. 2), 
подтвердили положительный эффект добавки Форми НДФ в отношении основ-
ных зоотехнических показателей.  

 

80

85

90

95

100

105

110

Сохранность 
поголовья

Живая масса Затраты корма

Контроль

ОР + смесь орг.кислот

ОР + 0,1% Форми НДФ

ОР+ 0,3% Форми НДФ

ОР + 0,5% Форми НДФ

 
 

Рис. 2. Зоотехнические результаты исследований применения НДФ в 
кормлении бройлеров на фоне контроля без добавок кислот с при 

применении смеси органических кислот. 
 

Применение рассматриваемого подкислителя (рис. 2), устранило всякую 
возможность отхода птицы. Наилучшие ростовые показатели зафиксировали у 
цыплят, где применяли дозу 0,5 % на 1 т комбикорма, а затраты корма зафикси-
ровали минимальными при дозе 0,3 % добавки. При этом эффект применения 
НДФ оказался заметно выше эффекта использования смеси органических кис-
лот независимо от дозы.  

Убедительные данные эффекта Форми НДФ получены и при выращива-
нии индеек, в кормлении кур-несушек, а также в свиноводстве при выращива-
нии молодняка свиней. 

Обобщая картину изменений обмена веществ, состояния габитуса и про-
дуктивности у животных можно утверждать, что применение Форми НДФ в до-
зе 0,3-0,5 % по массе комбикорма способно обеспечить следующие физиологи-
ческие и зоотехнические эффекты: 

1. Форми НДФ выступает как мощный регулятор понижения рН желу-
дочно-кишечного тракта, действующий пролонгировано и охватывающий прак-
тически все участки пищеварительной трубки.  
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2. Добавка делает процесс подкисления мягким, но устойчивым и спо-
собствующим росту секреции и активности пищеварительных соков, а это по-
ложительно сказывается на росте переваримости протеина рациона, усвоении 
кальция и фосфора из него.  

3. Активная часть препарата выступает как действенный пребиотиче-
ский фактор, избирательно активирующий развитие молочнокислых и бифидо-
бавктерий и угнетающих рост условно патогенной и патогенной микрофлоры. 
Благодаря этому нормализуется работа нижних отделов ЖКТ, уплотняется по-
мёт (кал), снижается раздражение клоачной области, что снижает частоту про-
явлений клоацитов, перитонитов, выпадения яйцевода у несушек.  

4. Форми НДФ снижает коррозию металлов комбикормового и техноло-
гического оборудования.  

5. При добавлении в рацион птицы добавка является дополнительным 
источником легкодоступного натрия без дополнительного введения в организм 
птицы хлора.  

6.  Форми НДФ слабо взаимодействует с компонентами премикса, что не 
влияет на изменение активности витаминов, ферментов и других БАВ.  

7. Использование Форми НДФ в практике животноводства и птицевод-
ства обеспечивает реальный дополнительный экономический эффект за счёт 
получения идеальной сохранности поголовья, роста продуктивности и улучше-
ния конверсии в продукцию выращивания и яйцемассу.  
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Summary. The results of the research on the ducks cross "Bishkulskaya color" and "Medeo" us-

ing molecular characterization showed genetic similarities and differences between the studied breeds. 
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Вступление. Молекулярная характеристика может играть важную роль в 

раскрытии истории, оценке разнообразия, самобытности и популяционной 
структуры генетических ресурсов животных. Она также может помочь избежать 
избыточного инбридинга при генетическом управлении маленькими популяци-
ями. Многие исследования описывают внутри- и межпопуляционное разнооб-
разие - некоторые в весьма крупном масштабе. Однако эти исследования фраг-
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ментарны, их трудно сравнивать и обобщать. Более того, не проведены всесто-
ронние международные обследования соответствующих видов. По этой причи-
не стратегическое значение имеет разработка методов объединения существу-
ющих, частично перекрывающихся наборов данных, и обеспечение стандарти-
зации образцов и маркеров для будущего использования в качестве стандартов 
для исследований во всех странах. 

Селекция с помощью генов потенциально может уменьшить разрыв в эф-
фективности отбора, обычно существующий между большими популяциями, 
разводящимися в индустриальных системах производства, и небольшими ло-
кальными популяциями, где не могут быть применены системы популяционной 
генетической оценки и схемы селекции. Селекция с помощью маркеров и ге-
нов, однако, не всегда может представлять наилучшее решение. Эти подходы 
необходимо оценивать и оптимизировать на основе последовательного анализа 
каждого случая, принимая во внимание краткосрочные и долгосрочные воздей-
ствия на популяционную структуру и степень инбридинга, стоимость и выгоды, 
выраженные в экологических и социально-экономических параметрах, в осо-
бенности по влиянию на экономическое положение людей. Как в случае других 
успешных технологий, очень желательно, чтобы преимущества научных до-
стижений в области молекулярной генетики стали глобальными, внося свой 
вклад в улучшение понимания, использования и сохранения мировых генетиче-
ских ресурсов птицы, для пользы настоящих и будущих поколе-
ний человека [1].  

В настоящее время птицеводство находится на пути своего интенсивного  
развития. Производство яиц и мяса не возможно без использования высокопро-
дуктивной птицы, устойчивой к интенсивным технологиям содержания и отли-
чающиеся высокой жизнеспособностью [2, 3].  

Ежегодно растет поголовье птицы, а также объемы производства яиц и 
мяса. Так поголовье птицы в 2011 году по сравнению с 2009 годом возросло на 
16,4 %, объемы производства мяса на 33 %, яиц на 21,2 %. При этом перед пти-
цеводами ставится задача, которая является немаловажным фактором увеличе-
ния производства продукции со сравнительно низкой себестоимостью [4, 5].  

В связи с этим, дальнейшее развитие птицеводства должно быть обеспе-
чено за счет разработки и широкого использования селекционных программ, 
направленных на создание высокопродуктивных линий. Выявления в перспек-
тиве, отечественных кроссов птицы с использованием разнообразного генети-
ческого материала лучших мировых селекционных центров [6]. 

Селекция по генотипу имеет преимущества перед традиционными мето-
дами. Она не учитывает изменчивость хозяйственно-полезных признаков, обус-
ловленную внешней средой, делает возможным оценку птицы в раннем возрас-
те независимо от пола и в конечном итоге повышает эффективность  селекци-
онной работы. Для эффективного ведения селекции необходим контроль гене-
тической структуры пород [7, 8].    

Материалы и методы. Исследования проводились в ТОО «Бишкульская 
птицефабрика». Суточные утята кроссов уток «Медео» и «Бишкульская цвет-
ная» распределены в 6 групп по принципу аналогов. В каждую группу отобрано 
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по 100 голов от каждой линии согласно схеме опыта (табл. 1). Утята содержа-
лись в одном птичнике с суточного до 15-дневного возраста в клеточных бата-
реях типа КБУ-3 и КБЭ-1, с 15-дневного до 49-дневого возраста на глубокой по-
дстилке. Условия содержания, плотность посадки, фронт кормления и поения, 
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. 

 
Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа Кол-во  
голов Кросс Линия 

1 опыт-
ная 100 

«Бишкульская 
цветная» 

утята отцовской линии БЦ-1 

2 опыт-
ная 100 утята материнской линии БЦ-2 

3 опыт-
ная 100 финальные гибриды БЦ-12 

4 опыт-
ная 100 

«Медео» 

утята отцовской линии М-1 

5 опыт-
ная 100 утята материнской линии М-2 

6 опыт-
ная 100 финальные гибриды М-12 

 
Забор крови производился из подкрыловой вены в одноразовый шприц 

объемом (1-5 мл). Из шприца кровь аккуратно (без образования пены) была 
перенесена в одноразовую пластиковую пробирку типа «Эппендорф», 
содержащую антикоагулянт (3,8 % раствора цитрата Na, в объемном 
соотношении к жидкой крови 1:9). 

В качестве антикоагулянта не использовали гепарин, так как он 
ингибирует ПЦР. Закрытую пробирку с содержимым аккуратно перемешивали 
(путем нескольких ее переворачиваний). Образцы хранились в холодильнике 
при +40C до 60 дней, более длительные сроки — при -200C. Все собранные 
образцы транспортировались в термосе со льдом.  

ДНК выделяли по стандартному методу с использованием лизиса клеток 
крови 10%-ным SDS (додецилсульфат натрия С12Н25NaO4S) в присутствии 
протеиназы К и депротеинизацию фенол-хлороформом и последующим 
осаждением этанолом. 

Образцы ДНК хранились в виде водного раствора при -20°С.  
Для выявления RAPD-полиморфизма для амплификации использовались 

олигонуклеотидные праймеры (HM13, RM13) с числом нуклеотидов от 
10 до 16.  

Продукты амплификации подвергали электрофорезу в 7,5%-ном полиак-
риамидном геле, окрашивали бромистым этидием и выявляли в УФ-свете. В ка-
честве маркера молекулярных масс использовали ДНК фага лямбда, гидролизо-
ванную рестриктазой PstI (1501, 5077, 4749, 4507, 2838, 2556, 2459, 1986, 1700, 
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1159, 1093, 805, 514, 468, 339). 
Изображение гелей фиксировали с помощью видеосистемы и прилагае-

мого к ней программного обеспечения «Infinity-1500/20M». 
Определялись частоты генотипов и аллелей, проводилась статистическая 

оценка значимости внутрипородных различий аллельных частот и отклонения 
наблюдаемых распределений генотипов от ожидаемых по закону Харди-
Вайнберга (по критерию 2). На основании значений D, методом не взвешенных 
парногрупповых средних были построены дендограммы генетическо-
го сходства.  

Для анализа динамики признаков продуктивности в ходе селекционного 
процесса использовалась компьютерная программа «Statistica» в версии 5.1.  

Полученные результаты выражают в виде дендрограммы, отражающей 
взаимоотношения между отдельными таксонами. 

Результаты исследований. Нами были проведены исследования с ис-
пользованием RAPD-маркеров для оценки степени генетической дифференциа-
ции внутрипородных линий уток кроссов «Бишкульская цветная» и «Медео» 
(по 30 голов с каждой группы).  

Нами представлены результаты продуктов амплификации ДНК исследо-
ванных уток с праймером НМ13, которые показывают, что каждая из исследо-
ванных линий пекинских уток имеет свои характерные особенности профилей 
амплификации. Число фрагментов, амплифицированных при помощи этого 
праймера колеблется от 7 до 14 у линий кросса «Медео», и от 3 до 7 у линий 
кросса «Бишкульская цветная».  

Линии БЦ1 и БЦ2, отселектированные в направлении большой продукти-
вности на основе исходных линий М1 и М2, фактически представляют собой 
обособившуюся, генетически достаточно далеко отошедшую от них субпопуля-
цию. Линии М1 и М2 ближе друг к другу (коэффициент генетического расстоя-
ния 0,963), чем М1 к БЦ1 (0,798) или М2 к БЦ2 (0,809). Показатель генетичес-
кого расстояния линий БЦ1 и БЦ2 также очень высок (0,96).  

Для проверки полученной картины генетического сходства мы провели 
дополнительное изучение генетической структуры линий кросса «Медео» (М1, 
М2, М12) и «Бишкульская цветная» (БЦ1, БЦ2 и БЦ12) с использованием прай-
мера RM13.  

Число амплифицированных фрагментов, полученное при использовании 
праймера RM13, колеблется от 6-14 у линии М2 до 13-23 у линии М1. У линии 
БЦ1 и БЦ2 отмечается появление дополнительных фрагментов в зоне ниже ма-
ркерной полосы 805 пн. В целом, линии различаются между собой не только 
числом, но и взаиморасположением фрагментов. 

Наименее удаленными друг от друга, а следовательно, более однородны-
ми, являются линии БЦ2 и БЦ12 (коэффициент генетического сходства – 0,827), 
то есть между линиями БЦ2 и БЦ12 генетическое сходство больше, чем между 
другими линиями. Также мы видим большое генетическое сходство между ли-
ниями М12 и БЦ1, что можно объяснить тем что кросс «Бишкульская цветная» 
в свое время отселекционирован от кросса «Медео».  

По своему абсолютному значению эти цифры несколько отличаются от 
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показателей сходства, полученных при использовании праймера НМ13. Однако 
при построении дендрограммы они дают очень похожую картину соподчинен-
ности выборок, а именно линии БЦ1 и БЦ2, Б1 и Б2, М1 и М2, образовали на 
дендрограмме отдельные ветви.  

Поскольку степень гетерозиса напрямую зависит от степени генетических 
различий скрещиваемых родителей, нам кажется целесообразным для получе-
ния большего эффекта гетерозиса, для усиления сочетаемости признаков про-
дуктивности попытаться получить гибридное потомство от скрещивания линий 
М1*БЦ2 и БЦ1*М2, которые, как показали наши исследования, различаются 
между собой в большей степени, чем отцовская линия БЦ1 и материнская линия 
БЦ2 и провести его испытание на продуктивность.  

Выявленные с помощью RAPD-маркеров генетические различия кросса 
«Бишкульская цветная» явились результатом селекции на более высокую про-
дуктивность на протяжении 5-6 поколений. С линиями кросса «Медео» М1 и 
М2 на данном этапе селекционной работы не проводится, они сохраняются 
лишь как носители определенного генофонда с целью дальнейшего возможного 
их использования в селекционном процессе.  

Наши исследования показали, что величины генетических расстояний, 
рассчитанные на основе RAPD-маркеров, достаточно тонко и объективно отра-
жают даже небольшие изменения генетической структуры внутрипородных ли-
ний пекинских уток в ходе преобразования исходных родительских форм.  

Промышленные популяции сельскохозяйственной птицы являются хоро-
шей моделью породообразовательных и микроэволюционных процессов, прои-
сходящих в них при условии сильного давления искусственного отбора. Изуче-
ние дивергенции геномной ДНК в ряду поколений на молекулярном уровне по-
зволило бы получить новые данные об эволюции геномов под действием селек-
ции и гибридизации. С этой точки зрения представляется целесообразным ис-
пользование RAPD-маркеров, обладающих высокой разрешаю-
щей способностью.  

Выводы. Результаты продуктов амплификации ДНК исследованных уток 
с праймером НМ13, показывают, что каждая из исследованных линий пекинс-
ких уток имеет свои характерные особенности профилей амплификации. В це-
лом, линии различаются между собой не только числом, но и взаиморасположе-
нием фрагментов. Также мы видим большое генетическое сходство между ли-
ниями М12 и БЦ1, что можно объяснить тем что кросс «Бишкульская цветная» 
в свое время отселекционирован от кросса «Медео».  

Проводя сравнительный анализ частот отдельных фрагментов ДНК, амп-
лифицированных с праймером НМ13 и RM 13, можно отметить, что у всех ли-
ний есть полосы с одинаковой частотой, что говорит о единстве родства этих 
кроссов. Но также мы видим и меньшее генетическое сходство между линиями 
кросса «Медео», нежели между линиями кросса «Бишкульская цветная» из чего 
следует вывод, что при новом сочетании родительских признаков кросса «Ме-
део» у потомков, в конечном результате произведет генотипически неоднород-
ное потомство, т.е. новый кросс. 
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КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИБНОГО БОРОШНА НА 
ПРЕДМЕТ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ  
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та кормових добавок. E-mail: ppg1@ukr.net 

 
Резюме. В статье поданы результаты комплексного исследования рыбной муки орга-

нолептическими, физико-химическими, микроскопическими методами, а также количе-
ственное определение основных аминокислот лизина, метионина, цистина и триптофана 
рыбной муки методом капиллярного электрофореза с помощью системы “Капель-105/105М, 
оборудованной специальным программным обеспечением на основании персонального компь-
ютера.  

Ключевые слова: аминокислоты, лизин, метионин, метод капиллярного электрофоре-
за, микроскопический метод, рыбная мука, триптофан, цистин. 

Summary. The article submitted results of a comprehensive study of fish meal organoleptic, 
physico-chemical, microscopic methods, as well as the quantification of the essential amino acids 
lysine, methionine, cystine and tryptophan of fish meal by capillary electrophoresis with the help of 
"Kapel-105/105M equipped with special software to based on the personal computer. 

Keywords: amino acids, lysine, methionine, capillary electrophoresis method, the 
microscopic method, fish meal, tryptophan, cystine. 

 
Вступ. На сьогоднішній день в Україні для виявлення фальсифікації риб-

ного борошна впроваджено та застосовується ряд ефективних методів дослі-
джень, за допомогою яких можна ідентифікувати, які саме компоненти викорис-
товувалися для його фальсифікації. 
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Досвід практичної роботи показує, що найбільш поширеними компонен-
тами, що використовуються для фальсифікації рибного борошна є: 

- сечовина (карбамід) або інші неорганічні джерела азоту (амонійні солі, 
селітра), які підвищують вміст загального протеїну за рахунок неорганічного 
азоту; 

- борошно м'ясне – додається з метою зниження собівартості продукції;  
- борошно пір'яне – для підвищення вмісту протеїну, однак, протеїн пір'я-

ного борошна погано засвоюється організмом тварин і птиці; 
- борошно кров'яне – найбагатший протеїном продукт, у ньому міститься 

від 73 % до 81 % протеїну, 3-5 % жиру, 9-11 % вологи. Однак, протеїн кров'яно-
го борошна невисокої якості, він бідний метіоніном, ізолейцином, гліцином; 

- екструдовані зернові культури або соя – введення 10-15% їх у рибне бо-
рошно дозволяє без особливих змін для вмісту протеїну здешевити продукцію; 

- висівки, шрот соєвий, макуха соняшникова, шрот ріпаковий, карбонат 
кальцію додаються для балансування за вмістом кальцію, жиру, вологи, а також 
за органолептичними показниками [1]. 

Такий широкий спектр компонентів потребує комплексного підходу до 
виявлення фальсифікації рибного борошна та застосування кількох методів дос-
ліджень для ідентифікації його компонентного складу. Це в першу чергу орга-
нолептичні дослідження, мікроскопічна ідентифікація компонентного складу, а 
також визначення амінокислотного складу рибного борошна. Знаючи амінокис-
лотний склад якісного рибного борошна, можна встановити його ідентичність 
за рівнем лізину, метіоніну та цистину. В натуральному рибному борошні міс-
титься приблизно 4,5-5,5 % лізину, 2,3-2,5 % метіоніну, 0,68-0,72 % цистину, 
0,5-0,7 % триптофану. 

Тому, для виявлення фальсифікації рибного борошна та ідентифікації його 
компонентного складу лабораторією контролю кормових добавок та преміксів 
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок застосовується комплексний підхід 
до цієї проблеми, впроваджено і використовуються різносторонні методи дослі-
джень. 

Матеріали і методи. Для відпрацювання комплексних досліджень з вияв-
лення фальсифікації рибного борошна було приготовано зразок з внесенням у 
його склад м'ясо-кісткового, пір'яного та кров'яного борошна і застосовано ор-
ганолептичні, фізико-хімічні, мікроскопічні методи досліджень, а також визна-
чення вмісту амінокислотного складу приготованого зразка методом капілярно-
го електрофорезу приладом «Капель-105/105М», обладнаним спеціальним про-
грамним забезпеченням на основі персонального комп'ютера. 

Першим етапом досліджень було визначення органолептичних показників 
рибного борошна, за допомогою яких можна виявити невідповідність кольору 
та запаху характерного для рибного борошна. 

Ефективним методом виявлення фальсифікації рибного борошна  компо-
нентами рослинного та тваринного походження є аналітичний метод мікроско-
пічної ідентифікації. Він дозволяє ідентифікувати компоненти тваринного та 
рослинного походження за допомогою двоступеневої мікроскопічної ідентифі-
кації з використанням двох мікроскопів з діапазоном збільшення від 10 до 1000 
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і більше та цифрової камери з системою обробки зображення [3]. 
Метод передбачає ідентифікацію компонентів тваринного походження, як 

на базі типових мікроскопічних характеристик, так і за допомогою реактивів за-
барвлення з попередньою обробкою досліджуваного зразка. За допомогою ме-
тоду мікроскопічної ідентифікації можна відрізнити м´ясо-кісткове, м´ясне, 
кров´яне, пір´яне борошно та виявити їх у рибному борошні. Для фарбування 
зразка було застосовано цистиновий, алізариновий реактиви, розчин йоду у ка-
лії йодистому та гліцерин [4, 5]. 

Для визначення амінокислотного складу зразка рибного борошна було за-
стосовано метод капілярного електрофорезу, в основі якого закладено електро-
кінетичні явища — електроміграція іонів та інших заряджених частинок і елек-
троосмос. Ці явища виникають в розчинах при розташуванні їх в електричному 
полі, переважно, високої напруги. Якщо розчин знаходиться в тонкому капілярі 
то електричне поле, яке знаходиться вздовж капіляра, викликає в ньому рух за-
ряджених частинок і пасивний потік рідини, в результаті чого проба розділяєть-
ся на індивідуальні компоненти, так як параметри електроміграції специфічні 
для кожного виду заряджених частинок. Дослідження проводили за допомогою 
системи капілярного електрофорезу “Капель-105/105М” із позитивною полярні-
стю джерела високої напруги (внутрішній діаметр капіляру 50 мкм, повна дов-
жина капіляру 75 см, ефективна довжина 65 см), оснащена спеціальним про-
грамним забезпеченням на основі персонального комп'ютера [2].  

Аналіз зразка проводили при відповідних параметрах приладу, які наве-
дено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1. Параметри приладу “Капель-105/105М” 

Вихідні компоненти  
(в порядку виходу) 

Лізин, метіонін,  
цистин, триптофан 

Введення проби 30 мбар, 5 сек 
Довжина хвилі, нм 254 
Напруга, кВ 25 
Температура, °С 30 
Ведучий електроліт Буферний розчин 

 
Результати досліджень. При проведенні органолептичного аналізу вста-

новлено, що досліджуваний зразок був темно-коричневого кольору з червонува-
тим відтінком, мало сипучим, запах – суміш м'ясо-кісткового і рибно-
го борошна.  

При проведенні мікроскопічних досліджень зразок було оброблено тетра-
хлоретиленом, розділено шляхом седиментації на осад і флотат, застосовано 
об'ємні реактиви та реактиви забарвлення: гліцерин, цистиновий реактив, аліза-
риновий червоний та розчин калію йодистого. Приготовані мікропрепарати роз-
глядали у прохідному і поляризованому світлі при різних діапазонах збільшення 
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біологічного мікроскопа із системою фото-відео зображення.  
Використовуючи об'ємний реактив гліцерин у осаді досліджуваного зраз-

ка рибного борошна, виявлено наявність кісток птиці та риб (рис. 1 і 2). 
 

  
Рис. 1 Фрагмент кістки птиці у осаді 

рибного борошна (ок. 10, об. 20). 
Рис. 2 Фрагмент кістки риби в осаді 

рибного борошна (ок. 10, об. 40). 
 

При дослідженні флотату із застосуванням цистинового реактиву виявле-
но наявність фрагментів пера та крові, як показано на рис. 3 і рис. 4. 

 

  
Рис. 3 Фрагмент пера птиці у 

флотаті рибного борошна 
(ок. 10, об. 20). 

Рис. 4 Фрагмент крові у флотаті 
рибного борошна (ок. 10, об. 20). 

 
Для визначення амінокислотного складу досліджуваного зразка рибного 

борошна, було побудовано калібрувальний графік та перевірено його стабіль-
ність за допомогою контрольного розчину, аналізуючи не менше двох разів в 
умовах, відповідних аналізу градуйованого розчину. Встановлено ширину вікна 
ідентифікації і на отриманих електрофореграмах перевірено автоматичну іден-
тифікацію компонентів. 
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Електрофореграма та результати аналізу досліджуваного рибного борош-
на наведено на рис. 5 і табл. 2. 

 

 
 

Рис. 5. Електрофореграма досліджуваного зразка рибного борошна. 
 

Таблиця 2. Результати аналізу досліджуваного зразка рибного борошна за 
вмістом амінокислот 

№ 
п/п 

Назва  
амінокислоти 

Площа  
піку 

Конц.  
мг/л 

Конц.  
% 

1 Лізин 95,10 24,05 2,61 
2 Метіонін 23,74 10,88 1,09 
3 Цистин 11,70 5,67 0,57 
4 Триптофан 7,587 4,436 0,44 

 
Проаналізувавши та порівнявши результати наведені в таблиці 2 з орієн-

товними нормами вмісту амінокислот у рибному борошні можна зробити ви-
сновок, що вміст лізину, метіоніну, цистину та триптофану є нижчим у порів-
нянні з їх вмістом у натуральному рибному борошні.  

Отже, метод капілярного електрофорезу приладом «Капель-105/105М» 
дозволяє ідентифікувати та визначити вміст амінокислот у фальсифікованому 
рибному борошні і може застосовуватися як у комплексних дослідженнях так і 
окремо для встановлення амінокислотного складу досліджуваних зразків. 

Висновки. Комплексними дослідженнями зразка рибного борошна було 
встановлено, що за органолептичними показниками він має специфічний запах 
суміші м'ясо-кісткового і рибного борошна, у його складі за допомогою мікрос-
копічних досліджень виявлено фрагменти кісток птиці, пір'я та крові, а за своїм 
амінокислотним складом даний зразок близький до м'ясо-кісткового борошна.  

Для визначення ідентичності рибного борошна ефективно застосовувати 
мікроскопічний метод досліджень, який дозволяє виявити та ідентифікувати 
компоненти, які використовувалися при фальсифікації продукту. За допомогою 
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методу капілярного електрофорезу можна ідентифікувати зразок рибного боро-
шна за вмістом у ньому лізину, метіоніну, цистину та триптофану. 
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Резюме. Исследование посвящено идентификации бизнес-процесса «Инкубация яиц» в 

системе менеджмента качества. Определены владельцы и участники данного подпроцесса 
на входе (поставщики) и выходе (потребители) с одновременным указанием управляющих 
воздействий и ресурсов, критериев оценки его результативности, сконцентрированных и 
визуально представленных в карте и регламенте. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, бизнес-процесс, регламент, кар-
та процесса, алгоритм процесса, управляющие воздействия. 

Summary: The research deals with the identification of the business-process “Incubation” 
in the quality management system. The owners and the members of this sub-process were defined at 
the entry (suppliers) and at the output (customers). Simultaneously some controlling actions and 
resources, performance indicators, concentrated and visually represented at the map and in the 
regulations, were determined. 

Key words: quality management system, business process, regulations, process map, pro-
cess algorithm, controlling actions. 
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Вступление. Вступление России в ВТО актуализирует вопросы управле-
ния бизнес-процессами на предприятии с целью их оптимизации. Данная ситу-
ация характерна и для отрасли птицеводства. Предприятия, не внедрившие си-
стемы менеджмента качества и безопасности продукции, основанные на прин-
ципах ХАСПП не смогут реализовать свою продукцию ни на внутреннем рын-
ке, ни экспортировать ее согласно техническому регламенту «О безопасности 
пищевой продукции». 

В силу того, что качество продукции является интегрированным показа-
телем результативности бизнес-процессов, это положение адекватно и приме-
нительно к ним [1]. Данное обстоятельство вызвало необходимость типизиро-
вания основных бизнес-процессов птицеводческого предприятия с последую-
щим акцентом на подпроцессе «Инкубация яиц», который в значительной сте-
пени оказывает влияние на конкурентоспособность выходной продукции каж-
дой технологической цепочки. 

Следовательно, вопросы идентификации процессной модели инкубации 
яиц в соответствии со стандартами системы менеджмента качества примени-
тельно к отрасли птицеводства являются чрезвычайно актуальными. 

Материалы и методы. При реализации данного исследования в качестве 
теоретической и методической базы были использованы зарубежные и отече-
ственные источники, периодические издания, нормативно-правовые акты по 
вопросам разработки, внедрения системы менеджмента качества, рекомендации 
и методики научно-исследовательских институтов, существующий практиче-
ский опыт в отрасли на примере птицеводческих хозяйств Челябинской обла-
сти. 

Круг обозначенных задач исследования решался посредством использо-
вания монографического, аналитического, расчетно-конструктивного методов 
исследования. 

Результаты исследований. В качестве объектов исследования были вы-
браны предприятия Челябинской области, занимающиеся производством то-
варного яйца и мяса птицы, которые являются лидерами отрасли. Линейка вы-
пускаемой ими продукции постоянно увеличивается. Предприятия активно ве-
дут реконструкцию обновления производства. В настоящее время эти хозяй-
ствующие субъекты представляют собой производство с непрерывным замкну-
тым циклом: от производства племенного яйца и кормов до производства то-
варного яйца и цыплят-бройлеров, а также продукции их переработки. Практи-
чески все технологические процессы осуществляются на современном автома-
тизированном оборудовании. 

Анализируемые предприятия сориентированы на процессный подход си-
стемы менеджмента качества для управления работой служб и подразделе-
ний [2]. В этих целях включенные в систему менеджмента качества основные 
виды деятельности определены как процессы.  

Изучение и анализ деятельности объектов исследования позволили типи-
зировать основные бизнес-процессы [5]. 

Фундаментом в данной иерархии бизнес-процессов являются основные 
бизнес-процессы, включающие 3-4 блока с соответствующей структурой их 
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подпроцессов. Каждый бизнес-процесс был идентифицирован, описан, оценен 
и скорректирован согласно выявленным несоответствиям. 

Этапность процессной модели системы менеджмента качества проиллю-
стрируем на подпроцессе «Инкубация яиц», который является одним из ключе-
вых звеньев в воспроизводстве птицы. 

Вся совокупность составляющих элементов данного подпроцесса скон-
центрирована в регламенте, визуальное представление которого отображено в 
соответствующей карте процесса и алгоритме (рис. 1-2). 

В представленных блок-схемах системно показаны: начало, завершение 
подпроцесса, работа, действие, документ (информация, данные, записи по каче-
ству), принятие решения, согласование, утверждение [3, 4]. 

В качестве критериев оценки результативности процесса инкубирования 
яиц рекомендовано использовать: 

1. Процент вывода цыплят, не ниже установленного плана (ежемесячно). 
2. Отсутствие технологических несоответствий по качеству инкубацион-

ного яйца, цыплят (ежемесячно). 
3. Себестоимость 1 головы суточного молодняка, не выше установленно-

го плана (ежемесячно). 
Одновременно было оценено качество изучаемого подпроцесса посред-

ством аудита, результатом которого является выявление несоответствий, реги-
стрируемых и анализируемых ответственными представителями руководства с 
последующим составлением отчета. Эти результаты являются основанием для 
разработки корректирующих мер.  

Исходя из результатов исследования, дан конкретный регламент подпро-
цесса системы менеджмента качества «Инкубация» яиц с представлением соот-
ветствующих блок-схем, карты подроцесса и его алгоритма. 

Выводы: 
1. На основе типизированных основных бизнес-процессов системы ме-

неджмента качества на птицеводческом предприятии проиллюстрирована реа-
лизация процессной модели по подпроцессу «Инкубация яиц». 

2. Определены владельцы и участники подпроцесса с выделением целей и 
задач. 

3. Сформирована информационная база на входе (поставщики) и выходе 
(потребители) данного подпроцесса с одновременным указанием управляющих 
воздействий и ресурсов. 

4. Разработана карта исследуемого подпроцесса и его алгоритм. 
5. Определены критерии оценки результативности подпроцесса «Инкуба-

ция яиц» по итогам его мониторинга посредством аудита с выявлением несоот-
ветствий. 

Таким образом, продемонстрированный вариант системы менеджмента 
качества на примере бизнес-процесса «Инкубация яиц» в виде процессной мо-
дели позволит своевременно принимать управленческие решения по нейтрали-
зации факторов, снижающих результативность как отдельного бизнес-процесса 
(подпроцесса), так и всей интегрированной системы менеджмента качества 
применительно к отдельным хозяйствующим субъектам и отрасли в целом. 
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Рис. 1. Карта бизнес-процесса «Инкубация яиц». 
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МЕТОДЫ ВЫВЕДЕНИЯ И ПРОДУКТИВНЫЕ 

КАЧЕСТВА УРАЛЬСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ГУСЕЙ 
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ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии, roiter@vnitip.ru 

Кутушев Р. Р. 
ГУП «ППЗ Благоварский» 

 
Резюме. В ГУП ППЗ «Благоварский» выведена и утверждена Уральская белая порода 

гусей, отличающаяся высокими продуктивными и воспроизводительными показателями, хо-
рошей приспособленностью к фуражированию на пастбищах и водоемах и содержанию в 
облегченных помещениях круглый год 

Ключевые слова: гуси, селекция, аутосексность, продуктивность 
 
Summary. The Ural white breed geese was deduced and confirmed in the State unitary en-

terprise breeding poultry-farming factory "Blagovarsky". Breed geese is differed high productive 
and reproductive characteristics, good fitness to forage on pastures and reservoirs and to the 
maintenance in the facilitated premises all year long 

Key words: geese, selection, sex determination, productivity 
 

Вступление. В настоящее время в Российской Федерации производство 
гусеводческой продукции, в основном, сосредоточено в частном секторе, приу-
садебных и небольших фермерских хозяйствах. В этих хозяйствах производство 
носит сезонный характер, а для содержания подрощенного молодняка и взрос-
лой птицы используют неотапливаемые помещения, даже в зимний период года, 
когда температура окружающей среды опускается ниже -40оС. В летний, осен-
ний период года птицу содержат на пастбищах или водоемах, где она удовлет-
воряет потребности в питательных веществах на 60-70 % и более. При фуражи-
ровании гусей на пожнивье, после уборки зерновых культур (пшеница, ячмень, 
овес) они полностью удовлетворяют свою потребность в питательных вещест-
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вах. В этом случае птицу лишь надо обеспечить питьевой водой [2, 3]. 
В последнее десятилетие в страну из-за рубежа были завезены венгерские, датс-

кие (леггарт) и северогерманские гуси. Однако завезенная птица не получила широ-
кого распространения, так как в традиционных для нашей страны условиях соде-
ржания и кормления они значительно уступали по жизнеспособности и продук-
тивности гусям отечественной селекции [1, 4]. 

В связи с вышесказанным основной целью работы являлось - создание 
породы гусей с высокими воспроизводительными, мясными и перо-
пуховыми качествами при разведении птицы в традиционных для страны услови-
ях содержания и кормления. 

Материалы и методы. Работа по выведению уральской белой породы 
была начата в 2001 году в ГУП «ППЗ Благоварский» Республика Башкортостан 
специалистами хозяйства в творческом содружестве с учеными ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии. В настоящее время эта порода отвечает всем требованиям 
отечественного рынка и пользуется повышенным спросом в фермерских хозяй-
ствах и населения. 

Основой для создания гусей высокопродуктивной породы послужили рей-
нская, итальянская и северогерманская породы. Первые две породы в страну 
были завезены в конце 60 начале 70-х годов прошлого столетия и за практически 
сорокалетний период их разведения они неплохо адаптировались к местным 
условиям содержания. В дальнейшем на их основе была проведена селекцион-
ная работа на повышение продуктивных показателей, скорости прироста живой 
массы, перо-пуховых показателей, точности сексирования птицы 
по окраске пуха.  

Семейная селекция гусей по продуктивным и воспроизводительным пока-
зателям была организованна путем устройства селекционных контрольных 
гнезд. Гусынь селекционного стада содержали в индивидуальных секциях, раз-
мером 0,9 х 2,5м. За одним гусаком - производителем закрепляли 3 – 4 гусыни. 
Гусака-производителя подсаживали к гусыне на 2 дня, через два дня его пере-
водили к следующей самке, закрепленной за гнездом, через 6 – 8 дней гусак во-
звращается к первой самке. 

Семейную селекцию проводили дифференцировано по двум направлени-
ям продуктивности: отцовскую линию отбирали по скорости прироста живой 
массы молодняка, мясным формам телосложения, оплодотворенности яиц и пе-
ропуховым показателям; материнскую - по яйценоскости, выходу и качеству 
инкубационных яиц. 

При этом селекционную птицу (ремонтный молодняк и взрослых гусей 
после продуктивного периода) содержали в облегченных помещениях с исполь-
зованием выгулов. В летний период подращенный молодняк (с месячного воз-
раста) выпускали на выпас.  

Программа работы по совершенствованию уральских белых гусей в на-
стоящее время предусматривает: селекцию на повышение аутосексности по 
окраске пуха и расширение полового соотношения в стаде взрослых гусей. Мо-
лодняк отбирают по скорости прироста живой массы гусят до 9 (10)-недельного 
возраста, мясным формам телосложения, выходу перо-пуха, снижению затрат 
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корма на 1 кг прироста живой массы. 
Оценку и отбор гусей проводят на основе разработанных приемов и пря-

мой селекции по этим признакам. 
С целью анализа эффективности использования приемов селекционной 

работы ежегодно проводится оценка родительских форм и гусят, выращенных 
на мясо. 

Для рационального использования поголовья и повышение его продукти-
вности селекцию гусей проводят с учетом специфики линий, а также разрабо-
танных программы племенной работы с птицей прародительских и родительс-
ких стад и внедрение её в производство. Подбор птицы по селекционным приз-
накам проводят с учетом направления продуктивности линии и степени родства 
производителей (гусаков и гусынь). Методы и приемы селекции регулярно уто-
чняются с учетом генетического анализа данных по линиям, особенностям рос-
та развития и продуктивности птицы. В процессе селекции используются сле-
дующие приемы - оценка и отбор птицы по индивидуальным показателям, жес-
ткая браковка по основным признакам, оценка производителей по происхожде-
нию, по сестрам - братьям, полусестрам - полубратьям и по качеству потомства 
с выявлением производителей - достоверных улучшателей по ведущим призна-
кам. Основным методом совершенствования линий гусей является комбиниро-
ванная селекция (семейная в сочетании с индивидуальной) с оценкой произво-
дителей по качеству линейного и гибридного потомства. 

Поскольку процесс селекции связан с частотой смены поколений, селек-
ционную работу по отцовской линии проводили на гусях первого года продук-
тивности. Для более полной оценки по яйценоскости гусей материнской линии 
отбирали по результатам продуктивности за 1 год, на 2 год использования оста-
вляем 50 % лучших особей. Окончательную оценку птицы проводим за два года 
использования ее в селекционных гнездах. Для ускорения размножения высо-
копродуктивной птицы лучшее поголовье селекционных гнезд и испытатель 
линий используем по третьему, четвертому, пятому году в группе множителя 
линий. 

При воспроизводстве стада и для оценки производителей по качеству по-
томства от каждой гусыни гнездового содержания отводим не менее 15−20, от 
гусаков не менее 45-60 суточных гусят. 

Отвод селекционного молодняка осуществляем в период максимальной 
яйценоскости по 2 и 3 месяцу яйцекладки. Это дало возможность получать от 
несушки максимальное для оценки количество одновозрастных потомков. Для 
объективной оценки гусаков-производителей по качеству потомства в гнезда 
подбираем однородное поголовье гусынь по учитываемым основным и допол-
нительным признакам. При совершенствовании линий близкородственное спа-
ривание не применяем. Поголовье птицы множителя линий отводили от селек-
ционного стада до начала и по окончанию воспроизводства селекционной пти-
цы. 

Результаты исследований. В результате многолетней работы была выве-
дена и утверждена порода гусей − уральская белая (патент № 4915). Порода ха-
рактеризуются высокой продуктивностью и хорошими воспроизводительными 
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показателями родительских форм, молодняк выращенный на мясо отличается 
высокой скоростью прироста живой массы и хорошими мясными формами. 

Уральские белые гуси - однородны по окраске оперения, развитию эксте-
рьера, стойко передают отселекционированные признаки потомству. 

Эта порода имеют характерные экстерьерные особенности, отличаются от 
других пород компактным телосложением, отсутствием шишки на лбу, аутосек-
сную окраску пуха гусят в суточном возрасте, высокие мясные и перопуховые 
качества. Пух характеризуется разветвленной структурой, обеспечивающие его 
высокие теплоизоляционные качества. 

Селекционируемые гуси относятся к среднему типу, характеризуются 
следующими экстерьерными признаками: голова средних размеров, клюв пря-
мой, глаза коричневые, грудь выпуклая хорошо обмускуленная, крылья сред-
ней длины плотно прилегают к туловищу, хвост небольшой и несколько при-
поднят, ноги средней длины, широко расставленные, мышцы ног хорошо об-
мускуленные, окраска клюва и ног оранжевого цвета. 

В результате направленной селекционной работы показатели продук-
тивности гусей с годами существенно улучшились (табл). 

 
Таблица. Продуктивность уральских белых гусей при семейной селекции 

(в среднем по породе) 

Показатель Годы 
2009 2011 2012 

Продолжительность цикла, нед. 19 19 19 
Яйценоскость на несушку, шт. 51,7 51,9 52,7 
Масса яйца по 2-му месяцу, г 158,9 159,6 158,9 
Оплодотворенность яиц, % 92,0 92,3 92,5 
Выводимость яиц, % 82,7 83,0 83,7 
Вывод гусят, % 76,1 76,6 77,3 
Выход гусят от несушки, гол. 37,3 37,7 38,7 
Живая масса в 52 нед., кг: 
гусаки 6,10 6,11 6,13 
гусыни 5,41 5,43 5,44 
Сохранность взрослых гусей, % 95,4 95,3 95,6 

 
Следует отметить, что за период селекции гусей на повышение плодови-

тости удалось сохранить у птицы сравнительно высокие показатели скорости 
прироста живой массы у молодняка, а у линии селекционируемой по скорости 
роста молодняка хорошую плодовитость. 

Селекция гусей материнской линии направленная на повышение плодови-
тости, предусматривала проведение отбора не только по числу сносимых яиц, 
но и по их пригодности к инкубированию. За последние 5 поколений отбора по-
вышение комплексного показателя выход молодняка от несушки по породе сос-
тавило 8,5 голов, сохранность молодняка составила 95,0-97,5 %. 
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Повышение воспроизводительных показателей объясняется как интенси-
вной селекцией с использованием традиционных и новых приемов отбора и по-
дбора, так и применяемых методов направленного выращивания и содержания 
гусей. 

Таким образом, в результате проводимой селекционной работы уральская 
белая порода гусей характеризуется высокой продуктивностью и отличаются от 
других пород, разводимых в стране, высокими воспроизводительными призна-
ками, аутосексностью окраски пуха у суточных гусят и хорошими мясными ка-
чествами птицы, выращенной на мясо. Гуси приспособлены к условиям содер-
жания в облегченных неотапливаемых помещениях круглый год, хорошо фура-
жируют на пастбищах и водоемах. 

В перспективе селекционная работа с гусями этой породы будет направ-
лена на создание высокопродуктивных линий и кроссов с длительным (5 лет и 
более) периодом содержания родительского стада при расширенном половом 
соотношении самцов и сaмок. Создание мясного кросса гусей позволит обеспе-
чить выход 40-45 гусят от родительской пары. Живая масса гусят-бройлеров в 
8 (9) недель – 4,3-4,5 кг, при затратах корма на 1 кг прироста 2,4-2,6 кг, в 10 не-
дель живая масса – 5,0-5,4 кг, конверсия корма 2,5-2,7 кг. 

Селекция птицы будет направлена на улучшение мясных форм, увеличе-
ния выхода и качества перопухового сырья, одновременно будут продолжены 
работы по селекции гусей на повышение яйценоскости, улучшение эмбриона-
льной и постэмбриональной жизнеспособности молодняка, что позволит уве-
личить выход мяса от одной родительской пары за цикл продуктивности до 200-
230 кг.  

Выводы. В результате длительной селекционной работы создана и утве-
рждена в качестве селекционного достижения уральская белая порода гусей, 
характеризующаяся высокими продуктивными показателями, аутосексностью в 
суточном возрасте и хорошей приспособленностью к местным условиям корм-
ления и содержания. 
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Резюме. Наведено результати досліджень, які були проведені на поголів’ї молодняку 

гусей породи Датський легат при додаванні до комбікормів соняшникового лецитину. Одер-
жані дані доводять, що оптимальною дозою включення лецитину у комбікорми є 0,4 %. Гу-
сенята, яким згодовували комбікорм з вмістом 0,4 % лецитину переважали контрольну та 
дослідні за перетравністю поживних речовин та за відкладенням азоту в організмі. 

Ключові слова: гуси, соняшниковий лецитин, перетравність поживних речовин, ба-
ланс азоту. 

 
Summary. The results of research have been conducted on young breed geese when added to 

feed sunflower lecithin. Geese, which where fed with combined feed containing 0.4 % of lecithin 
dominated in control and experimental group by nutrient digestibility and by nitrogen deposition in 
the body. 

 
Вступ. Гусівництво як галузь виробництва дає можливість виробляти 

м’ясо птиці з використанням значної кількості зелених, соковитих та грубих ко-
рмів при мінімальних витратах концентрованих кормів, тобто не є настільки се-
рйозним конкурентом людини у споживанні зернових, яким є, наприклад, виро-
бництво м'ясо бройлерів. Окрім того, гуси здатні споживати і засвоювати велику 
кількість клітковини і при цьому стрімко набирати живу масу (жива маса від 
добового до 9-тижневого віку збільшується у 40-45 разів). Завдяки швидкості 
росту, високої якості м’яса та швидкої окупності вважається вигідною галуззю 
виробництва, яка потребує подальшого вивчення засобів зниження витрат на 
виробництво м’ясної продукції [1].  

Збільшення виробництва м’яса птиці можливе завдяки ефективному ви-
користанню кормів, оптимальної, біологічно обґрунтованої годівлі птиці, зок-
рема гусей, що стає можливим за рахунок використання різних кормів та кор-
мових добавок, в тому числі і біологічно активних речовин, таких як лецитин. 

Лецитини належать до поширеної групи фосфоровмісних речовин, мають 
важливе фізіологічне значення, оскільки входять до складу кожної клітини і ро-
слини. Лецитин містить не менше 96,5 % фосфатидів (фосфоліпідів), жиру не 
більше 2 % [2]. Як кормова добавка підвищує енергетичний рівень раціону, по-
кращує обмін речовин, зменшує використання амінокислот для забезпечення 
організму енергією і скеровує їх на синтез білків, тобто стабільно стимулює ріст 
маси тіла тварин і продуктивної птиці [3,4]. 

Проте, стосовно використання лецитину в годівлі гусей виникає необхід-
ність проведення досліджень, направлених на визначення оптимальних доз 
включеного його в раціони та з’ясування ефективності засвоювання. 
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Метою роботи було встановлення оптимальної дози соняшникового леци-
тину для збагачення ним комбікорму та вплив фосфоліпідів на організм птиці. 

Матеріали і методи. Для досягнення поставленої мети було проведено 
науково – господарський дослід на базі приватного господарства «Орбіта» Бере-
знегуватського району Миколаївської області. 

Відбір молодняку гусей для науково-господарського досліду провели за 
методикою ВНДІТІП (2009). Птицю утримували на підлозі. Починаючи з добо-
вого віку, перша (контрольна) група гусей отримувала впродовж дослідного пе-
ріоду (60 днів) повнораціонний комбікорм виготовлений в умовах приватного 
підприємства, друга, третя, четверта та п’ята групи (дослідні) отримували пов-
нораціонний комбікорм з додаванням до нього різних доз лецитину. 

Результати досліджень. Для проведення першого науково-
господарського досліду було сформовано п’ять груп гусей-аналогів породи Дат-
ський легарт – по 40 голів у кожній. Схема досліду наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1. Схема досліду 

Група Характер годівлі гусей 
I (контрольна) Основна кормосуміш (ОК) 

II ОК + 0,2 % соняшникового лецитину 
III ОК + 0,3 % соняшникового лецитину 
IV ОК + 0,4 % соняшникового лецитину 
V ОК + 0,5 % соняшникового лецитину 

 
Основну кормосуміш (ОК) було збалансовано за основними показниками, 

які характерні даній породній групі та віковому показнику. Було складено раці-
они, які відповідають загальноприйнятим нормам годівлі сільськогосподарської 
птиці, нормами ВНДІТІП (2009). Склад комбікормів представлений в таблиці 2. 

За даними ВНДІТІП (2009) необхідна кількість протеїну для даної вікової 
групи має складати 18 %. Рівень сирого протеїну, який буде нижчим за рекомен-
дований, призводить не тільки до зниження використання комбікормів, але й до 
втрат продуктивності. Так, в комбікормах для гусенят рівень сирого протеїну 
був в межах норми.  

Кількість лінолевої кислоти в дослідних групах збільшується проти конт-
ролю на 1,2 %, 2,0 %, 2,8 % та 3,6 % відповідно. Ці дані свідчать про високу за-
безпеченість кормів лінолевою кислотою, яка є основним елементом, що впли-
ває на інтенсивність росту та розвиток організму птиці, еластичність стінок 
кровоносних судин та обмін жирів, тому є одним з важливих показників відго-
дівлі. 

Гусенята контрольної та дослідних груп в продовж фізіологічного досліду 
отримали майже однакову кількість поживних речовин, однак їх перетравність 
їх була різною. На основі одержаних даних, за кількістю спожитого корму і ви-
ділених з послідом поживних речовин, були визначені коефіцієнти перетравно-
сті (табл. 3). 
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Таблиця 2. Склад комбікормів для молодняку гусей віком 4-9 тижні 

Показник Група 
I (контроль) II III IV V 

Кукурудза 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 
Пшениця 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 
Соняшникова макуха 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Соєва макуха 10,50 10,30 10,20 10,10 10,00 
М'ясо-кісткове борошно 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
Вапняк 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Сіль 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Соняшниковий лецитин 
(фосфати) - 0,20 0,30 0,40 0,50 

Метіонін 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Лізин 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Премікс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Хамекозим 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Біо-Мос 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Альфасорб 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
100 г комбікорму 
містять: 
обмінної енергії, МДж 

     

обмінної енергії, ккал 290,92 291,16 291,28 291,40 291,52 
сирого протеїну 19,01 18,99 18,97 18,96 18,94 
сирої клітковини 5,03 5,01 5,01 5,00 4,99 
сирого жиру 5,95 6,00 6,03 6,05 6,08 
кальцію 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 
фосфору 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
натрію 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Хлор 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
лізину 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
метіоніну + цистин 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
триптофану 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
треоніну 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
гістидину 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
лінолевої кислоти 2,50 2,53 2,55 2,57 2,59 
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Таблиця 3. Перетравність поживних речовин  
молодняку гусей віком 0-4 тижні 

Показник 
Група 

I  
(контроль) II III IV V 

Суха ре-
човина 

67,58± 
0,121 

67,66± 
0,140 

67,64± 
0,105 

68,26± 
0,112* 

67,62± 
0,135 

Органічна 
речовина 

69,47± 
0,117 

69,72± 
0,130 

69,80± 
0,110 

70,20± 
0,121* 

69,78± 
0,119 

Сирий 
протеїн 

68,64± 
0,282 

69,01± 
0,187 

69,64± 
0,120* 

70,55± 
0,195** 

69,73± 
0,219* 

Сира кліт-
ковина 

46,46± 
0,177 

46,63± 
0,521 

46,91± 
0,455 

46,61± 
0,589 

46,49± 
0,809 

Сирий 
жир 

65,47± 
0,289 

67,40± 
0,393* 

67,57± 
0,294* 

69,09± 
0,328** 

67,03± 
0,234* 

БЕР 72,20± 
0,090 

72,30± 
0,089 

72,20± 
0,113 

72,38± 
0,087** 

72,20± 
0,062 

Примітка. * - Р<0,05; * - Р<0,01; * - Р<0,001. 
 
Аналіз показників перетравності поживних речовин показує відмінності 

між контрольною та дослідними групами, що на нашу думку спричинено вклю-
ченням до раціонів соняшникового лецитину. Так перетравність сухої речовини 
в контролі становила 67,58 %, в порівнянні з цим показником у дослідних гру-
пах не було помічено великої різниці. Встановлено, що гуси дослідних груп 
краще перетравлювали поживні речовини корму, що вказує на важливе значення 
соняшникового лецитину в обміні речовин. Аналіз перетравності поживних ре-
човин дослідних груп вказує на перевагу четвертої групи, де соняшниковий ле-
цитин складає 0,4 %. Так сирий протеїн четвертої групи переважав за перетрав-
ністю дослідні на 2,2 %, 1,3 % та 1,2 % відповідно та на 2,8 % був вищим відно-
сно контролю. Перетравність сирого жиру четвертої групи була більшою на 5,5 
% порівняно з контрольною групою та на 2,5 %, 2,2 % та 3,0 % відповідно з до-
слідними другою, третьою та п’ятою дослідними групами. Перетравність кліт-
ковини в групах майже не мала великих відмінностей.  

Для встановлення співвідношення між азотом, який було прийнято з кор-
мом та виділено з послідом, нами було розраховано баланс азоту. Частина азо-
тистих речовин, які отримав організм птиці з комбікормом було виділено в пос-
ліді та засвоєно організмом для підтримки життя птиці та одержання приростів. 
(табл. 4).  
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Таблиця 4. Середньодобовий баланс азоту в організмі молодняку гусей 
(г, на голову за добу) 

Показник 
Група 

I (конт-
роль) II III IV V 

Перетравлено 2,74± 
0,003 

2,92± 
0,002 

2,94± 
0,002 

2,99± 
0,002 

2,95± 
0,003 

Виділено з по-
слідом 

0,89± 
0,005 

0,94± 
0,003 

0,91± 
0,002 

0,92± 
0,002 

0,91± 
0,002 

Засвоєно 1,85± 
0,007 

1,98± 
0,001*** 

2,03± 
0,002*** 

2,07± 
0,005*** 

2,04± 
0,004*** 

Засвоєно азоту 
від перетравле-
ного, % 

67,69± 
0,195 

67,91± 
0,094 

68,92± 
0,068 

69,19± 
0,099 

69,05± 
0,093 

Примітка: * - Р<0,05; * - Р<0,01; * - Р<0,001. 
 
Баланс азоту в п’яти групах мав позитивну характеристику. При позитив-

ному балансі азот затримується в організмі, що пов’язано з нормальним фізіо-
логічним станом птиці (ріст, інтенсивна регенерація тканин). Протягом досліду 
було встановлено, що організмом птиці четвертої групи було найбільше засвоє-
но азоту, а саме в порівнянні з контролем на 11,9 %, друга, третя та п’ята дослі-
дні групи на 7,0 %, 9,7 % та 10,3 % відповідно. Перевага дослідних груп у за-
своєнні азоту від перетравленого була незначною, а саме на 0,3 %, 1,8 %, 2,2 % 
та 2,0 % відповідно. Отже ми бачимо позитивну динаміку засвоєння азоту в ор-
ганізмі в усіх групах, це впливає насамперед на швидкість росту птиці, на її від-
годівельні характеристики, показники крові. 

Висновки. Таким чином, гусенята дослідних груп, які отримувала у скла-
ді раціону соняшниковий лецитин, краще використовували поживні речовини, 
порівняно з гусенятами контрольної групи. Також було встановлено тенденцію 
до більшого відкладення в тілі азоту, що свідчить про безпосередній вплив фо-
сфоліпідів на весь організм в цілому, а саме на засвоєння білку.  
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Резюме. Рассмотрены основные методы оценки генотип-средового взаимодействия в 
птицеводстве. Дан их критический анализ.  

Ключевые слова: генотип-среда, селекционные программы, статистика. 
 
Summary. The basic methods of an estimation genotype-environment interaction in poultry 

are considered. Their critical analysis is yielded.  
Keywords: a genotype-environment interaction, selection programs, statistics. 
 
Одной из важных задач при реализации параметров генотип-средового 

взаимодействия в селекционных программах являются методические вопросы 
использования математических моделей для описания количественных характе-
ристик этих различий на популяционном и семейном уровне. 

При изучении взаимодействия генотип-среда основное требование к экс-
перименту - получить фенотипическую изменчивость по каждому изучаемому 
генотипу и оценить степень изменчивости и стабильность в реализации призна-
ков [6]. Поэтому, наряду с набором изучаемых генотипов, в эксперименте конт-
ролируемым фактором должны быть и условия среды, т. е. эксперимент должен 
быть реализован по многофакторной схеме. Основное требование к факторам 
среды - различия между градациями должны быть достаточными для проявле-
ния реакции генотипов на изменение условий. Если нулевая гипотеза о досто-
верности влияния факторов «среда» и «генотип-среда» отвергаются переходят к 
этапу оценки параметров адаптивной способности.  

«Физическая шкала» предусматривает строго фиксированные градации 
среды, например, уровень протеина в рационе, плотность посадки, степень 
освещенности и т.д. В случае если для выявления эффекты среды нельзя ис-
пользовать физическую шкалу измерения определенного фактора используют 
усредненный отклик изучаемых генотипов в реализации признаков под дейст-
вием этих множественных средовых факторов. 

С точки зрения теории статистики и принципов разложения дисперсий 
биологическая и физическая шкала продуктивности отражает одну суть - созда-
ние вариации генотипической и паратипической дисперсий при равных значе-
ниях общей дисперсии.  

Качественная оценка наличия эффекта взаимодействия проводится путем 
изменения рангов генотипов при испытании в различных средах, сравнитель-
ные реакции генотипов в двух средах при применении t-теста, регрессии уровня 
среды на каждый генотип, наличия различия в величине коэффициента наслед-
ственности, сравнении ожидаемых и имеющихся корреляций между сибсами. 

В практике селекции больший интерес вызывают методы количественной 
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оценки величины взаимодействия. При классическом изучении двух генотипов 
(А,В) в двух средах (Х,У) эффект взаимодействия оценивается с помощью оце-
нки разницы между суммами диагональных субклассов [(АХ+ ВУ) - (АУ + ВХ)]. 
Этот метод, усовершенствованный для большего количества комбинаций гено-
типов и сред, описывал Снедекор (1956). Эти оценки могут использоваться при 
сравнении относительной величины эффекта взаимодействия в случаях, когда 
между значениями признаков в различных субклассах есть достоверная разни-
ца, установленная с помощью F-теста. В противном случае оценка эффектов 
взаимодействия этим методом невозможна [1].  

Основными методами изучения генотип-средовых взаимодействий до на-
стоящего времени являются методы основанные на дисперсионных и регресси-
онных анализах, которые обеспечивают получение параметров стабильности. 
Однако использование двух- и трехфакторного дисперсионного анализа не поз-
воляет получить количественные характеристики и оценить вклады отдельных 
генотипов в общем взаимодействии. 

S.С. Salmon в 1951 г., а затем R.L. Plaisted в I960 г. и G. Wricke в 1962 г. 
[20] предложили модифицированные варианты дисперсионного анализа, позво-
ляющие общую сумму квадратов взаимодействия делить на части, которые вно-
сят отдельные линии и сорта. 

D.S. Falconer [15] распространил идеи о различии генетических корреля-
ций и предлагал применять выражение признаки генотипа в двух различных 
средах как два разных признака. В большинстве методов присутствует оценка 
вероятности взаимодействия, которая базируется на следующей модели: 

xijr = y + gi + vj + givj +eijr 
где, xijr - фенотипическое значение i-го генотипа, вырощенного в j-той 

среде в r-ной повторности; 
y - общая средняя всей совокупности фенотипов ; 
gi - эффект i-го генотипа; 
vj - эффект j-го среды ; 
givj - эффект взаимодействия i-го генотипа c j-той средой; 
eijr - эффект обусловлен случайными причинами.  
Математическая обработка результатов проводится с использованием ди-

сперсионного анализа, с проверкой нулевых гипотез о вероятность влияния фа-
кторов: генотип, среда, генотип-среда. Если нулевые гипотезы отбрасываются, 
переходят к оценке параметров генотип-средового взаимодействия. Далее оцен-
ки величины взаимодействия соотносятся с общей дисперсией и с дисперсией 
вариантов, на основании чего делаются выводы о влиянии взаимодействия на 
изменчивость признака.  

Оценку значимости генотип-средового взаимодействия при помощи по-
лученного значения дисперсии проводится следующими путями: 

1) Отношение дисперсии взаимодействия к общей дисперсии. Это облег-
чает сравнение относительных величин и позволяет более наглядно определить 
важность взаимодействия; 

2) Отношение к сумме межгенотипической дисперсии и дисперсии взаи-
модействия. Эта величина описывается как «генетическое смещение» и пред-
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ставляет противоположность генетической корреляции при описании взаимо-
действия; при росте значения генетической корреляции важность взаимодейст-
вия уменьшается, при росте «генетического смещения» - повышается; 

3) Отношение к межгенотипической дисперсии. Позволяет сравнивать ве-
личины двух составляющих общей генетической дисперсии. Очевидно, если 
это отношение большое, продуктивность генотипа имеет очень низкую повто-
ряемость в различных средах.  

Использование регрессионного анализа для целей оценки генотип-
средового взаимодействия основано на принципе оценки изменения продуктив-
ности отдельных популяций по сравнению со всем набором испытываемых по-
пуляций в каждом пункте испытания. 

К.W. Finley, G.N. Wilkinson [16], а затем S.A.Eberhart, W.А. Russel [17] до-
полнительно ввели среднее квадратическое отклонение от линии регрессии, 
G.С.С. Tai [19] ввел параметры, разлагающие эффект взаимодействия каждого 
генотипа со средой на две составляющие части - линейную реакцию и отклоне-
ние от нее. 

Эти методы широко освещены в работах [9, 8] для практики рас-
тениеводства и оценивают фенотипические оценки стабильности и пластичнос-
ти. В дальнейшем предложены различные варианты этих методов, включающие 
регрессии на средние и регрессии на стандарты при различных способах иден-
тификации экологических условий [11]. 

Главный недостаток регрессионного метода анализа заключается в том, 
что взаимодействие генотип-среда рассматривается как линейная функция, а 
поскольку реакция организма на изменение условий среды подлежит общебио-
логическому закону оптимума, выраженному колоколоподобной кривой, такой 
подход является сильным упрощением. Также невозможно установить индиви-
дуальную реакцию генотипа на отдельные среды. Это приводит к тому, что по-
лученные оценки коэффициентов регрессии можно применить только в виде 
грубой оценки параметров адаптивности генотипов.  

Большое внимание взаимодействию генотип-среда уделяют в растение-
водстве, где оно является ключевым вопросом адаптивной селекции. Проблема 
учета взаимодействия в селекции растений имеет два основных аспекта: оценка 
адаптивной способности и устойчивости генотипов в различных средах и оцен-
ка сред на их пригодностью в качестве фона для отбора. Cоздавая определенные 
условия [13], можно программировать уровень урожайности сортов, а также ве-
сти селекцию на необходимый уровень их взаимодействия со средой. 

Первые апробированные методы количественной оценки генотип-
средового взаимодействия в птицеводстве появились в середине 80-х годов. Ме-
тоды, основанные на регрессионных моделях генотип-средового взаимодейст-
вия и разложения дисперсий на компоненты адаптивной способности по хозяй-
ственно-полезным признакам использовались для оценки конкретных популя-
ций на стабильное проявление продуктивности при испытании в ряде сред.  

Существуют методы позволяющие разделить взаимодействие со средой 
на генетические и средовые компоненты, амплитуду изменчивости генотипиче-
ских эффектов с помощью метрических уравнений, на основе решения системы 
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уравнений наименьших квадратов, используя объединенный регрессионный 
анализ [7]. 

В животноводстве в 80-е годы были предложены ряд критериев оценки 
приспособленности селекционируемых популяций и особей, в птицеводстве 
индекс приспособленности [5], не получившие широкого применения. 

В птицеводстве имеются работы по анализу пластичности и стабильности 
популяций кур [2, 3]. При этом в некоторых работах применяется метод регрес-
сии на средние без учета ограничений этого метода, т. е. без учета требований 
испытания всех популяций во всех пунктах испытания, что может привести к 
смещению получаемых характеристик. 

В отличие от методов регрессии, позволяющих оценить независимо уро-
вень продуктивности и пластичности ряд авторов [14, 4] предложили модели, 
оценивающие в одном параметре уровень адаптивной способности и продукти-
вности. Некоторые из методов позволяют расчленить фенотипическую вариансу 
на вариансу общей и специфической адаптивной способности, оценить селек-
ционную ценность генотипов и вести отбор по адаптивной способности в зави-
симости от поставленной селекционной задачи.  

В последнее время находит все большее распространение в биологии кла-
стерный анализ. Ограничения, вытекающие из параметрического подхода к 
анализу взаимодействия генотип-среда, преодолевается непараметрическими 
подходами, основанными на кластерировании генотипов на основе сходства их 
реакции на среду. Применение этого метода позволяет сгруппировать генотипы 
по их реакции на среду или среды по однотипности реакции генотипов, умень-
шить объем данных для упрощения сравнений, идентифицировать общие и 
специфические разницы между генотипами и средами.  

Непараметрический подход к анализу устойчивости позволяет выбрать 
методы кластерирования в зависимости от того: 

 какой из компонентов устойчивости должен быть основой кластери-
рования; 

 как такие компоненты следует использовать, в отдельности или одно-
временно; 

 какая должна быть иерархия при процессе кластерирования в зависи-
мости от относительного значения компонентов устойчивости. 

Недостаток этого метода заключается в наличии большого количества по-
дходов к установлению степени разницы между генотипами, средами и страте-
гиями их группировки. Применение того или иного метода может существенно 
изменять группы кластеров, правильность состав которых очень трудно обос-
новать. 

Наиболее широко используемые методы оценки по положенным в их ос-
нову гипотезам делятся как: 

 анализ эффектов взаимодействий, 
 анализ отклика генотипа на индексы условий содержания, 
 анализ откликов генотипов на физическое состояние условий содер-

жания. 
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Данные методы обнаружения и оценки генотип-средового взаимодействия 
основаны на: 

 разложении фенотипической изменчивости по ее источникам и выделе-
ние компонента взаимодействия каждого генотипа с факторами среды; 

 линейной регрессии описывающей отклик генотипов на условия среды; 
 регрессионном и объединенном регрессионном анализе отдельных ге-

нотипов; 
 разложении фенотипической вариансы популяции на вариансы адапти-

вной способности. 
 
Таблица 1. Математические модели оценки генотип-средового 

взаимодействия 
Авторы методов Математические модели 
Eberhart S.A. 
Russel W.A. xij = xij + bilj + dij 

Wrike G. xij = u + gi + lj + eij 
Кильчевский А.В. 
Хотылева Л.В. xij = u + gi + lj + gilj + eijk(bjk) 

Parkins J.M. 
Jinks J.L. xij = u + Pi∑gi +(1 + Pi∑b)lj + dij + eijk 

 
где, gi – эффект i-того генотипа; lj - эффект j-того условия; gilj – эффект 

взаимодействия i-того генотипа, в j-того условия; bk - эффект k-той повторности 
в условиях; eijk – эффект случайных отклонений; bi – коэффициент линейной ре-
грессии i-того генотипа; dij –отклонение i-того генотипа от линии регрессии в j-
том пункте испытания; Pi – коэффициент дисперсии, оценивающий соотноше-
ние между числом генов, изменяющих величину признака у i-того генотипа. 

Математическую обработку результатов проводят с использованием дву-
хфакторного дисперсионного анализа, проверяя нулевые гипотезы о достовер-
ности влияния факторов «среда» и «генотип-среда». Если нулевая гипотеза 
отвергается, переходят к этапу оценки параметров адаптивной способности.  

Основой для большинства указанных методов является гипотеза о том, 
что существует систематическая вариация в изменчивости, которая частично 
отражает наследуемые различия между генотипами и может быть использована 
для отбора. Доля этой систематической вариации в общей вариации взаимодей-
ствия и определяет эффективность методов оценки адаптивности популяций в 
разных экологических условиях. 

При этом рабочие формулы и извлекаемые параметры генотип-средового 
взаимодействия перечисленных выше авторов представлены ниже. 

Статистическая оценка общего взаимодействия предложенная Wrike G. 
основана на разложении общей фенотипической дисперсии на сумму квадратов 
с учетом составляющей взаимодействия генотип-среда. 

Wi = ∑ (xij – xi./nl – x.j/ng + x../nlng ) . 
Регрессионный анализ взаимодействия генотип-среды предложенный 
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Eberhart S.A., Russel W.A. рассчитывается как: 
bi = ij Ij / j.. , где, 

Ij - средовой индекс, полученный как среднее значение всех линий в j-той 
среде минус общее среднее; 

Ii =( ij /n) – (∑ ∑j glij / n . 
Варианса отклонений от линии регрессии: 

S2di = [∑σ² j / (n – 2)]- eijk / nk , где, 
σ² j – отклонение от линии регрессии i-того генотипа, в j-той среды. 
Предлагаемые методы оценок общей адаптивной (ОАС) и специфической 

адаптивной способности (САС) вычисляются [4] по следующим формулам: 
u = I / nm X.. ; 

OACi = I / m Xi. – 1 / nm X.. ; 
dk = 1 / n X.k – 1 / nm X.. ; 

(vd)ik = xik – 1 / m Xi. – 1 / n X.k + 1 / nm X.. ; 
CACik = dk + (vd)ik = xik + 1 / m Xi.. . 

Для оценки способности i-того генотипа вступать во взаимодействие со 
средами используют вариансу взаимодействия: 

σ²(g-e)gi = 1 / m-1∑k (vd)ik
2 – (nm – n – m + 1 / nm) σ². 

Варианса CACi как мера стабильности i-того генотипа вычисляется как: 
σ² CACi = 1 / m-1 ∑k (dk + vdik)2 – (m-1 / m) σ² . 

Относительная стабильность генотипов: 
Sgi = (σ CACi / u + OACi) 100%. 

Показатель нелинейности ответов i-того генотипа на среду: 
lgi = σ² (g-e)gi / σ² CACi. . 

Коэффициент компенсации генотипа: kgi = σ²CACi / σ²CAC . 
Каждый из перечисленных выше параметров корректируется вариансами 

случайных отклонений. 
Модель Parkins J.M., Jinks J.L. предусматривает оценку линейной регрес-

сии эффектов взаимодействия на эффекты сред. Ожидаемые средние квадраты 
(ms) и степени свободы (df) регрессионного анализа i-той линии при этом будет 
иметь следующий вид. 

 
Таблица 2. Регрессионный анализ i-той линии 

Источник варьирования Степень свободы (df) Средние квадраты (ms) 
Регрессия I (bi)2 ∑j(ej)2 
Отклонение от регрессии s - 2 ∑j σij

2 / (s-2) 
Ошибка st (n-1) σe

2 
 
Ожидаемые средние квадраты и степени свободы в объединенном регрес-

сионном анализе имеют следующий вид (табл. 3). 
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Таблица 3. Объединенный регрессионный анализ 
Источник варьирования Степень свободы (df) Средние квадраты (ms) 
Линии n - 1 s∑j(di)2 / (n – 1) 
Пункты испытания s – 1 n∑j(ei)2 / (s – 1) 
Линии х пункты (n – 1)(s – 1)  
Гетерогенность между 
регрессиями n - 1 ∑j(bi)2 ∑j(ei)2 / (n – 1) 

Отклонения от регрессии (n – 1)(s – 2) ∑iσj ij2 / (n – 1) (s – 2) 
Ошибка st (n – 1) σe

2 
 
Вариансы σe

2 оценивают средним квадратом ошибки, полученным из дис-
персионных анализов линий в каждом пункте испытания. Достоверность ms от-
клонений указывают на наличие взаимодействия генотипов со средой. 

В Институте птицеводства УААН в рамках рабочей программы «Предло-
жить методы оценки адаптивной способности птицы по количественным приз-
накам с целью повышения эффективности селекции» была проведена апроба-
ция и критический анализ методов определения и оценки генотип-средового 
взаимодействия в птицеводстве. 

Показано, что наиболее применяемый метод в анализе эксперименталь-
ных серий в птицеводстве (модель Parkins J.M., Jinks J.L. и Eberhart S.A., Rus-
sel W.A.) является исключительно эмпирической моделью, и средний квадрат 
отклонений от регрессии не может обладать свойствами параметра устойчивос-
ти, применительно к предсказанию или обобщению. Такой параметр характери-
зует только степень совпадения данных с регрессионной моделью, и она (регре-
ссионная модель) не является пригодной для оценки устойчивости. Данные мо-
дели основаны на линейных моделях и при мультипликативных типах реакций 
в биологических системах происходят существенное искажения получаемых 
оценок.  

Были сделаны модельные и фактические расчеты параметров адаптивной 
способности представленных выше методов, и выявлено, что наиболее эффек-
тивным методом, который описывает параметры адаптивной способности, яв-
ляется метод А.В. Кильчевського, Л.В. Хотылевой [4], который отличается тем, 
что: 

 методика оценки стабильности фенотипического проявления признака 
основана на объединении линейной и нелинейной частей реакции генотипа на 
среду; 

 позволяет определить индивидуальные реакции генотипов на отдель-
ные технологические среды и их основные параметры; 

 оценивает уровень продуктивности и стабильности одним показате-
лем СЦГ (селекционная ценность генотипа); 

 во время оценки дисперсии генотип-средового взаимодействия учиты-
вает эффекты компенсации взаимодействия, в чем и заложено биологическое 
обоснование статистического параметра.  

Однако, недостатком данного метода является оценка реакции генотипа в 
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различных градациях только одной среды. Использование многофакторного ди-
сперсионного анализа позволяет определить влияние каждого фактора в разных 
условиях, при изменении других факторов, и получить больше информации о 
природе их взаимодействия. Кроме этого, включение в анализ дополнительных 
факторов позволяет уменьшить остаточную изменчивость, и соответственно 
повысить достоверность влияния исследуемых источников изменчивости. В ча-
стности, предложенный метод оценки основан на испытании i-ых генотипов в 
jkh соотношениях j-ой градаций первой среды, k-ой градаций второй среды и h 
градаций третьей, при  r повторностях. Линейная модель значения признака для 
четырехфакторного комплекса описывается следующим уравнением: 

x i jkr = u + vi + dj + qk + fh + (vd)ij + (vq)ik + (vf)ih + (fq)hk + (dq)jk + (df)jh  + 
(vdq)ijh + (vdf)ijh + (vfq)ihk + (fdq)hjk + (vdqf)ijkh + eijkr , 

где x i jkr – фенотипическое значение i генотипа, который находится под 
действием комбинации среды jkh  при  r повторностях; u- общая средняя всей 
совокупности генотипов; vi – эффект i генотипа; dj – эффект j градаций первой 
среды; qk – эффект k градаций среды; fh – эффект h градации среды; (vd)ij, (vq)ik, 
(vf)ih , (fq)hk , (dq)jk , (df)jh , (vdq)ijh , (vdf)ijh, (vfq)ihk , (fdq)hjk , (vdqf)ijkh –
соответствующие эффекты взаимодействия; eijkr – эффект обусловлен случай-
ными причинами и относится к i jkr фенотипу. 

В дальнейшее оценка производится с вычислением параметров адаптив-
ной способности (Кильчевский А.В. и др., 1985) с корректировкой данных с 
учетом дисперсий случайных отклонений  многофакторного дисперсионного 
комплекса. 
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Резюме. Рассмотрены основные факторы глобализации и вертикальной интеграции в 
птицеводстве. Даны схемы породообразовательного процесса, этапы разработки и реали-
зации селекционных программ.  
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Summary. The main factors of globalization and integration in poultry farming are consid-

ered. Schemas of breed creation process, development cycles and realizations of selection programs 
are yielded.  

Keywords: cross, selection programs, genetics, statistics, hybridization. 
 
На первой Всемирной продовольственной конференции (1974 г.) отмечено 

существование 840 млн. жертв хронического недоедания и провозглашено «не-
отъемлемое право человека на свободу от голода». Итоги реализации этого пра-
ва были подведены на Всемирном продовольственном форуме в Риме 2000 году. 
Он зафиксировал крах надежд мирового сообщества на обуздание голода. В 
связи с этим были намечены более скромные цели - снизить количество голо-
дающих к 2015 г хотя бы до 400 млн. человек. Однако Международный научно-
исследовательский институт политики продовольствия (IFPRI) прогнозирует до 
2020 года увеличение числа голодающих детей на 25-30 % [8]. Голод является 
основным эволюционным фактором человечества, через эффективный труд 
способствующий увеличению «емкости среды обитания». 

С тех пор эта проблема еще больше обострилась. За период 1960-2000 гг. 
производство всех видов сельскохозяйственной продукции увеличилось с 3,8 
млрд. до 7,4 млрд. т. Однако количество продовольствия, произведенного в сре-
днем на 1 человека, осталось неизменным (1,23 т/чел). В 2013 году ФАО приз-
вала мировое сообщество более активно использовать в пищу насекомых. 

Птицеводство - огромная по своим масштабам индустрия, которая за пос-
ледние пятнадцать лет удвоила объемы производства и сейчас составляет более 
300 миллионов родительских форм птицы в бройлерном, яичном и индейковод-
ческом производстве с объемом продаж, составляющих миллиард долларов 
США. В мире производится более 20 миллиардов бройлеров в год. Возрастание 
ожидаемого спрос на родительское поголовье составляет около 3 % в год; в то 
же время увеличение спроса в странах Центральной Азии и Восточной Европы 
составит 12 % и 13 %, соответственно [1]. 

По данным ФАО (2007) в мире, в целом, предусмотрен к 2030 году ежего-
дный рост производства мяса птицы на 2,5 % (для развивающихся стран – на 
3,4 %). Высокая концентрация птицеводческих предприятий на всех континен-
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тах мира наряду с использованием передовых технологий не сказывается на 
существенное изменения потребления яиц и мяса птицы [10]. Население стран 
Африки и отдельных стран Азии и Латинской Америки получают животные бе-
лки на субоптимальном уровне (мяса птицы 1,0-2,0 кг, яиц – 30-40 шт. в год). 
Хотя такие страны как Бангладеш, Нигерия и Вьтнам при производстве яиц по-
лучают больше прибыли, чем европейские страны [5].  

Открытый рынок и глобальная логистика превратили торговлю продукта-
ми птицеводства в мировой бизнес, к внутренней конкуренции добавилась вне-
шняя. Основой финансовой успешности птицеводческого бизнеса при пример-
но равной стоимости структурных затрат на единицу продукции у конкурентов - 
является повышение продуктивности при наличии достаточной доли рынка. 
Повышение продуктивности - это десятки миллионов долларов на маркетинг и 
селекционные программы у каждой значимой компании. Инвестирование огро-
мных средств в отрасль птицеводства – это способ нейтрализации эффекта 
снижающейся доходности.  

Современная птицеводческая отрасль высоко централизована и вертика-
льно интегрирована. 

Коммерциализация, глобализация, защита окружающей среды и эффекти-
вность использования энергии – тенденции, влияющие на развитие сельского 
хозяйства и птицеводства [3]. Следует помнить также непредсказуемость рынка 
кормового сырья, увеличение посевов для получения биотоплива, мировой фи-
нансовый кризис. Если вспомнить известный лозунг США «за каждый баррель 
нефти бушель зерна», то при сегодняшних ценах на нефть, газ и зерно это озна-
чает обмен - 1 зернодоллар приблизительно на 25 нефтедоллара. В Украине 
производство озимого рапса уже обеспечивает соотношение расхода и выхода 
энергии 1:5. 

В 2004 в общей сложности 690 миллионов тонн зерновых злаков использо-
валось на корм домашнему скоту (34 % общего зернового урожая) и еще 18 мил-
лионов тонн семян масличной культуры (главным образом, соя).  

Выживание в такой очень конкурентоспособной отрасли зависит от мно-
гих факторов:  

 племенная компания обязана иметь хорошо структурированную и эффективно 
управляемую программу разведения, чтобы максимизировать генетическую при-
быль за единицу времени по признакам, которые востребованы на данном рынке;  

 у племенной компании должны быть эффективные схемы увеличения коммерче-
ского продукта, чтобы встретить рыночный спрос по качеству и количеству своев-
ременно;  

 племенная компания обязана обеспечить технические рекомендации и поддерж-
ку обслуживания с целью гарантированного получения задекларированной продуктивности 
продаваемого продукта.  

В процессе принятия решений меняются требования и к главному звену 
производственных систем животноводства – самим животным [4]. Они должны 
обладать следующими свойствами: 

– крепким здоровьем (развитой иммунной системой) и хорошей приспо-
собленностью к современным системам производства; 
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– высокими воспроизводительными качествами и длительным сроком 
продуктивного использования (последнее особенно важно для молочных коров, 
свиней и кур-несушек); 

– способностью к раннему началу продуктивности и продолжительному 
сохранению ее высокого уровня; 

– способностью к производству продукции высокого качества и питатель-
ной ценности; 

– эффективной конверсией питательных веществ и энергии кормов. 
Решение данных вопросов требует непрерывных инвестиций в совершен-

ствование технологий селекционного процесса, направленных на:  
 внедрение информационно-коммуникационных технологий в сборе, на-

коплении и обработке первичных данных селекции; 
 существенное увеличение поголовья на каждую линию с целью поиска 

существующих незначительных различий между семьями и семействами; 
 увеличение родительских и даже прародительских стад локализован-

ных на мировом рынке для обеспечения эффективного канала распределения 
продукции; 

 обеспечение племенных предприятий человеческими ресурсами и но-
сителями селекционных технологий на местах. 

На дороговизну селекционных программ влияет также необходимость 
испытания птицы на специфическую и общую устойчивость, выполнение тре-
бований по биобезопасности, улучшение технологических условий выращива-
ния и содержания, обеспечение надлежащей логистики.  

Понимание того, что: 
 только у гибридов первого поколения проявляется эффект гетерозиса; 
 гетерозис проявляется только у сочетающихся линий;  
 сочетающиеся линии должны быть специализированы как отцовские и 

материнские;  
 специализированные линии должны не только передавать свои высо-

кие значения признаков гибридам, но и увеличивать их за счет эффекта гетеро-
зиса;  

 селекция специализированных линий должна вестись по различным 
признакам и с использование различных методов; 

 для получения гетерозиса используют схемы двух-, трех-, и четырех-
линейных скрещиваний. 

В птицеводстве создана система племенных хозяйств, способствующая 
максимальной реализации перечисленных выше принципов, которая включает:  

 племзаводы, работающие с исходными линиями; 
 племрепродукторы I (первого) порядка, работающие с прародитель-

скими линиями; 
 племрепродукторы II (второго) порядка - работающие с родительски-

ми стадами кросса, которые поставляют на птицефабрики уже гибрид-
ную птицу.  

Иерархическая структура современного птицеводства рассматривается 
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как пирамида с однонаправленным потоком генов от ядра в вершине через ре-
продукторные предприятия к коммерческому стаду в ее основе. Подобная «кон-
веерность» обеспечивает постоянное обновление ныне эксплуатируемых роди-
тельских форм на более высокопродуктивные. Однако четко прослеживается и 
обратная связь.  

Существуют требования к безопасности и качеству продуктов животного 
происхождения вследствие возникших болезней коровьей губчатой энцефалопа-
тии, диоксина, птичьего гриппа и т.д. В связи с этим происходят постоянные из-
менения географического разнообразия моделей потребления мяса птицы. В 
первую очередь, во время различных кризисов, связанных с проблемами здоро-
вья, внимание потребителей фиксируется на методах производства продукции 
(корма, состояние животных, эпизоотическая ситуация и т.д.), а также на досто-
верности информации. Во-вторых, потребителей все более привлекают продук-
ты, объединяющие два свойства: возможность экономить время на их приготов-
ление и разнообразие мест и возможностей потребления.  

Существует также растущий спрос на «естественное», «этическое» или 
«экологическое» производство, но без четкого понимания свойств конечного про-
дукта. Потребитель предъявляет новые требования к гарантированному качеству 
получаемого продукта, к потреблению продукта с обогащенным или заданными 
качеством и свойствами, к органическому мясу и яйцу.  

В Европе усиливается интерес к «одобренным местным» продуктам, при-
влекательность которых основывается на сочетании доверия, патриотизма, гу-
манизма и вкусовых качеств. И эти аспекты потребления культивируются пос-
ледовательно и неуклонно. Емкость рынка составляет 15-25 % производимого 
мяса птицы, но она неукоснительно растет, частично находясь вне пределов це-
новой конкуренции [7]. Во Франции уже долгое время существует сертифици-
рованная «Красная марка» цыплят, которая стала символом. Доля рынка прода-
жи цыплят составляет 30 % и 62 % разделанных и цельных тушек. Первая стра-
на, поменявшая структуру производства – забой птицы не раньше 81 дня, испо-
льзование медленнорастущих пород, зерновая система кормления, выращивание 
птицы на выгулах. Эту систему с изменениями пытаются скопировать ряд евро-
пейских стран. Все чаще в рекламе продукции участвуют национальные знаме-
на и национальные слоганы типа «Покупай Британское» или «Мы дадим безо-
пасную птицу» в Италии. Сейчас все чаще встречаются продукты «Quality Brit-
ish Turkeys» в Великобритании, «Qualitat und Sichereit» в Германии, «IKB tur-
key» в Нидерландах, Belplume в Бельгии и «Pollo corral» в Испании, где фирмы 
получают дополнительные выгоды, используя озабоченность потребителей без-
опасностью питания, и выплескивая массу информации, позволяющей знако-
мить потребителей о применяемых технологиях содержания и здоро-
вья животных. 

Зеленая революция и активная защита животных делает птицеводство ирра-
циональным, порой снижая экономическую эффективность ведения отрасли 
на 30-40 %.  

Эти проблемы также имеют важное влияние на общие затраты, такие как об-
ращение с радиоактивными отходами, затраты на строительство и экологические 
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налоги. 
Представленный  рисунок иллюстрирует огромные возможности продук-

тивного потенциала селекционной птицы, - один самец и десять самок (гнездо 
исходной линии) через систему репродукторов производят почти 50 миллионов 
бройлеров или почти 70 000 тонн мяса, а  также 5,4 млн. голов яичных кур и 
1 млрд. пищевых яиц. 

 
 

 
 

Рис. 1. Промышленная структура бройлерного и яичного птицеводства 
(McKay, J.C., 2008, с дополнением). 

 
Требуются значительные усилия и ответственность при реализации селек-

ционных программ, поскольку в случае неудачи, потребуется 4-5 лет, прежде чем 
любые корректировки будут замечены на рынке. К тому времени рынок может 
быть потерян, и восстановление уверенности клиентов может занять месяцы или 
годы и потребовать больших усилий.  

Все эти требования, предъявляемые к племенным организациям существен-
но снижают доходность, что приводит к их слиянию и поглощению.  

К 1980 году на племенном рынке  активно работали 12 компаний по яич-
ному птицеводству и 13 компаний по бройлерам. В 2001 году три холдинговых 
компании владели племенным яичным птицеводством. В 2006 году девять име-
ющихся в мире кроссов яичных кур принадлежат двум компаниям -  Хендрикс 
Генетикс и Эрих Весйоханн. Восемь компаний по разведению бройлеров теперь 
принадлежат только Aviagen, Cobb, Habbard и Hybro.   

Бурно развивающиеся международные контрольные испытания птицы 
(КИСП), которые были существенной вехой в индустриализации птицеводства, 
утратил свою значимость. В некотором смысле, КИСП стал жертвой эффективно-
го и расширенного производства высокопродуктивных кроссов, которых сами же 
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и выявляли, снижая тем самым разнообразие используемых кроссов. 
Однако, увеличив доли на рынке племенной продукции, мировые компании 

столкнулись с тем, что при глобализации изменяются требования к потребительс-
кому спросу. Таким образом возникает парадокс – уменьшение племенных компа-
ний на рынке приводит к увеличению доли рынка и доходности, но требует уве-
личение диапазона продукции и затрат на ее создание и продвижение. 

Реализация планов племенной работы включают в себя определение це-
лей селекции, сбор данных в контролируемых условиях окружающей среды, 
оценку племенной ценности с использованием современных компьютерных 
программ, индексную селекцию, оптимизацию интервалов между поколениями 
и определение генетического прогресса. Внутрилинейная селекция обычно ба-
зируется на комбинации данных внутри- и межлинейной оценки по нескольким 
поколениям с использованием методов многофакторного моделирования.  

На рисунке 2 представлена схема описывающая факторы, влияющие на 
эффективность селекционных программ в птицеводстве. 

 
В основу организации схем и процессов селекции сельскохозяйственных 

животных и птицы были положены известные генетические закономерности о 
расщепления в линиях и популяциях, изменчивость, наследуемости, корреляции 
и повторяемости признаков. Но в последнее время важное значение приобрета-
ют вопросы разработки более совершенных методов оптимизации селекцион-
ных программ. 

Порода или кросс могут быть рассмотрены как категория биологическая 
(сочетание признаков или свойств), зоотехническая (связь с технологией), эко-
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Рис. 2. Факторы влияющие на эффективность 
селекционных программ. (Hartmann W., 1989). 
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номическая (уровень продуктивности, качество продукции, организация произ-
водства).  

Совокупность этих категорий и определяет сложную взаимосвязь факто-
ров породообразовательных процессов, осознанный анализ которых позволяет 
приблизиться к разработке и реализации селекционных программ (рис. 3).  

 

 Рис. 3. Факторы породообразовательного процесса. 
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Однако, традиционно применяемый термин «породообразовательный 

процесс» в связи со сформированным в последнее десятилетие понятием синте-
тического статуса породы как системы генотипов, которая сформирована из 
имеющегося перспективного и резервного генофонда соответствующего вида 
животных и разводится длительное время по принципу открытой популяции, 
требует некоторого осмысления. При ряде обстоятельствах порода может выс-
тупать как культурные понятия, а не физические объекты, что делает характерис-
тику на генетическом уровне очень трудной. 

На схеме (рис. 4) представлена многофакторность селекционной програ-
ммы и пути ее реализации. Отметим лишь, что в настоящее время селекция 
птицы практически ведется традиционными методами с использованием основ-
ных положений генетик количественных признаков, и пока небезуспешно. 

Закрытость селекционных программ, отсутствие публикаций по современ-
ным проблемам селекции и генетики птицы, высокая конкуренция и концентра-
ция поголовья у единичных компаний порой позволяют декларировать селекци-
онные достижения практической реализацией молекулярной или геномной селе-
кцией.   

Однако в настоящее время молекулярная генетика является наукой на 
90 % описательной, занимающейся в первую очередь классифицированием 
компонентов ядерного генома и других биомолекулярных структур. В основе 
своей это технологически оснащенные наблюдения, а не осознанно планируе-
мые эксперименты.  

Первые шаги в этом направлении приводят к дополнительному повыше-
нию стоимости селекционных программ на 5 000 000€ при работе с 4 селекци-
онными линиями. Помимо этого, требуются затраты на расширение баз данных 
при хранении геномной информации, а это в сотни раз больше, чем хранение 
текущей фенотипической информации по каждой птице. 

В аспекте затраты-эффективность геномной селекции с помощью марке-
ров еще предстоит доказать свои преимущества по отношению к традиционным 
селекционным методам [2]. И все же, качество фенотипов, которые будут корре-
лированны с геномной информацией, определит будущий успех селекции. 
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Резюме. Даны характеристики и методы расчета среды как фона для отбора в селе-
кционных программах по птицеводству. Показаны различные варианты отбора в зависимо-
сти от эффектов среды. 

Ключевые слова: кросс, селекционные программы, генетика, статистика, сре-
да, отбор. 

 
Summary. Characteristics and estimation of environment as background for selection in 

breeding programs on poultry are yielded. Various variants of selection depending on effects of en-
vironment are shown. 

Keywords: cross-country, selection programs, genetics, statistics, environment. 
 
Вступление. В условиях стремительного развития требований рынка, 

произошло значительное изменение селекционных программ в сторону повы-
шения жизнеспособности и стрессоустойчивости птицы. Проводятся исследо-
вания в направлениях физической и метаболической устойчивости птицы, обе-
спечивающих поддержание высокой продуктивности в разных условиях внеш-
ней среды. 

В современной селекции важное значение приобретает поиск и экспери-
ментальное обоснование наиболее пригодного для селекции и контрольных ис-
пытаний зоотехнического фона, который обеспечивал бы эффективный отбор 
высокопродуктивных форм. Основной целью при создании зоотехнического 
фона является выявление продуктивных различий среди исследуемых геноти-
пов, которые должны иметь высокую прогностическую ценность при использо-
вании лучших генотипов в реальных условиях производства.  

В зависимости от характера проявления изменчивости признаков в попу-
ляции фоны содержания [4] предложено делить на: 

 стабилизирующий (или интегрирующий) – способствующий сохране-
нию в популяции данного фенотипического состава; 

 нивелирующий фон – наиболее скрывающий изменчивость в популя-
циях; на данном фоне отбор временно не имеет материала внутри популяции 
для своей работы и может оставить или нивелировать популяцию только в це-
лом; 

 анализирующий фон (разлагающий, дезинтегрирующий) – где измен-
чивость проявляется наиболее полно и где легче всего наблюдать общую карти-
ну изменчивости и выбирать отдельные биотипы или их группы. 

Оптимальный фон, т.е. фон, способствующий максимальному проявле-
нию уровня хозяйственно-полезных признаков, далеко не всегда отличается ма-
ксимальным полиморфизмом по этим признакам,- он может быть и нивелиру-
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ющим. При определенном целевом назначении линий, самым оптимальным из 
фонов будет тот, который проявит себя оптимальным для каждого из основных 
элементов продуктивности.  

Поиск признаков, опосредующих влияние генотипов на хозяйственно по-
лезные признаки и поведение фенотипов, которые существенно влияют на при-
способленность, является актуальным и практически необходимым. С другой 
стороны, дозированные стрессы или контрастные условия содержания могут 
эффективно применяться в селекционных программах с целью выявления раз-
личий между испытуемыми индивидуумами. Без преувеличения, стрессовые 
изменения условий, успешно используемые специалистами всех племенных 
компаний, включают вариации кормовых рационов, программы вакцинации, 
альтернативные условия в птичниках и комбинации нескольких стрессовых фа-
кторов, что позволяет определить генетическую предрасположенность или ре-
зистентность фенотипов. 

На основании литературных источников нами предложена обобщающая 
схема по испытанию популяций в градациях среды с целью дальнейшего испо-
льзования в селекционных программах: 
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В промышленных условиях действие стресса является коммулятивным и 
ведущим стрессором выступает температура. 

Кроме того, при интенсивном ведении животноводства возникают новые 
влияния внешней среды, такие, как ограниченное движение, недостаточность 
инсоляции, скученность при содержании, приводящая к частым этологическим 
конфликтам и т.п. Можно выделять эти воздействия, как факторы технологичес-
кого отбора или включать их в число факторов естественного отбора при рас-
ширенном его толковании, но так или иначе существенное влияние их на ре-
зультативность селекции не подлежит сомнению. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в опы-
тном хозяйстве «Борки» Института птицеводства УААН на индейках восьми ис-
ходных линий белой широкогрудой породы и поликроссных комбинаций по яй-
ценоскости за 19 недель продуктивного периода, живой массе в 13- и 30-
недельном возрасте, выводе молодняка и выходе индюшат на несушку при со-
держании в клетках и на полу.  

Для реализации идеи использования среды как фона для отбора в селек-
ционных программах проводили четырехлетние исследования. На основе вось-
ми исходных линий проводились поликроссные скрещивания линий индеек с 
циклической ротацией самцов при полиспермном осеменении в двух равномер-
ных группах в условиях клеточного и напольного содержания с целью создания 
исходных для селекции материнских форм. Учитывая предварительные данные, 
указывающие на различия напольного и клеточного содержания по дифферен-
цирующей способности среды, использовались различные направления отбора 
при дальнейшей работе с популяциями. Учитывая то, что особенностью созда-
ния поликроссных популяций является включение в их состав линий с высоки-
ми значениями общей комбинационной способности, величины которых при 
низких эффектах среды нивелируются, данный принцип был реализован в бла-
гоприятных условиях среды (клеточное содержание). Параллельно комплекто-
вали группы индеек с низкими значениями ОКС. При формировании популяции 
в условиях напольного содержания (низкие эффекты среды) комплектовали ста-
до (три группы  по яйценоскости) на основании индивидуального отбора 
по показателям плодовитости с учетом продуктивности матерей. В третьем по-
колении полученные популяции были испытаны в условиях клеточного и напо-
льного содержания с целью оценки параметров адаптивной способности и уро-
вня проявления признаков продуктивности. 

При характеристики среды, как фона для отбора [1] основными являются 
следующие параметры: 

 типичность среды (tk) – способность сохранять ранги генотипов, полу-
ченные при их усредненной оценке во всей совокупности сред, выявлять изме-
нчивость (дифференцирующую способность), 

 продуктивность среды (u + dk), 
 эффект среды (dk), 
 относительная дифференцирующая способности среды (σДСС), 
 относительная способность среды (Sek), 
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 варианса взаимодействия генотип-среда (σ2 
(GxE)), 

 повторяемость этих параметров по годам и при изменении набора гено-
типа или коэффициент предсказуемости (Pk). 

Результаты исследований. На основании изучения параметров среды как 
фон для отбора линий и поликроссных комбинаций индеек по яйценоскости 
(табл. 1) выявлено, что для напольного содержания, которое отличается негати-
вными эффектами среды, характерным является анализирующий фон, при кото-
ром изменчивость проявляется наиболее ярко, что свидетельствует о наиболее 
высокой эффективности отбора в данных условиях. Клеточные условия харак-
теризуются как стабилизирующие, что приводит к сохранению в популяциях 
данного фенотипического состава. При оценке среды во время испытания поли-
кроссных комбинаций было обнаружено, что для клеточных условий содержа-
ния характерна не только более высокая продуктивность, но и дифференциру-
ющая способность среды при наличии высоких эффектов дестабилизации. На-
польное содержание характеризуется как стабилизирующее, где эффективность 
отбора ниже, чем в условиях клеток.  

 
Таблица 1. Параметры среды как фон для отбора линий и поликроссных 

комбинаций индеек по яйценоскости 
Система 
содержа-

ния 
u + dk dk σ2 

(GxE) σ2
ДСС Sek Kek tk Pk 

Исходные линии 
Клеточная 59,6 6,7 11,8 11,5 5,7 0,9 0,52 0,03 
Напольная 46,7 -6,2 11,8 38,6 13,3 2,9 0,88 0,11 

Поликроссные комбинации 
Клеточная 65,5 5,3 12,7 42,4 9,9 3,0 0,91 0,09 
Напольная 54,5 -5,3 12,6 10,9 6,0 0,8 0,5 0,03 

 
Таким образом, при изучении параметров дифференцирующей способно-

сти среды в условиях клеточного и напольного содержания индеек выявлены их 
обратные значения для исходных линий и поликроссов. Отсутствие повторяе-
мости параметров среды, вероятно, связано с генетической основой исследуе-
мого материала. По-видимому, при испытании исходных линий действие опре-
деленных лимитирующих факторов в условиях напольного содержания диффе-
ренцировало линии, обладающие различной степенью устойчивости. Это поз-
волило выявить значительную изменчивость у гибридов, у которых теоретичес-
ки ожидается более высокая устойчивость за счет повышения гетерозиготности 
и активного обмена комплексов адаптивных генов в период формообразовате-
льных скрещиваний. При испытании их в условиях напольного содержания бо-
лее высокая устойчивость нивелировала влияние лимитирующих факторов, а 
низкий фон привел к относительно выравненным показателям.  

Были сделаны выводы, что изменение рангов значений дифференцирую-
щей и прогнозирующей способности среды для различных по генетическому 
составу групп индеек свидетельствует о различной эффективности отбора гено-
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типов индеек в данных средах; для проведения селекционной работы с полик-
россными популяциями более эффективным является отбор в условиях клеточ-
ного содержания, а с исходными линиями - на полу. 

Полученные данные опровергают утвердившееся мнение, что лишь в 
условиях среды, обеспечивающих наибольшую продуктивность, существуют 
оптимальные предпосылки для проведения отбора.  

Генотип-средовое взаимодействие снижает эффективность отбора наибо-
лее продуктивных потомков для формирования репродуктивной группы следу-
ющего поколения (методами индивидуально-семейной селекции) при содержа-
нии птицы в различных условиях. В экспериментах была определена эффектив-
ность параметров отбора по яйценоскости у индеек при различных условиях 
содержания в двух поколениях. 

С этой целью у индеек при содержании на полу были выделены три груп-
пы по яйценоскости, где М0 распределялось как . 

 
Таблица 2. Показатели яйценоскости матерей и их потомков 

Груп-
пы 

Матери Потомки 

Яйценос-
кость 

Живая 
масса Вывод 

мол. 
Выход 

индюшат 
Яйцено-
скость 

Живая 
масса Вывод 

мол. 
Выход 

индюшат 13 30 13 30 
М- 32,2±1,48 2,7 6,6 74,9 20,5 50,0±1,5 2,5 5,9 84,7 36,0 
М0 54,5±0,57 2,6 6,6 76,2 35,3 53,3±1,2 2,4 6,0 79,0 35,8 
М+ 71,6±0,72 2,7 6,6 76,3 46,4 53,9±1,2 2,5 6,1 83,1 38,1 

 
В целом выявлено, что индивидуальный отбор при содержании на полу 

(негативные эффекты среды и анализирующий фон) не связан с уменьшением 
живой массы и вывода молодняка. Не подтверждается также закономерность о 
наибольшей плодовитости у групп с модальным отбором. В данном случае, от-
сутствие отрицательной взаимосвязи уровня яйценоскости, живой массы и вы-
вода молодняка может быть следствием сопряженной изменчивости оптималь-
ного роста молодняка и формирования оптимальной физиологичес-
кой потенции. 

Однако селекционные аспекты включают в себя главным образом работу, 
связанную с обеспечением эффективности отбора в следующих поколениях, т.е. 
возможность создания такого селекционного дифференциала, при котором от-
бор в следующем поколении создает оптимальные предпосылки для увеличения 
хозяйственно-полезных признаков. 

С этой целью производили изучение потомков от выделенных групп ма-
терей. Следует отметить, что у потомков от различных групп отбора яйценос-
кость и живая масса были относительно выравненными.  

Для иллюстрации эффективности отбора в условиях напольного содержа-
ния представлены данные корреляционного и регрессионного анализа зависи-
мости потомков от матерей (табл. 3). 

Выявлены групповые различия эффективности отбора, выражающиеся в 
колебаниях коэффициентов корреляции (0,17; 0,02; 0,24), корреляционных от-
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ношениях (0,12; 0,22; 0,27) и уравнений регрессии у групп матерей по феноти-
пическому распределению яйценоскости, соответственно у М-, М°, М+.  

 
Таблица 3. Корреляции и регрессии яйценоскости матерей и их потомков 

Матери (Х) Корреляции (r) Корреляционные 
отношения (η) 

Регрессии,  
Y = a + bx 

М- 0,17 0,12 у = 35,4 + 0,07х 
М0 0,02 0,22** у = 54,7 + 0,01х 
М+ 0,24 0,27** у = 62,9 + 0,15х 

Примечание. * - Р 0,05; ** - Р 0,01.  
 
Наиболее низкий коэффициент корреляции характерен для группы М°, а 

более высокий у группы М+. Для данных групп установлены достоверные вели-
чины корреляционных отношений (Р  0,05 - 0,01), что свидетельствует о дос-
товерной степени или силы корреляции между признаками и наиболее тесной 
группировке точек корреляционного поля около линий регрессии. 

Графические изображения линии регрессии яйценоскости потомков от 
матерей различных по фенотипическому проявлению признаков свидетельству-
ет о наиболее эффективном отборе дочерей от наиболее продуктивных матерей 
по яйценоскости, о чем свидетельствует более крутая линия регрессии. При 
этом разность коэффициентов детерминации (η2 – r2) не превышает 0,1, что ука-
зывает на прямолинейную зависимость при наиболее высоком коэффициенте 
корреляции (r = 0,24) и корреляционном отношении (η = 0,27, Р 0,05). 

 

 
 
Рис. 1. Линия регрессии матерей (Х) и их потомков по яйценоскости. 
 
Таким образом, выявлен оптимальный вариант направленного отбора ин-

деек по яйценоскости в стабилизирующих условиях среды (где параметры ди-
фференцирующей способности среды свидетельствуют об относительной низ-
кой эффективности отбора генотипов), которым является отбор на наибольшую 
продуктивность. Полученные данные подтверждают выводы Рябоконь Ю.А. [2] 
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о достоверной прямолинейной зависимости направленного отбора по яйценос-
кости в 2-х поколениях в сходных условиях содержания (данные представлены 
ниже). 

 
Таблица 4. Корреляция и регрессия яйценоскости матерей и их потомков, 

содержащихся в различных условиях 

Класс 
матерей

Яйценос-
кость 

Потомки 
b 

 r η  r η 

М0 
37,8  45,5 0,15 0,12    0,85 
43,4     75,2 -0,02 0,22* 0,85 

М+ 46,1  46,0 0,24* 0,31*    0,96 
49,9     79,7 -0,03 0,20 0,96 

М- 26,7  44,8 0,11 0,46**    1,05 
28,9     81,6 0,43* 0,36** 1,05 

М  34,6  46,0 0 0,21    1,24 
33,5     89,3 -0,02 0,28 1,24 

Примечание. * - Р 0,05; ** - Р 0,01; *** - Р 0,001, r – коэффициент корреляции; η 
– корреляционное отношение; b- регрессия яйценоскости на условия содержания. 

 
Графическое изображение линии регрессии позволило наглядно продемо-

нстрировать групповые различия по отзывчивости яйценоскости на различные 
условия содержания, при отборе потомков от матерей различных по фенотипи-
ческому проявлению признаков (рис. 2). 

При совершенствовании популяций с целью увеличения яйценоскости 
необходимо при содержании индеек в аналогичных условиях отбор потомков 
производить от матерей, имеющих наиболее высокую яйценоскость, при соде-
ржании в более благоприятных условиях целесообразно отбирать потомков от 
матерей, имеющих яйценоскость на уровне средней популяционной (уход от 
отбора с дестабилизирующим характером).  

Эти выводы согласуются с данными полученными при сравнении прояв-
ления генных эффектов на признак яйценоскости у кур в двух повторностях [3]. 
Результаты свидетельствуют о высоком проявление действия доминантных эф-
фектов генов в благоприятных условиях содержания, а в менее благоприятных – 
увеличивается суммарная роль вклада аддитивных эффектов генов в проявление 
признака яйценоскости.  

Отсюда следует, что отбор у индеек поликроссных популяций в более 
благоприятных условиях (клеточное содержание) более эффективный в силу то-
го, что детерминация яйценоскости у индеек поликроссных популяций в силу 
высокой гетерозиготности происходит за счет преобладания доминантных эф-
фектов генов. В менее благоприятных условиях содержания, увеличивается су-
ммарная роль вклада аддитивных эффектов генов в проявление признака яйце-
носкости и, поскольку, для исходных линий индеек более характерна гомозиго-
тность, они имеют наиболее высокую аддитивную изменчивость в детермина-
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ции яйценоскости и, следовательно, более высокую эффективность отбора при 
содержании в менее благоприятных условиях (на полу).  

 

 
 
После проведения независимых отборов создаваемых популяций в усло-

виях клеточного и напольного содержания, в течение двух поколений, проводи-
ли генетико-популяционное изучение имеющихся популяций по параметрам 
адаптивной способности.  

Яйценоскость и вывод молодняка в разных условиях испытаний имеют 
различную оценку стабильности. Варианса стабильности свидетельствует о 
том, что наибольшей стабильностью по продуктивности обладает СПП (37,0 и 
0,01, соответственно). 

Анализ селекционной ценности генотипа (СЦГ), как обобщающего пока-
зателя уровня продуктивности и стабильности популяций, выявил примерно ра-
вный уровень по яйценоскости (28,2 29,8 яиц) и значительное преобладание по 
выводу молодняка у СПП (82, 0%). 

Таким образом, для СПК характерна наиболее высокая яйценоскость при 
испытании как в клеточных, так и напольных системах содержания, однако от-
носительно низкая стабильность генотипов привела к снижению значений СЦГ 
в СПК по сравнению с СПП. 

 

содержание потомков 
в более благоприят-

ном фоне 

содержание потомков в 
сходных с матерями 

условиями (общий не-
благоприятном фон) 

средняя  
яйценоскость 

Рис. 2. Линия регрессии матерей (Х) и их потомков (У) по яйце-
носкости, содержащихся в различных условиях: 

_______  линейная зависимость,  ---------- нелинейная зависимость). 
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Таблица 5. Параметры адаптивной способности и стабильности 
создаваемых популяций 

Популяции Средние 
значения ОАС ²САС Sqi СЦГ 

Яйценоскость, шт. 
СПК (клетка) 60,8 2,5 58,3 12,5 28,2 

СПП (пол) 55,8 -2,5 37,0 10,9 29,8 
Вывод молодняка, % 

СПК (клетка) 82,4 -0,5 14,6 4,6 1,1 
СПП (пол) 83,5 0,5 0,01 0,1 82,0 

 
По выводу также выявлена низкая адаптивная способность у СПК. Для 

СПП, созданной в условиях стабилизирующего фона (напольное содержание) 
характерна выравненная продуктивность как в клеточных, так и напольных 
условиях содержания, что создает возможность наиболее точного прогнозиро-
вания в условиях производства при наименьших отклонениях от уровня проду-
ктивности племзаводов.  

Учитывая то, что создание СПП и СПК происходило на основе одинако-
вого генофонда линий и сходного обора особей для формирования популяций, 
следует считать обоснованным заключение, что на уровень взаимосвязи проду-
ктивности и адаптивной способности существенное влияние оказывает система 
содержания. В частности, создание популяции в благоприятных (или анализи-
рующих) условиях привело к высокой, но не стабильной продуктивности. При 
содержании на стабилизирующем или нивелирующем фоне, вероятно, могут 
мобилизоваться также комплексы генов, которые связаны с большей устойчиво-
стью к неблагоприятным условиям, а потенциально ценные в отношении про-
дуктивности генотипы могут быть при отборе утеряны.  

Таким образом, даны характеристики и методы расчета среды как фона 
для отбора в селекционных программах по птицеводству. Показаны различные 
варианты отбора в зависимости от эффектов среды. Среда как фон для отбора 
является своеобразным вектором, направляющим изменчивость в популяциях в 
том или ином направлении. Условия отбора оказывают специфическое воздейс-
твие на селекционный материал, что отражается в количественном выражении 
хозяйственно-полезных признаков.  

Существующая возможность количественной оценке среды и ее состав-
ляющих (типичности, продуктивности, эффектов, дифференцирующая способ-
ности, вариансы взаимодействия генотип-среда) позволяет включать данные 
параметры в селекционные программы с целью повышения эффективности от-
бора.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ 
ШКАРАЛУРИ ЯЄЦЬ СТРАУСІВ 
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Резюме. Наведено удосконалену методику визначення кількості пор у шкарлупі яєць 

страусів. За її використання досліджено пористість шкаралупи 400 яєць страусів двох під-
видів (чорношийного і блакитношийного), а також виявлені вірогідні відмінності між ними 
за цією ознакою. Зокрема, у чорношийних страусів на 1 см2 площі шкарлупи яєць приходить-
ся у середньому 18,9 пор, з яких 15,0 (79,4 %) належать до справжніх і 3,9 (20,6 %) – до 
сплячих, а у блакитношийних, відповідно, 17,7, 14,4 (81,4 %) і 3,3 (18,6 %). Найбільше число 
пор виявлено в шкаралупі на тупому кінці яйця (19,2-21,1 шт./см2), а найменше – на гостро-
му (15,0-15,9 шт./см2). У шкаралупі екваторіальній частині яйця кількість пор варіює в ме-
жах 18,8-19,6 шт./см2. За результатами інкубації 823 яєць їх виводимість у чорношийних 
страусів була вірогідно вищою (77,7 %), ніж у блакитношийних (74,0 %).  

Ключові слова: виводимість яєць, методика визначення числа пор, пори шкаралупи 
яєць, страуси, яйця страусів  

 
Summary. The following improved method of determining the number of pores in the egg 

shell ostrich. It’s studied the use of porous shell 400 ostrich eggs two subspecies (black neck and 
blue neck) and identified the likely differences between them on this basis. In particular, in black 
neck ostriches 1 cm2 area of shell eggs accounted for an average of 18.9 pores, of which 15.0 (79.4 
%) belong to the true and 3.9 (20.6 %) – to sleeping, and blue neck respectively, 17.7, 14.4 (81.4 %) 
and 3.3 (18.6 %). The largest number of pores in the shell found on the blunt end of the egg (19,2-
21,1 sht./sm2), and the lowest – in the acute (15,0-15,9 sht./sm2). In the equatorial shell of the eggs 
of the pore varies 18,8-19,6 sht./sm2. The results of incubation of 823 eggs hatching in black neck 
ostriches was significantly higher (77.7 %) than in blue neck (74.0 %). 

Key words: hatching eggs, a method of determining the number of pores, the pores of the 
shell eggs, ostrich, ostrich eggs 

 

Вступ. Виробництво м'яса страусів в Україні завдяки зусиль ініціативних 
підприємців поступово набуває промислового характеру. Доречи, вперше страу-
си в нашу країну завезені ще в 1899 році бароном Фальц-Фейном. Але вони бу-
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ли призначені для розведення в природних умовах степового заповідника Аска-
нія-Нова [11]. Для комерційного розведення (виробництва племінної продукції, 
м’яса, жиру, шкіряної сировини, пера тощо) перших страусів завезено у фер-
мерські господарства та на деякі птахофабрики лише в 1992-1993 рр. Для попу-
ляризації цього виду птиці в 1996 році на Чорнухінській бройлерній птахофаб-
риці (Луганська область) проведено перший навчальний семінар з комерційного 
розведення страусів за участю страусівників Словаччини. До 2002 року було 
створено кілька невеликих, переважно агротуристичних ферм, наприклад, Яс-
ногородська (Київська обл.), Гайсинська (Вінницька обл.), Хлібодар (Миколаїв-
ська обл.). Проте, чисельність дорослих страусів у найбільших з них не пере-
вищувала 70 особин. Перша ферма з виробництва м'яса страусів на промислової 
основі створена ПрАТ “Агро-Союз” у селі Майське (Дніпропетровська область). 
На цю ферму в 2002-2004 рр. завезено із Греції й Польщі страусенят (з яких ви-
рощено 46 самок і 20 самців), а також із Південно-Африканської республіки 
(ПАР) – 372 дорослих страусів (247 самок і 125 самців). У наш час на цієї фермі 
вирощують на м'ясо до 6000 страусів на рік. У 2006 році створено асоціацію 
страусівників України, яка опікується виданням методичної й навчальної літе-
ратури, проведенням виставок, майстер-класів, а також щорічних науково-
практичних конференцій за участю вітчизняних та іноземних фермерів, фахів-
ців і науковців (з ПАР, Великобританії, Ізраїлю, Польщі, Росії, Білорусії, Китаю 
і ін.). У країні функціонують два репродуктори першого порядку (ППР-І) й три 
другого порядку (ППР-ІІ) з розведення страусів чорношийного підвиду, які ціл-
ком покривають внутрішню потребу в племінному матеріалі та забезпечують 
його експорт. Розроблено 5 національних і галузевих стандартів, зокрема на те-
хнологічний процес вирощування страусенят на м'ясо; на напівфабрикати з 
м’яса страусів натуральні; на племінний молодняк страусів, призначений для 
реалізації; технологічний процес підготовки до інкубації та інкубації яєць стра-
усів тощо. Розпочато роботу зі створення 2-лінійного кросу страусів, уточнення 
норм годівлі, удосконалення технології виробництва продукції, підвищення 
плодючості, з профілактики захворювань. При виконанні зазначених робіт ви-
явлено непридатність для застосування у страусівництві деяких загальноприй-
нятих у птахівництві методів вимірювання параметрів окремих ознак, у тому 
числі й визначення пористості яєць [8,9]. 

Мета роботи – удосконалити методику визначення кількості пор та дослі-
дити особливість їх розташування в шкаралупі яєць страусів чорношийного і 
блакитношийного підвидів.  

Матеріали і методи. Дослідження виконані в умовах ПрАТ «Агро-Союз» 
(с. Майське, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.) на яйцях страусів 
чорношийного і блакитношийного підвидів [3,11]. 

Виробництво інкубаційних яєць, їх оцінку, відбір, підготовку до інкубації 
і інкубацію проводили згідно з нормативними вимогами [1,2,4]. Інкубацію яєць 
проводили в спеціалізованих інкубаторах “Victoria” (італійського виробництва) 
місткістю 1008 страусових яєць. 

Масу, форму яєць, товщину шкаралупи та параметри інших ознак визна-
чали загальноприйнятими методами [9]. Однак, загальноприйнятий метод ви-
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значення кількості пор у шкарлупі яєць птиці [8,9] виявився непридатним для 
виконання аналогічних досліджень у страусівництві, про що докладно йдеться 
далі. Тому саме цей метод було обрано нами для удосконалення.  

Результати досліджень. Зазначений вище загальноприйнятий метод [8,9] 
призначений для визначення пористості яєць основних видів птиці. Як відомо 
[8], кількість пор у шкарлупи яєць курей коливається у межах 128-136 шт./см2, 
качок – 72-80 шт./см2, цесарок – 70-78 шт./см2, індиків – 51-59 шт./см2, гусей – 
шт./ см2. За природою вони одно канальні, іноді у вигляді розтрубу зовні й трохи 
звужуються до основи. Трапляються також закриті (сліпі) пори. Згідно з загаль-
ноприйнятим методом для підрахунку кількості пор шкаралупу фарбують. Для 
цього в екваторіальній частині яйця ножицями вирізають отвір діаметром 3-4 
см, через який виливають його вміст. Для вимивання залишку білку порожне 
яйце через цей отвір декілька раз заповнюють теплою водою. Після цього зали-
шки води всередині порожнього яйця забирають фільтрувальним папером та 
видаляють пінцетом підшкаралупні оболонки. Порожнє яйце з видаленими пі-
дшкаралупними оболонками наповнюють 0,1-0,5 % спиртовим розчином мети-
ленового синього і залишають для експозиції на 60 хвилин. За цей час барвник, 
просочуючись через пори на зовнішню поверхню шкаралупи яйця залишає на 
місці розташування кожної з них невеличкі цятки. Завдяки цьому пори безпо-
милково визначають та підраховують їх кількість за допомогою лупи. Для під-
рахунку пор спочатку яйце звільняють від розчину та на його гострому, тупому 
кінцях, а також на екваторіальній частині гумовим штемпелем позначають кон-
тури 3-х квадратів (0,5х0,5 см). За допомогою лупи підраховують число пор у 
кожному з цих трьох квадратів та розраховують їх середню кількість. Одержане 
число множать на 4. Це і є середня кількість пор на квадратний сантиметр дос-
лідженої шкарлупи.  

Проблеми при застосуванні загальноприйнятого методу в страусівництві 
виникають через велетенську масу яєць та відповідний діаметр пор. Отже, маса 
одного яйця страусів, як відомо [3,6,10], становить у середньому 1500 г, тобто 
дорівнює 25 курячим. Тому для фарбування пор одного яйця страусів згідно з 
відомим способом потрібно майже 1,5 л спиртового розчину барвнику. Це є пе-
ршим, але не основним недоліком. Основний недолік застосування відомого 
способу полягає у тому, що пори яєць страусів мають значно більші за діамет-
ром, ніж курей. Внаслідок цього барвник через пори яєць страусів інтенсивно 
виходить на зовнішню поверхню шкаралупи та зафарбовує її. Це не лише спри-
чиняє для дослідника ряд незручностей при застосуванні відомого методу, а і 
знижує точність обліку. В удосконаленому методі зазначені недоліки усунуті. У 
разі його застосування передбачене використання 1,0 % спиртового розчину ме-
тиленового синього та фарбування лише фрагментів шкарлупи яєць страусів без 
експозиції в барвнику, а також підрахунок числа пор у квадратах площею 1 см2.  

Згідно з удосконаленим методом яйце страуса звільняють від його приро-
дного вмісту та вирізають ножицями фрагменти (шматочки) шкарлупи на гост-
рому та тупому кінцях, а також в екваторіальній частині. На цих шматочках 
шкаралупи видаляють підшкаралупні оболонки та гумовим штемпелем марку-
ють контури квадратів (1х1 см), на середину яких піпеткою наносять по 1-2 
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краплі барвнику й підраховують число пор. Визначене число пор є загальним. 
Підраховують окремо число пор під позначеними квадратами і на зворотному 
(зовнішньому) боці шкаралупи. Ці пори належать до справжніх. За різницею 
між загальним числом і числом справжніх пор визначають кількість спля-
чих пор.  

У таблиці 1 наведені результати дослідження пористості 200 яєць чорно-
шийних і 200 блакитношийних страусів удосконаленим методом. Вони свідчать 
про деякі підвидові відмінності. Зокрема, яйця блакитношийних страусів віро-
гідно (р<0,10) відрізнялись від чорношийних за параметрами індексу форми, 
тобто мали більш округлу форму. Товстішою виявилася в них і шкарлупа 
(р<0,001), у тому числі як в гострому, тупому кінцях, так і в екваторіальній час-
тині. Проте, у шкарлупі яєць чорношийних страусів виявлено більше (р<0,001) 
загальних і справжніх пор. 

 
Таблиця 1. Мінливість деяких ознак яєць страусів 

Ознаки яєць Підвид страусів 
чорношийні блакитношийні 

Загальна кількість пор, шт./см2, у т.ч. 
- гострий кінець 
- екваторіальна частина 
- тупий кінець 

18,9±0,26 
15,9±0,46 
19,6±0,29 
21,1±0,33 

17,7±0,26** 
15,0±0,42 
18,8±0,30 

19,2±0,29** 
Справжні пори, шт./ см2, у т.ч. 
- гострий кінець 
- екваторіальна частина 
- тупий кінець 

15,0±0,25 
11,8±0,46 
16,5±0,28 
16,8±0,37 

14,4±0,24* 
11,6±0,42 

15,6±0,29** 
16,1±0,31* 

Сплячі пори, шт./ см2, у т.ч. 
- гострий кінець 
- екваторіальна частина 
- тупий кінець 

3,9±0,17 
4,1±0,26 
3,1±0,19 
4,3±0,25 

3,3±0,15* 
3,4±0,20* 
3,2±0,24 

3,1±0,19*** 
Площа поверхні шкарлупи, см2 553,2±1,99 555,3±1,96 
Загальна кількість пор у яйці, шт.,  
у т.ч. справжніх, шт. 

10455 
8298 

9828*** 
7996*** 

Товщина шкарлупи, мм, у т.ч. 
- гострий кінець 
- екваторіальна частина 
- тупий кінець 

2,04±0,009 
2,09±0,010 
1,98±0,009 
2,06±0,009 

2,11±0,008*** 
2,15±0,009*** 
2,04±0,009*** 
2,13±0,009*** 

Середня маса, г 1506,3±6,90 1510,0±8,50 
Індекс форми, % 
- діаметр поздовжній, см. 
- діаметр поперечний, см. 

79,4 ±0,19 
15,6 ±0,04 
12,4±0,02 

82,9 ±0,21* 
15,2 ±0,04* 
12,6 ±0,03* 

Примітка. * р<0,10; * *р<0,01; *** р<0,001 порівняно з чорношийним підвидом. 
 
У таблиці 2 наведені результати досліду з визначення взаємозв'язку між 

пористістю яєць і їх виводимістю. Усього у цьому досліді на інкубацію закладе-
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но 823 яєць. Закладено на інкубацію яєць чорношийних страусів приблизно в 2 
рази більше тому, що за чисельністю несучок цього підвиду в стаді господарст-
ва було вдвічі більше, ніж блакитношийного. Тобто для інкубації використову-
вали всі знесені страусами яйця, що відповідали нормативним вимогам [4, 6] за 
масою (1150-1800 г.), формою, станом шкарлупи (відсутність забруднень, трі-
щин і інших дефектів). Яйця обох дослідних груп інкубували партіями, в одній 
шафі інкубатора.  

 
Таблиця 2. Результати інкубації яєць страусів 

Показники Страуси (підвид) 
чорношийні блакитношийні 

Закладено на інкубацію яєць, шт. 551 272 
Незапліднені яйця, шт. 138 68 
Заплідненість яєць, % 75,0±2,38 75,0±3,02 
Загиблі ембріони, шт. 

 % 
92 

16,7±2,24 
53 

19,5±2,87* 
Вивелося страусят, гол. 321 151 
Вивід молодняку, % 58,3±2,76 55,5±3,48* 
Виводимість яєць, % 77,7±2,46 74,0±3,16** 

Примітка. * р<0,10; ** р<0,01 порівняно з чорношийним підвидом. 
 
Як видно з наведених у таблиці 2 даних, заплідненість яєць чорношийних 

і блакитношийних страусів була практично однаковою (75,0 %) і характерною 
для цього виду птиці при розведенні на фермах [10, 12, 14]. Основним критері-
єм оцінки результатів даного досліду є рівень виводимості яєць. Параметри цієї 
ознаки, як відомо [5, 12], залежать від рівня життєздатності ембріонів. У чор-
ношийних страусів смертність ембріонів була нижчою (16,7 % при р<0,1), що і 
забезпечило вищу (77,7 % при р<0,01) виводимість яєць.  

Результати цього досліду свідчать про залежність виводимості яєць страу-
сів від їх пористості. Для цього висновку здавалось би є всі підстави. Зокрема, 
загальна кількість пор у яйці чорношийних страусів у середньому становила 
10455 шт., у т.ч. 8298 шт. справжніх, тобто була вірогідно більше (р<0,001), ніж 
у блакитношийних (9828 шт. і 7996 шт.). Вірогідно вищою (р<0,01) виявилась у 
чорношийних страусів і виводимість яєць (77,7 %), ніж у блакитношийних 
(74,0 %). Однак, на нашу думку, цей висновок був би передчасним. Нами удо-
сконалено лише відомий метод визначення пористості яєць і виявлений кращий 
рівень їх виводимості у чорношийного підвиду страусів, ніж у блакитношийно-
го. Про взаємозалежність параметрів цих двох ознак робити висновок ще зара-
но. По-перше, виявлені відмінності за виводимістю яєць між страусами двох 
досліджених популяцій можуть бути пов'язані з їх підвидовими особливостями. 
Наприклад, страуси блакитношийного підвиду вірогідно перевищують чорно-
шийних за масою тіла [3, 12, 13]. Негативна ж внутрішньовидова залежність 
між масою тіла й плодючістю тварин загальновідома. З цієї причини у птахів-
ництві для виробництва м'яса бройлерів, індичок і качок на промисловій основі 
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використовують 4-лінійні кроси, у яких материнські лінії селекціонують на ви-
соку плодючість, а батьківські – на високу швидкість росту. Враховуючи ці осо-
бливості, ми, як вихідну форму для створення батьківської лінії майбутнього 
кросу вибрали саме страусів блакитношийної популяції ПрАТ “Агро-Союз”[13]. 
Для виключення впливу так званого «породного» фактору на результати даного 
досліду методично правильно було б досліджувати взаємозв'язок між пористіс-
тю яєць і їх виводимістю в рамках одного або іншого підвиду страусів. Однак, у 
такому випадку необхідно переплановувати схему досліду. Дослідження порис-
тості яєць у нашому досліді було пов'язане з порушенням цілісності їх шкарлу-
пи. Такі яйця не підлягають інкубації. Тому в наступних дослідах доцільно дос-
ліджувати пористість не до, а в процесі й після інкубації яєць. У процесі інку-
бації необхідно досліджувати на пористість яйця із загиблими ембріонами, а пі-
сля інкубації – із задохликами, а також шкарлупу яєць, з яких вивелись страусе-
нята. У разі застосування цього методичного підходу незначна погрішність мо-
же виникнути лише через сплячі пори. Цілком можливо, що деякі з них у про-
цесі інкубації перетворюються на функціонуючі завдяки використанню ембріо-
ном кальцію шкарлупи для формування кістяку.  

По-друге, виводимість яєць у певній мері залежить від їх форми. Фахівці 
вважають цю ознаку важливою через її вплив на положення ембріона у процесі 
розвитку. Самки різних видів птиці відкладають яйця різної форми. Загальнові-
домо, що дика птиця, що влаштовує гнізда на землі (у ямках) відкладає яйця 
округлої форми, а та яка гніздиться на виступах скель – довгастої. Відомо та-
кож, що яйця занадто подовженої або округлої форми (порівняно з типовою для 
даного виду) мають знижену виводимість. У наших дослідженнях яйця блакит-
ношийних страусів були кругліші за формою (р<0,10 за індексом форми) і може 
тому мали нижчу виводимість, ніж чорношийних?  

По-третє, товщина шкарлупи є ще одним фактором, який впливає на ви-
водимість яєць страусів. Вважаються, що оптимальними для інкубації є яйця, 
товщина шкаралупи яких варіює в межах 1,65-2,15 мм [18]. З яєць, товщина 
шкарлупу яких перевищує 2,15 мм, страусенята виводяться з набряками тіла че-
рез порушення газообміну. У досвідах інших авторів [24] виявлена найвища ви-
водимість у яєць з товщиною шкарлупи в межах 1,6-1,8 мм. У нашому досліді 
товщина шкаралупи у яєць чорношийних страусів становила у середньому 
2,04±0,009 мм, тобто була вірогідно меншою (р<0,001), ніж у блакитношийних 
(2,11±0,008 мм).  

І нарешті, у цьому досліді ми не визначали форму, діаметр і будову пор, 
хоча поліморфізм за зазначеними ознаками у страусів різного походження (під-
види із чорною, блакитною й червоною шиєю) вже встановлений [6]. Так, пори 
яєць страусів розгалужені [3,10], а не одноканальні, як в інших видів сільсько-
господарської птиці. Канал кожної пори перед виходом на поверхню шкарлупи 
розгалужується на кілька окремих канальців. Біологічне значення цієї особли-
вості ще не досліджене. Відомо, що пори виконують важливу функцію для роз-
витку ембріона. Через них відбувається газообмін і випаровування вологи. Кі-
лькість пор на одиниці площі шкарлупи яєць страусів в 7-10 раз є меншою, ніж 
курячих. Тому, за логікою, в яйцях страусів пори повинні бути в 7-10 раз біль-
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шого діаметру. Однак, судячи з літературних даних [8], діаметр пор курячих 
яєць варіює в межах 0,01-0,02 мм, а страусових – 0,03-0,04 мм. Різниця, як вид-
но, варіює в межах 1,5-4,0 раз. Тому можна було б пов'язати низьку виводимість 
страусових яєць (порівняно з курячими) з меншою кількістю пор на одиницю 
площі й, як наслідок, із проблемним газообміном ембріонів. Насправді ж це не 
так. Загальна площа шкарлупи курячого яйця масою 58,0 г становить 68,5 см2, з 
яких 0,02 % або ж 0,014 см2 припадає на пори. У страусовому яйці на пори при-
падає 0,2 % площі його поверхні або ж 1,1 см2 [6]. Таким чином, газообмін ку-
рячого ембріона відбувається через пори сумарною площею 0,014 см2, а страу-
сових – 1,1 см2, тобто в кілька разів більше. Можна припустити, що ці розраху-
нки базуються на обліку сумарної площі канальців пор на поверхні шкарлупи 
страусових яєць і тому помилкові. У такому випадку вірніше було обчислити 
сумарну площу всіх пор у яйці, виходячи з їх загальної кількості на внутрішній 
поверхні шкарлупи й середнього діаметру кожної. Ще вірніше досліджувати 
проникність шкарлупи яєць страусів для повітря. Так, встановлено, що при тис-
ку 20 мм ртутного стовпчику вона становить 60 мл./хв. на 1 см2 проти 19,5 
мл./хв. у курячих яєць [10].  

Таким чином, нами вдосконалений метод визначення пористості яєць 
страусів і встановлені відмінності між страусами чорношийного і блакитно-
шийного підвидів за цією й деякими іншими ознаками. У порівняльному аспек-
ті проінкубовані яйця страусів двох підвидів. У чорношийних страусів виявлена 
вірогідно вища пористість і виводимість яєць. Однак, на результати інкубації 
яєць у даному досліду могли впливати й інші фактори, зокрема, форма яєць, то-
вщина шкарлупи, походження страусів (підвид). Тому доцільно додатково дос-
лідити залежність виводимості яєць від їх пористості, усунувши вплив інших 
факторів. Кінцева мета цих досліджень – підвищити виводимість яєць для оде-
ржання якомога більшого числа страусенят. Ця ознака (вивід страусенят), як ві-
домо, залежить від параметрів двох її складових, заплідненості й виводимості 
яєць. На фермах ПАР вивід страусенят становить у середньому 56,4 % [20], Ве-
ликобританії – 48,5 % [17], США – 66,0 % [23]. У нашому досліді вивід страу-
сенят склав 55,5-58,3 %. Виводимість страусових яєць на фермах Польщі стано-
вить 73 % [3], Росії – 60 % [7], Австралії [21] і Ізраїлю [22] – 67-77 %, України – 
в межах 60-70 % [12]. Одні автори низький рівень виводимості яєць і виводу 
страусенят пов'язують із генетичними факторами [19], а інші – з помилками в 
годівлі страусів, з порушеннями при зборі, зберіганні й підготовці яєць до інку-
бації [15], а також з недосконалим режимом інкубації [16].  

Як уже зазначено вище, дослідження пористості яєць спрямовані на під-
вищення їх виводимості для одержання якомога більше страусенят, призначених 
вирощування на плем’я або на м'ясо (виробництва також шкіряної, пір’яної та 
іншої сировини).  

Висновок. Для визначення пористості шкарлупи страусових яєць удоско-
налено відомий спосіб. З його використанням досліджено 200 яєць страусів чо-
рношийного підвиду й 200 яєць – блакитношийного. Виявлені істотні відмінно-
сті між страусами цих популяцій за загальною кількістю пор на 1 см2 поверхні 
яєць, у тому числі справжніх і сплячих, товщиною шкарлупи, індексом форми. 
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Встановлено, що пористість яєць чорношийних страусів вірогідно вища, ніж у 
блакитношийних. В порівняльному аспекті проінкубовано 551 яєць чорноший-
них і 272 – блакитношийних страусів. Виводимість яєць у чорношийних страу-
сів (77,7 %) виявилась вірогідно вищою (на 3,7 %), що свідчить про ймовірну 
залежність цієї ознаки від пористості їх шкаралупи. Однак, для підтвердження 
цього припущення необхідно провести додаткові дослідження, усунувши вплив 
інших факторів (належність до певного підвиду, форма яєць, товщина шкарлу-
пи і т.д.).  
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Резюме. Электромагнитное поле было использовано в технологии инкубации гусиных 

яиц с целью повышения инкубационных показателей. Использование электромагнитного поля 
генерированного аппаратом УЕМ-3 в разных режимах и продолжительностью прединкуба-
ционной обработки гусиных яиц привело к увеличению инкубационных показателей. Макси-
мальный эффект электромагнитное поле имело в результате использования постояного 
режима с продолжительностью обработки 15 минут. В результате использования этого 
режима вывод молодняка был выше на 3,5 % по сравнению с контрольной группой, и отходы 
инкубации были значительно ниже по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: инкубационное яйцо, электромагнитное поле, инкубационные пока-
затели, эмбриональное развитие, категории качества молодняка. 
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Resume. In the technology of geese eggs’ hatching the electromagnetic field has been used 
with the aim of hatching indicators’ increasing. Using of electromagnetic field generated by UEM-3 
apparatus in different modes and different length of eggs treatment led to the hatching indicators 
increasing. The highest effect electromagnetic field has been received as a result of permanent mode 
using, during 15 minutes of activation. As a result the hatchability of goslings was higher in exper-
imental group with 3,5 % comparing it with control group, as well the hatching waste was consid-
erably lower. 

Key words: hatching eggs, electromagnetic field, hatching indicators, embryo development, 
goslings’ quality.  

 
Вступление. Производство пищевых продуктов птицеводства во многом 

зависит от качества и количества односуточного молодняка. Одним из техноло-
гических факторов от которого зависит получение молодняка птицы является 
использование новых технологии предикубационной обработки яиц с целью 
снижения бактериальной обсемененности скорлупы особенно высокой у яиц 
водоплавающей птицы. Достижение науки и практики убедительно доказывают, 
что одним из резервов повышения выводимости, вывода здорового молодняка, 
улучшение качества суточного молодняка и его дальнейшей жизнеспособности 
и продуктивности , является усовершенствование условии инкубации яиц и 
изыскание методов стимулирующих эмбриональное развитие. 

В технологии прединкубационной обработки яиц широкое применение 
получили химические вещества и именно формальдегид и другие токсичные 
препараты. Разные источники доказывают что, фумигация парами формальде-
гида противопоказана для здоровья человека и окружающей среды, что заста-
вило некоторые страны запретить использование этого препарата [8]. 

При передозировке формалином во время фумигации отрицательное воз-
действие отмечается на рост и развитие зародышей [5]. 

Известны результаты многочисленных экспериментов по применению 
физических способов обработки яиц, использование которых повлияло на уве-
личение инкубационных показателей в результате стимулирования разви-
тия [3; 6; 8]. 

В последнее время научный интерес представляет использование элект-
ромагнитного и магнитного полей как фактор стимулирующий рост и развитие 
зародышей. 

Влияние электромагнитного поля было изучено при инкубации куриных и 
перепелиных яиц. Полученные результаты в большинстве случаев спорные из 
за использования разных режимов продолжительностью действия электромаг-
нитного поля [4]. 

Повышение инкубационных показателей и снижение эмбриональной сме-
ртности было получено в результате использования магнитного поля в инкуба-
ции перепелиных яиц, также было отмечено увеличение живой массы и более 
раннее достижение половой зрелости птицы [7]. 

Добренко А. и Хвосторезов П. (2011), доказали положительное воздейст-
вие постоянного магнитного поля на повышение выводимости яиц, также авто-
ры отмечают что прединкубационная обработка не оказывает негативное влия-
ние на продуктивные качества птицы. 
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Учитывая вышеизложенное поиск новых эффективных и безопасных ме-
тодов, которые не оказали бы вредного влияния на инкубационные качества 
яиц, а также обладали бы дезинфецырующими и стимулирующими свойствами, 
остается актуальным. 

Материалы и методы. Исследования проведенные с целью изучения 
влияния электромагнитного поля на инкубационные показатели гусиных яиц 
были проведены в условиях инкубационной станции «Кетросы». 

Биологическим объектом исследовании послужило яйцо горьковской по-
роды гусей и электромагнитное поле генерированное аппаратом УЕМ-3, с реги-
страционным номером IETI 3.959.003. ПС. Аппарат соответствует техническим 
требованиям PTMD – 11-05692131- 004:2006 и признан годным к использова-
нию. Рабочая частота электромагнитного излучения составляет от 41,5 до 
44,5ГГц. Девиация рабочей частоты КВЧ излучения от ±50 до ± 150 МГц. Ап-
парат обеспечивает четыре режима роботы. 

В опытах было использовано инкубационное гусиное яйцо полученное от 
родительского стада гусей, со сроком хранения не более 9 дней хранения в 
условиях соответствующих технологическим требованиям. 

Масса инкубационного яйца варьировала в пределах 157-161,6 г. Для 
определения развития зародышей яйцо взвешивалось при помощи электронных 
весов «Gorenje KG 0,5 NS» с точностью до ±0,1г. Взвешивалось по 30 шт. из 
каждой группы. 

Обработка инкубационного яйца проводилась непосредственно перед за-
кладкой в инкубатор. 

Опыты были проведены в двух сериях, соответственно схеме представ-
ленной в таблице 1. 

 

Таблица 1. Схема проведенных опытов 

Группы Режим  
обработки 

Количество 
яиц, шт. 

Серии опытов 
I II 

Продолжительность  
обработки, мин. 

КГ - 600 - - 
I ЭГ непрерывный 600 15 15 
IIЭГ дробный 600 10 10 

III ЭГ импульсивный  
8 Гц 600 10 10 

IV ЭГ импульсивный  
16 Гц 600 10 - 

Примечание. КГ - контрольная группа;  ЭГ – экспериментальная группа.  В каждой 
группе было использовано по 600 яиц.  

 

В экспериментальных группах использовалось электромагнитное поле в 
различных режимах. Яйцо контрольной группы не было обработано никакими 
дезинфицирующими препаратами. В течении инкубационного периода прово-
дился биологически контроль, в результате которого определялось состояние 
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развития зародышей по рекомендациям Бессарабова Б., 1992. 
Инкубация яйца проводилась в инкубаторе типа ИУП-Ф-45. Яйцо было 

инкубировано при соблюдении технологических рекомендации по инкубации 
гусиных яиц. 

Полученные результаты были обработаны при помощи статистических 
вариационных методов с использованием программы Windows- Excel. 

Результаты исследований. Одним из показателей характеризующих сос-
тояние развития зародышей является масса и ее изменение за период инкуба-
ции. В таблице 2 представлены результаты взвешивании яиц за период инкуба-
ции и учета потери массы. 

Таблица 2. Потери массы яйца за период инкубации 

Группа 

Средняя масса яйца, г Всего 
потери 
массы, 

% 

Взвешивание 
I II III 
  потери 

массы, % 
 потери 

массы, % 
КГ 158,4± 1,0 153,8± 1,0 3,0 149,3± 1,0 3,0 6,0 

I ЭГ 161,6 ±1,06 154,0 ±1,1 3,4 148,7± 1,2 3,4 8,1 
IIЭГ 160,8 ±1,01 153,2 ±1,0 3,1 148,5± 1,2 3,1 7,8 

III ЭГ 159,0 ±0,9 155,0 ±1,0 5,7 146,1± 1,0 5,7 8,1 
IV ЭГ 157,2 ±0,9 153,6 ±0,9 2,6 149,1 ±1,0 2,6 4,9 

 

Масса яйца перед закладкой варьировала от 158, 4 г (КГ) до 161,6 г (I ЭГ), 
в среднем масса заложенного яйца составила 159,4 г. При проведении второго 
взвешивания было установлено что, масса яйца варьировала от 153,2 г (II ЭГ) 
до 155,0 г (III ЭГ), соответственно 5,7 % (III ЭГ), потери массы были несущест-
венные за исключением яиц в III ЭГ. Анализируя потери массы яиц за период 
инкубации, было установлено что этот показатель варьировал от 4,9 % (IV ЭГ) 
до 8,1 % (I ЭГ и III ЭГ). В среднем в экспериментальных группах яйцо потеряло 
в весе 7,22 % в контрольной группе 6,0 %. Результаты учета потери массы за 
период инкубации не превысили установленных требовании для этого вида 
птицы. 

Результаты первой серии опытов представлены в таблице 2. 
  

Таблица 2. Результаты инкубации яиц гусей в первой серии опытов, % 

Группа 
Оплодотво- 

ряемость 
яиц 

Отход инкубации Выводимость 
яиц 

Вывод 
гусят кровь 

кольцо замершие задохлики 

КГ 88,2 4,4 8,3 15,7 71,6 62,3 
I ЭГ 87,8 3,1 7,0 14,0 75,9 66,7 
IIЭГ 88,7 3,7 7,6 14,5 74,2 65,8 

III ЭГ 88,3 4,1 7,3 14,8 73,8 65,2 
IV ЭГ 88,5 3,3 7,4 16,2 73,1 64,7 

 

xSX  xSX  xSX 



 

336 

Оплодотворяемость инкубационных яиц варьировала в эксперименталь-
ных группах от 87,8 % до 88,7 %, в контрольной группе этот показатель соста-
вил 88,2 %. 

Рассматривая результаты инкубации яиц в первой серии опытов можно 
отметить, что максимальный процент отходов был отмечен в контрольной груп-
пе где яйца с кровяным кольцом составили 4,4 %, замершие 8,3 % и задохлики 
15,7 %, минимальные показатели отходов инкубации были получены в I ЭГ, где 
был использован непрерывный режим обработки с продолжительностью 
15 мин., таким образом, яйцо с кровяным кольцом составило 3,1 %, замершие 
зародыши 7,0 % и задохлики 14,0 % или ниже по сравнению с контрольной гру-
ппой соответственно на 1,3 %; 1,3 % и 1,7 %. 

Результаты выше по сравнению с контрольной группой также были полу-
чены в II ЭГ, где использовался дробный режим обработки с продолжительнос-
тью 10 минут.  

Следует отметить, что в IV ЭГ процент задохликов был выше по сравне-
нию с этим показателем в экспериментальных группах и с контрольной группой 
соответственно на 2,2 %( I ЭГ); 1,7 % (IIЭГ); 1,4 %( III ЭГ) и 0,5 % (КГ). 

Максимальная выводимость яиц была получена в I ЭГ и составило 75,9 % 
и вывод молодняка 66,7 % или выше по сравнению с контрольной группой на 
4,3 % и 4,4 %. В других экспериментальных группах выводимость яиц и вывод 
молодняка также были выше по сравнению с контрольной группой соответст-
венно на 2,6 % и 3,5 % ( IIЭГ); 2,2 % и 2,9 %( III ЭГ); 1,5 % и 2,4 %. 

В эксперименте был рассмотрен показатель качества полученного молод-
няка. В фигуре 1 представлено количество гусят по категориям качества. 

 

 
Фигура 1. Категории качества полученного молодняка 

(первая серия опытов), %. 
 
Результаты исследовании (фиг. 1) показали, что максимальное количество 

гусят первой категории качества было получено в II ЭГ и составило 47,3 % или 



 

337 

выше по сравнению с контрольной группой на 6,4 %.  
Рассматривая все результаты инкубации можно отметить, что в экспери-

ментальных группах минимальное количество молодняка первой категории ка-
чества были получены в IV ЭГ, этот показатель был также ниже по сравне-
нию с КГ. 

Во второй серии опытов, ссылаясь на то, что импульсивный режим 
(16 Гц) обработки с продолжительностью 10 минут показал низкие результаты, 
по сравнению с другими режимами не был использован во второй серии опы-
тов. 

В таблице 4 представлены результаты второй серии опытов. 
 

Таблица 4. Результаты инкубации яиц гусей во второй серии опытов, % 

Группа 
Оплодотво- 

ряемость 
яиц 

Отходы инкубации Выводимость 
яиц 

Вывод 
гусят кровь 

кольцо замершие задохлики 

КГ 87,2 4,5 9,2 12,7 73,6 64,2 
I ЭГ 87,2 4,1 8,2 12,4 75,3 65,7 
IIЭГ 86,5 4,3 9,0 12,5 74,2 64,2 

III ЭГ 86,8 4,0 8,8 12,5 74,6 64,8 
 
Результаты второй серии опытов показали, что максимальные отходы ин-

кубации были получены в КГ, а минимально было получено отходов в I ЭГ, в 
других экспериментальных группах не было отмечено значительной разницы по 
сравнению с контрольной группой. 

Максимальная выводимость яиц и вывод молодняка было получено в I ЭГ 
и составило 75,3 % и 65,7 % или выше по сравнению с контрольной группой 
соответственно на 1,7 % и 1,5 %.  

В фигуре 2 представлены результаты полученного молодняка по катего-
риям качества.  

Максимальное количество молодняка первой категории качества было по-
лучено во 

II ЭГ 46,8 %, в других экспериментальных группах этот показатель соста-
вил 43,4 %, а в контрольной группе 42,6 %или ниже соответственно на 4,2 % 
и 0,8 %. 

Выводы. В результате использования электромагнитного поля в техноло-
гии инкубации гусиных яиц, было установлено, что в экспериментальных груп-
пах было получено меньше отходов инкубации при использовании режимов не-
прерывного с продолжительностью 15 минут; дробного с продолжительностью 
10 минут; импульсивного 8 Гц с продолжительностью 10 минут, однако исполь-
зование импульсивного режима 16 Гц с продолжительностью 10 минут повлия-
ло отрицательно на количество задохликов и количество молодняка первой ка-
тегории качества. 
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Фигура 2. Категории качества полученного молодняка 

(вторая серия опытов), % 
 
Изучая эффект воздействия электромагнитного поля на выводимость яиц 

и вывод молодняка было установлено, что во всех экспериментальных группах 
при использовании разных режимов были получены результаты выше по срав-
нению с экспериментальной группой. Максимальные показатели были получе-
ны при использовании электромагнитного поля в режиме непрерывный с про-
должительностью 15 минут.  

В экспериментальных группах, где были получены высокие инкубацион-
ные показатели был также отмечен высоки показатель качества молодняка, что 
позволяет предположить стимулирующее действие электромагнитного поля в 
определенных режимах и продолжительности воздействия. 
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Резюме. Приведены результаты исследований по изучению безопасность цеолита в 

составе кормов для роста и развития цыплят-бройлеров и оценка на полноценность полу-
ченной мясной продукцию от цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: куриное яйцо, мясной продуктивность, витамины, пищевая 
безопасность, цеолит. 

 
Summary. In work authors result results of scientific researches on studying safety of zeolite 

in structure of forages for growth and development of chickens - broilers. And also authors assess 
on full value received meat production from chickens - broilers. 

Key words: chicken egg, Meat efficiency, Vitamins, the safety of my shoe, zealots.  
 
Вступление. Для кормления животных и птиц в рационе должны содер-

жать все необходимые элементы питания. Несмотря на такие требования, часто 
рационы для животных остаются неполноценными по одному или нескольким 
питательным веществам. Это происходит в результате нарушения в процессе 
приготовления комбикормов или во время их хранения. 

При приготовлении комбикормов часто бывают не стандартные ингредие-
нты, особенно не совпадают параметры влажности и в результате в общей массе 
происходит увеличение влажности, и такие смеси плохо транспортируются по 
магистральным линям комбикормового завода, часто последние забиваются. По-
этому в настоящее время в кормопроизводстве для животных все чаще исполь-
зуют адсорбирующие вещества для придания технологичности комбикормам и 
добавкам. Также применяют некоторые вещества подобного плана для получе-
ния дополнительной продукции или сокращения затрат корма на единицу про-
дукции [1-7]. Для этой цели пользуются различными силикагелями, в том чис-
ле аэросилом, активированным углем и бентонитами, диатомитом, трепелом и 
цеолитами. Например, силикагели и аэросилы широко применяются для полу-
чения легкосыпучих порошкообразных концентратов витаминов [5-10]. 
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В связи с открытием крупного месторождения (Шанканайское) цеолита в 
Республике Казахстан и рекомендацией некоторых специалистов о возможнос-
ти использования цеолита в составе комбикормов и премиксов для животных 
мы поставили перед собой задачу дать оценку на безвредность для животного 
организма и полноценность полученной продукции от животных и птиц.  

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили в 
ТОО FTB “Company” и птицеводческих хозяйствах Алматинской области на 
цыплятах-бройлерах суточного возраста, из которых по принципу аналогов бы-
ло сформировано пять групп по 300 голов в каждой. 

Все подопытные цыплята получали один и тот же рацион (полнорацион-
ным комбикорм предназначенным для кормления цыплят в возрасте 1-4 дней по 
рецепту ПК 2-1, с пяти дневного возраста кормили цыплят полнорационным 
комбикормом для бройлеров приготовленный по рецепту ПК 5-2, с 31- дневного 
возраста кормили цыплят полнорационным комбикормом для бройлеров приго-
товленный по рецепту ПК 6-1.), к которому были добавлены цеолит в дозе 
0,5 %, 1,0 %,1,5 %, и 2,0.  

Кормили и поили цыплят-бройлеров вволю. 
Всех подопытных цыплят-бройлеров содержали в одинаковых условиях, 

отвечающих зооветеринарным требованиям. 
Опыты проводились два периода. В первый (уравнительный) период, 

продолжительностью пять дней цыплята-бройлеры получали полнорационный 
комбикорм по рецепту ПК 2-1 без добавок в рацион цеолита.  

Во второй (основной) период, продолжительностью 50 дней цыплята-
бройлеры получали полнорационный комбикорм по рецепту ПК 5-2, и по реце-
пту ПК 6-1 с добавкой в рацион цеолита.  

В течение опыта на цыплятах-бройлерах учитывали:  
– сохранения поголовья;  
– массу тела с суточного возраста еженедельно до конца опыта;  
– потребление корма по фактическому расходу кормов;  
– содержания витамин А, Д и Е в печени;  
– биохимические и гематологические показатели крови; 
– химический состав мяса тушек; 
– мясные качества тушек. 
Результаты исследований. Предварительный период адаптации прошел 

без каких-либо нарушений в физиологическом состоянии цыплят-бройлеров.  
Введенные дозы цеолита в рацион неодинаково влияло на рост и развитие 

цыплят-бройлеров. Максимальный прирост массы тела был получен в контроль-
ной группе цыплят, где цеолита в рацион не вводили. На втором месте были цы-
плята, получавшие цеолит в рационе 0,5 %, на третьем месте по росту развития 
были цыплята-бройлеры получавшие в рационе 1 и 1,5 % (рис. 1) и на последнем 
месте были цыплята-бройлеры получавшие с кормом цеолита 2 %.  

Из рисунка видно что, в четырехнедельном возрасте разница показатели 
массы тела (отставание в росте) в группах, где цеолит получали 0,5 и 1,0 % с 
значением контрольной группы не имел достоверных отличии, тогда как разница 
в массе тела контрольных цыплят-бройлеров была выше чем у цыплят получав-
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шие в рационе 1,5 и 2,0 % цеолита. 
В восьминедельном возрасте массы тела у цыплят-бройлеров в группах 

имели достоверную разницу (рис. 1).  
В контрольной группе, где цеолит не применяли сохранность цыплят-

бройлеров составило 96 %, на втором месте были группы цыплят где в рационе 
получали цеолит в дозе 0,5 и 1,0 % – сохранность составило 94,1 %. На послед-
нем месте по сохранности поголовья были цыплята-бройлеры получавшие в ра-
ционе 1,5 и 2,0 % цеолита – 90,4 % сохранности и в этих группах среди цыплят 
были расстройство желудочно-кишечного тракта, т.е. поносы.  

 

 
Рис. 1. Рост и развитие цыплят-бройлеров. 

 
Гематологическими и биохимическими исследования крови существенных 

отклонении от физиологической нормы не выявлено, тогда как исследования со-
держания в печени витамин А и Е показала достоверную разницу в группах с 
28-дневного возраста содержании витамина А и Е в печени (рис. 2, 3). 

Химико-токсикологическими исследованиями было установлено, что в сос-
таве поступивших в лабораторию образцах цеолита обнаружено наличие токси-
ческих химических элементов (рис. 4). 

Выводы. Исследованиями по оценке цеолита было установлено: 
1. Цеолит по химическому составу не однороден, обладает высокой адсо-

рбирующей способностью. 
2. В некоторых партиях установлено высокое содержание токсических 

элементов. 
3. При длительном применении у цыплят – бройлеров развивались болез-

ни характеризующие симптомы недостаточности некоторых макро- и микроэле-
ментов и витаминов в организме. 

4. При вводе в корма необходимо контролировать уровень витаминов и 
макро и микроэлементов в организме. 
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5. В исключительных случаях разрешить ввод цеолита в комбикорма 
до 0,1 %.  

 

 
Рис. 2. Содержания витамина А в печени цыплят-бройлеров  

(мкг/г) 
 
 

 
Рис. 3. Содержания витамина Е в печени цыплят-бройлеров  

(мкг/г) 
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Рис. 4. Наличие токсических элементов в образцах цеолита  

(мг/кг) 
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Summary. In work authors show results of scientific researches under the control of a radio-

activity, toxicity a grain - fodder and fodder additives in diets of animals and birds for reception of 
qualitative production.  
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Вступление. В Республике Казахстан накоплен богатый опыт по приме-
нению кормовых добавок, за счет которых можно улучшить питательные досто-
инства рационов, предохранять питательные вещества от разрушения, повы-
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шать продуктивность животных, сохранять их здоровье, а также повышать ку-
льтуру ведение отрасли и качество получаемой продукции.  

Дальнейшая интеграция республики в мировую экономику открывает бо-
льшие возможности в интенсивном развитии животноводства и птицеводства. 
Ранее в качестве кормовых добавок вводили в комбикорма 10-15 ингредиентов, 
то в настоящее время вводят до 150-200 ингредиентов. Применение таких сло-
жных кормовых смесей в составе кормов оправдано. Они повышают коэффици-
ент использования кормов на 15-20 %. Так, например, если в 1980 годы масса 
цыпленка- бройлера в 56 дневном возрасте составляла около 1090 г при затрате 
на 1 кг прироста 3,7 кг корма, то в настоящее время его масса в этом возрасте 
достигла 1,5 – 1,9 кг при затрате на 1 кг прироста 2,2 кг корма.  

Польза от кормовых добавок получается только в том случае, если их ка-
чество соответствует определенным требованиям, которые иногда промышлен-
ность не выполняет. Эффективность кормовых добавок будет зависеть и от пра-
вильного их использования практическими специалистами, ответственность ко-
торых за порученное дело растет каждым годом [1-3]. 

Большое значение в кормлении животных, особенно птиц, имеют биоло-
гически активные вещества, производство которых должно быть расширено на 
соответствующих предприятиях, а также в сети производственных ветеринар-
ных лабораторий. Макро - и микроэлементы, витамины, гормоны и ферменты, 
антиоксиданты и консерванты, эмульгаторы и адсорбенты, антибиотики и тран-
квилизаторы, антгельминтики и другие лекарственные вещества, стимуляторы 
роста и гормоны, неустановленные факторы роста, (тканевые препараты) и 
многие другие вещества позволяют значительно повысить коэффициент испо-
льзования корма особенно в условиях интенсивного ведения животноводст-
ва [3–7]. 

Кормовые добавки вводят в рационы и кормовые смеси в ничтожно ма-
лых количествах. В связи с этим потребитель требует разработки соответству-
ющих способов и методов контроля их качества до введения в сложные корма, 
чтобы в свою очередь безопасно и эффективно использовать.  

Материалы и методы. Экспериментальные исследования по эффектив-
ному применению кормов и кормовых добавок в животноводстве и птицеводст-
ве Республики Казахстан для получения высококачественной продукции пита-
ния проводили в ТОО FTB “Company”, птицеводческих и животноводческих 
хозяйствах. 

Особое внимание уделяли на сбалансированности рационов по энергии, 
протеину, жиру, клетчатке, аминокислотам, таким как аргинин, гистидин, изо-
лейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, валин и фенилаланин, 
которые не могут синтезироваться или синтезируются в недостаточном количе-
стве в желудочно-кишечном тракте птиц и свиней и должны поступать с кор-
мом. Содержание указанных веществ контролировали как в кормах, так в орга-
низме и в продукции. 

Анализы по контролю образов кормов и кормовых добавок, органов, тка-
ней и крови проводили, соблюдая требованию методики по их определению. 
Для проведения исследований использовали традиционные методы исследова-
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ния в соответствие с требованием метеорологии, стандартизации, сертификации 
и квалиметрии. 

Острую токсичность определяли по методике Кербера на цыплятах-
бройлерах, белых крысах, перепелах и на пчелином расплоде. 

Хроническую токсичность определяли на цыплятах-бройлерах, белых 
крысах, перепелах и на пчелином расплоде путем длительного вскармливания. 

Радиоактивность кормов, кормовых добавок определяли с использовани-
ем радиометрических и дозиметрических приборов. 

Результаты исследований. Анализ образцов показывает, что в основном 
встречаются отравления кормовыми добавками из-за их неграмотного исполь-
зования. Так, например, отравления солями меди, фтора, солями тяжелых ме-
таллов и радиоактивными элементами, которыми часто бывают загрязнены ко-
рмовые добавки минерального происхождения и многие корма промышленного 
производства, а также зерновые ингредиенты (рис. 1, 2). 

 

  
А        Б 

Рис. 1. Содержания некоторых химических элементов в комбикормах 
для животных, мг/кг. 

Из поступивших 420-образцов комбикормов на анализ, в 12-ти пробах об-
наружены радионуклиды, 77-ти образцах обнаружено высокое содержания пле-
сневых грибов и их продуктов жизнедеятельности, а в 11 пробах установлено 
наличие тяжелых металлов (рис. 1). 

Из поступивших на токсикологический анализ образов кукурузы все ока-
зались зараженными плесневыми грибками. Подобное явления отмечено при 
исследовании образцов других кормов и добавок.  

Исследования образцов кормовых добавок свидетельствуют о низком 
уровне контроля при их производстве и использовании продуктов для обогаще-
ния комбикормов. 

Из-за низкого уровня контроля при использовании минерального сырья в 
составе комбикормов и премиксов создается большая опасность экологическому 
чистому производству продуктов животноводства, что подтверждается исследо-
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ванием кормовых фосфатов [1, 2, 6]. 
Так, по существующим нормам монокальцифосфат кормовой должен соо-

тветствовать следующим показателям:  растворимого фосфора в пересчете на 
Р2О5 не менее 50-55 %, кальция – не менее 18 %, мышьяка - не более 0,006 % и 
свинца – не более 0,002 %. Однако, результаты анализа поступивших образцов 
показывают, что в представленных образцах уровень токсических элементов 
превышает норму в несколько раз [4, 5].  

Измерением поверхностной, удельной, и объемной радиационной актив-
ности установлено, что уровень радиации превышает норму в изучаемых про-
дуктах. Это объясняем тем, что Республика Казахстан являлась полигоном по 
испытанию ядерного оружия и сырьевой базой по добыче полезных ископае-
мых и тяжелые металлы и их радиоизотопы попадают в организм человека и 
животных через пищу, воду и из воздуха. Поэтому особое важное значения име-
ет обеспечения животных безопасными кормами, для получения от них продук-
ции, не представляющую опасность для потребителя [4, 5, 7].  

Результаты исследования по определению уровня радиации в зернофура-
же и комбикормах представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Уровень радиации в образах некоторых кормов и добавок. 
Предельно допустимые концентрации для многих химических элементов 

в основных рационах животных и птиц за рубежом разработаны, но их в респу-
блике нельзя использовать. В Казахстане, в частности, и в СНГ в целом эти но-
рмы существенно отличаются, и все пользуются зарубежными нормами. При 
соблюдении этих стандартов по многим позициям корма не будут соответство-
вать стандарту по ПДК тяжелым радиоактивным элементам.  

Исследованиями установлено, что из поступивших комбикормов в основ-
ном для кормления птиц в течение трех лет 60 % не соответствовали требова-
нию по фтору, 53 % по свинцу и 27 % по ртути.  

Из сырья необходимо особое внимание уделять неорганическим минера-
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лам. Изучение содержания в организме животных некоторых токсических хими-
ческих элементов согласуется с данными по изучению их содержание в корме. 

Биохимические показатели крови, органов и ткани дополняют справедли-
вость заключения и достоверность полученных данных.  

Выводы. Для эффективного применения кормов и кормовых добавок в 
животноводстве, птицеводстве Республики Казахстан и получения высококаче-
ственной продукции питания необходимо: 

1. Контролировать минеральное сырье, предназначенное для обогащения ра-
ционов животных и птиц на содержания токсических и радиоактивных хи-
мических элементов.  

2. Проводить радиационно-токсикологический анализ комбикормов и фураж-
ного зерна.  

3. По результатам контроля на соответствие нормального уровня биологичес-
ких активных веществ в организме животных и птиц оценивать качество ко-
рма. 
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Резюме. Бактериологическими исследованиями тушек птицы и проб отобранных от 

больных военнослужащих установлено, что причиной токсикоинфекций и токсикозов явля-
лась условно-патогенная микрофлора, а именно S. aureus, E. coli, K. рneumoniae, E. agg-
lomerans, P. mirabilis, Y. еnterocolitica, C. diversus, С. jejuni, P. aeruginosa а также их ассоциа-
ции.  

Ключевые слова: тушки птицы, условно- патогенная микрофлора, токсикоинфекции, 
токсикозы. 

 
Summary. By bacteriological studies of poultry carcasses and samples selected from sick 

soldiers we have found that the cause of poisoning and toxicosis was conditionally pathogenic mi-
croflora, such as : S. aureus, E.coli, K. pneumoniae, E. agglomerans, P. mirabilis, Y. enterocolitica, 
C.diversus, C. jejuni, P. aeruginosa and their association. 

Key words:: poultry carcasses, conditionally pathogenic microflora, toxicoinfection, toxico-
sis. 

 
Вступ. На сьогоднішній день актуальними і не вивченими є хвороби пти-

ці, викликані умовно–патогенними мікроорганізмами, які при багаторазовому 
пасажуванні на сприятливому птахопоголів’ї підвищують свою вірулентність. 
При зниженні резистентності організму, особливу небезпеку несуть ешерихії. 
Встановлено, що у 78,9% випадків вони викликають захворювання в асоціації з 
одним, двома і більше збудниками, наприклад ешерихіоз і сальмонельоз, еше-
рихіоз і стрептококоз, ешерихіоз і стафілококоз, ешерихіоз і псевдомоноз, еше-
рихіоз і мікоплазмоз, ешерихіоз і клебсієльоз ти інші варіації [1]. 

У період функціонування господарств в умовах «ринкової економіки» 
створюються можливості для необмеженого контакту та передачі патогенних та 
умовно–патогенних мікроорганізмів, як в межах одного господарства, так і між 
господарствами. Крім того зростання імпорту до нашої країни м’яса птиці, 
яєць, сировини і продуктів птахівництва ставить перед державною ветеринар-
ною службою нові вимоги щодо недопущення на територію України бак-
теріальних захворювань [2]. 

Існує декілька бактеріальних інфекцій, які поражають людину та птицю. 
В зв’язку з цим продукти птахівництва (яйця та м’ясо), забрудненні умовно-
патогенної збудниками, можуть бути потенційними джерелами інфекційних за-
хворювань, токсикоінфекцій і токсикозів у людини. До 70% усіх діарейних ін-
фекцій дітей до 5-річного віку мають харчову етіологію. Щорічно у світі 
реєструється до 1,5 млрд. таких випадків, з них 3 млн. закінчується летально. У 
деяких європейських країнах спостерігалося на 100 тисяч населення понад 300 
випадків захворювань на асоційований сальмонельоз з ешерихіозом із леталь-
ністю 3 %. В Японії, Англії та Росії в першій половині 80-х років 20 століття 
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виявився новий ентерогеморагічний різновид ешерихіозу, який обумовлювався 
сероваром О157 з тяжкими поза кишковими ускладненнями і високою леталь-
ністю. Сотні випадків ієрсиніозу, кампілобактеріозу, клострідіозу харчового 
походження реєструються в країнах Європи, Північної Америки та Азії. Біль-
шість із зазначених інфекцій, у тому числі нові та емерджентні харчові інфекції, 
актуальні і для України. За останні роки на епідемічний рівень виходять харчові 
токсикоінфекції і токсикози, що обумовлюються умовно-патогенною мікро-
флорою. Впродовж минулого десятиріччя захворіло майже 100 млн. людей. 
Важливим фактором передачі збудників харчових токсикоінфекцій і токсикозів 
є продукти птахівництва, більш того, вони можуть стати субстратом для роз-
множення збудників бактеріальних інфекцій до рівня, що нерідко стає критич-
ним для споживача. Гігієна продуктів птахівництва є важливим компонентом у 
профілактиці харчових захворювань людини [3, 4]. Міжнародні стандарти став-
лять жорсткі вимоги до експертної перевірки будь-яких продуктів птахівництва 
(м’ясо, яйце, меланж, яєчний порошок), які без відповідного сертифікату чи 
дозволу їх просто не допустять на ринок, вважаючи «потенційно небезпечни-
ми» [5]. За останні роки в Україні помітно покращилися методи мікробіологіч-
ного дослідження молока, м’яса та продуктів їх переробки, використання яких 
дозволяє одержати порівняно повне уявлення про їх харчову цінність і санітар-
ну якість. Що стосується продуктів птахівництва, це питання ще недостатньо 
вивчено. Потребують удосконалення організаційні заходи, спрямовані на за-
побігання надходженню в продаж продуктів птахівництва, забруднених збуд-
никами бактеріальних інфекцій. Недостатньо організований контроль за виро-
щуванням екологічно безпечної птиці.  

Метою нашої роботи було встановлення ролі умовно-патогенної мікроф-
лори як етіологічного фактору токсикоінфекцій та токсикозів у людини. 

Матеріали і методи. Для встановлення ролі умовно-патогенної мікро-
флори у захворюваннях людини нами були проаналізовані дані санепідем-
станції м. Севастополю по виявленню етіологічного фактору токсикоінфекцій і 
токсикозів у воєннослужбовців після вживання продукції птахівництва за 
останні два роки (2012-2013 рр). Ізоляцію мікроорганізмів із тушок птиці та 
виділень хворих людей, вивчення морфологічних, біохімічних та патогенних 
властивостей проводили за методиками, які представлені у довіднику “Лабора-
торные исследования в ветеринарии. Бактериальные инфекции” під редакцією 
Антонова. Вид мікроорганізмів ідентифікували з використанням визначника 
Берги. 

Результати досліджень. Як ми бачимо з таблиці 1 частіше всього токси-
коінфекції у людини викликались збудниками клебсієльозу (19,56 % - 20,53 %), 
ешерихіозу (5,71 % - 9,71 %)- та стафілококозу (8,31 % - 11,86 %).  

Значно рідше були зареєстровані інфекції, що були обумовлені кампіло-
бактером (5,61 % - 8,57 %), протеєм (5,06 % - 6,62 %), цитробактером (3,69 % - 
4,36 %), ієрсинієй (4,38 % - 5,01 %), синьогнійною паличкою (2,23 % - 4,12 %). 
Крім того було відмічено, що значну питому вагу займали інфекції, які викли-
кані асоціацієюй збудників:Klebsiella pneumoniae + Staphylococcus aureus; E.coli 
+ Staphylococcus aureus; Citrobacter + Staphylococcus aureus; Proteus mirabilis + 



 

351 

Staphylococcus aureus; Klebsiella pneumoniae + E.coliО157; Klebsiella pneumoniae 
+ E.coliО157 + Staphylococcus aureus; Сampylibacter jejuni + E.coliО157 + Staphy-
lococcus aureus (0,96 %-5,38 %).  

 
Таблиця 1. Питома вага мікроорганізмів виділених від 

воєннослужбовців при токсикоінфекціях та токсикозів, які 
були спричинені продуктами птахівництва 

Назва  
мікроорганізмів 

2012 рік 2013 рік 

абс. число % абс. число % 
S. aureus 260 11,86 192 8,31 
E. coli О157 125 5,71 145 6,28 
E. coli О1 231 9,71 213 9,21 
K. pneumoniae 429 19,56 475 20,53 
E. agglomerans 133 6,07 117 5,06 
P. mirabilis 145 6,62 117 5,06 
Y. enterocolitica 96 4,38 116 5,01 
C. diversus 81 3,69 101 4,36 
С. jejuni 123 5,61 198 8,57 
P. aeruginosa 49 2,23 95 4,12 
K. pneumoniae + 
S. aureus 118 5,38 127 4,49 

E. coli О157 + 
S. aureus 111 5,06 98 4,25 

C. diversus+ 
S. aureus 110 5,02 108 4,68 

P. mirabilis+ 
S. aureus 94 4,28 85 3,68 

K. pneumoniae + 
E. coli О157 46 2,09 51 2,20 

K. pneumoniae + 
E. coli О157+ 
S. aureus 

39 1,77 67 1,60 

С.jejuni+ 
E.coliО157+ 
S. aureus 

21 0,96 39 1,69 

Всього 2193 100 2314 100 
 
Таким чином, при виявленні причин харчових отруєнь у людей, спеціаліс-

тами санепідемстанції м. Севастополю та фахівцями обласної державної лабо-
раторії ветеринарної медицини, було встановлено, що джерелом була продукція 
птахівництва. Небезпеку являють тушки перехворілої та хворої птиці без кліні-
чних ознак або перехворівших в атиповій формі. Це підтверджує той факт, що 
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контамінована бактеріальними збудниками продукція птахівництва небезпечна 
для людини. 

Висновок. Встановлено що етіологічним фактором токсикоінфекцій та 
токсикозів є умовно-патогенна мікрофлора, а саме S. aureus, E. coli, 
K. рneumoniae, E. agglomerans, P. mirabilis, Y. еnterocolitica, C. diversus, С. jejuni, 
P. aeruginosa та їх асоціації. 
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Резюме. В статье освещены оптимальные схемы проведения лечебно-

профилактических мероприятий против временных эктопаразитов, в частности красного 
куриного клеща Dermanyssus gallinae в птицеводческих хозяйствах, в том числе с промыш-
ленными технологиями выращивания птицы. Доказана высокая эффективность сочетанно-
го использования различных методов борьбы в единой схеме лечебно-профилактических ме-
роприятий. 

Ключевые слова: красный куриный клещ, дерманисиоз, лечебно-профилактическая 
обработка. 

 
Summary. The article shows the optimum scheme of treatment and preventive measures 

against temporary ectoparasites, in particular red chicken mite Dermanyssus gallinae in poultry 
farms, including industrial technology growing birds. High efficiency of the combined use of differ-
ent methods of combat in a single scheme of health care interventions. 

Keywords: the red chicken mite, dermanisiosis, the intensity of infestation, medical and pre-
ventive treatment. 
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Вступ. Впродовж останніх років незмінно сталого розвитку набула одна з 
провідних галузей тваринництва України – птахівництво. Без перебільшення 
можна стверджувати, що загалом галузь птахівництва є одним з флагманів су-
часного тваринництва, в тому числі з використання інтенсивних технологій ви-
робництва. У минулому 2012 р. було зафіксовано зростання обсягів виробницт-
ва м’яса птиці та яєць. Хоча слід зазначити, що наразі на душу населення в 
Україні виробляється 23,6 кг м’яса птиці та 305 штук яєць, що є одним з найви-
щих показників у світі. На теренах України одночасно розвиваються не лише 
крупні птахівничі корпорації, а також і дрібні та середні виробники, що дозво-
лило здійснювати експорт продукції птахівництва у близько 50-ти країн світу. 
На цьому шляху є низка перешкод, але їх вдале подолання є запорукою подаль-
шого сталого нарощування обсягів виробництва продукції українського птахоп-
рому [1-3].  

Успішне та економічно вигідне виробництво продукції птахівництва пе-
редбачає постійне та неухильне пильнування за епізоотичним станом вирощу-
ваного поголів’я. Якщо взяти до уваги той фактор, що впродовж останніх деся-
тиліть все більшої актуальності набувають мікст інвазії та бактеріози, перебіг 
яких проходить одночасно без прояву патогномонічного симптомокомплексу, то 
стає очевидним висока актуальність дотримання технологій вирощування та ко-
нтролю біобезпеки виробництва м’яса птиці та яєць, незалежно від їх видової 
приналежності, оскільки протягом останніх років розвивається не лише курів-
ництво, але і інші галузі птахівництва [1, 4, 5].  

Серед значного різноманіття захворювань птиці заразної етіології вагома 
частка належить захворюванням, збудниками яких є ектопаразити, як постійні, 
так і тимчасові. Арахноентомози належать до переліку біологічних агентів, які 
створюють суттєві екологічні проблеми, що негативно впливають на розвиток 
птахівництва в цілому [1, 2, 4, 6].  

Проте, одним з найнебезпечніших ектопаразитів, який реєструється в пта-
хогосподарствах на всій території України є червоний курячий кліщ Dermanys-
sus gallinae. Курячий кліщ належить до переліку найнебезпечніших кровосис-
них паразитів, які реєструються також і в усіх країнах ЄС [1, 2, 7, 8].  

Дерманісіоз – інвазійна хвороба свійської птиці, синантропних та диких 
птахів всіх статево-вікових груп, з гострим або хронічним перебігом [1, 3]. Най-
частіше колонії дерманісусного кліща реєструються в приміщеннях, де утри-
муються кури, як за промислового та і за дрібнотоварного ведення галузі. Проте 
популяції кліща Dermanyssus gallinae не є поодинокими в господарствах з ви-
рощування і інших видів птиці [1, 7, 8]. При сприятливих температурних режи-
мах у пташнику, розвиток кліща триває протягом усього року, а якщо врахувати 
той факт, що за інтенсивних технологій вирощування птиці оптимальні параме-
три температури та вологості для розвитку кліща є одночасно оптимальними у 
технологічному циклі вирощування птиці, то стає зрозумілим надзвичайна про-
блематичність повного знищення зазначеного ектопаразиту в господарстві, або 
хоча б зниження його популяції до мінімального рівня. Курячий кліщ є перено-
сником збудників хвороби Ньюкасла, спірохетозу, туберкульозу, пастерельозу, 
орнітозу, холери, Ку-лихоманки, жовтої лихоманки людини тощо [4-6, 9, 10]. 
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У людей спричиняє гострі алергічні дерматити, свербіж [2, 3]. 
Метою нашої роботи було проведення дослідження птахогосподарств пів-

нічно-східного регіону України на предмет інвазування поголів’я птиці курячим 
кліщем, при цьому увага була зосереджена на господарствах, що займаються 
виробництвом товарного яйця або ж м’яса бройлерів, здійснення аналізу вико-
ристовуваних лікувально-профілактичних схем, з подальшим за потреби їх ко-
ригуванням.  

Матеріали і методи. З метою встановлення епізоотичної ситуації щодо 
арахноентомозів та подальшого аналізу застосовуваних схем лікувально-
профілактичних заходів в птахівничих господарствах північно-східного регіону 
України, ретельному дослідженню було піддано поголів’я птиці та виробничі 
приміщення в дев’яти господарствах, у кожному з яких ретельному огляду під-
давали близько 20 % наявної на момент обстеження птиці. В досліджених гос-
подарствах практикується як підлогове, так і кліткове утримання птиці, залежно 
від вікової групи птиці та виробничих потужностей господарства. В усіх госпо-
дарствах годівля здійснюється повнораціонними сухими комбікормами, цілком 
збалансованими за віком та продуктивністю птиці.  

Для виявлення колоній тимчасових ектопаразитів, одночасно проводили 
огляд виробничих приміщень, в яких утримувалася птиця, здійснюючи старан-
не дослідження можливих місць перебування курячих кліщів: сідал, різноманіт-
них шпарин та підлог у пташниках, підстилкового матеріалу, гнізд, з’єднань між 
клітковими батареями, наявного в приміщеннях технологічного обладнання. З 
метою збору кліщів, із різних частин пташника відбирали проби підстилки та 
пилу з площі 100 см2 кожна, просіювали на контрастний папір, з наступною мі-
кроскопією виявлених паразитів та встановленням їх видової приналежності. 
Умовно ступінь контамінації пташників ектопаразитами визначали за кількістю 
виявлених кліщів у обстеженому субстраті як мінімум з трьох частин примі-
щення:  

+ низька ступінь – кількість кліщів, зібраних з трьох проб субстрату не бі-
льше 10 екз.; 

++ середня ступінь – кількість кліщів, зібраних з трьох проб субстрату не 
більше 100 екз.; 

+++ висока ступінь – кількість кліщів, зібраних з трьох проб субстрату не 
більше 500 екз.; 

++++ дуже висока ступінь – кількість кліщів, зібраних з трьох проб суб-
страту понад 500 екз. 

За високої інтенсивності ураження кліщі без труднощів виявлялися мето-
дом візуального огляду приміщень, тому їх досить легко вдавалося відібрати 
для подальшого морфологічного дослідження. Крім того, за високої інтенсивно-
сті інвазії, дерманісусних кліщів при візуальному огляді знімали з обстеженої 
птиці, не дивлячись на те, що Dermanyssus gallinae є тимчасовим ектопаразитом 
і на птиці перебуває лише протягом живлення. 

Варто вказати на той факт, що в усіх обстежених господарствах прово-
диться комплекс ветеринарно-санітарних заходів, що передбачає систематичне 
проведення дезакаризації та дезінсекції, згідно затверджених в кожному окре-
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мому господарстві графіків. Провівши ретельний аналіз ситуації щодо арахное-
нтомозів в кожному з обстежених господарств, нами була запропонована ком-
плексна система заходів.  

Результати досліджень. Внаслідок епізоотичного обстеження дев’яти 
птахівничих господарств, у семи з них було виявлено наявність кліща Der-
manyssus gallinae, зокрема в чотирьох з обстежених господарств встановили ви-
сокий ступінь інвазування кліщами, у трьох – середній ступінь. 

Максимальну кількість колоній кліщів виявляли під конструктивними ча-
стинами обладнання, в закутках приміщення, в накопиченнях пилу та субстрату. 
У господарствах, де була висока ступінь заселення приміщень ектопаразитами, 
кліща виявляли також і на особинах птиці в денний час доби.  

З метою ефективної боротьби з ектопаразитами, зокрема червоним куря-
чим кліщем Dermanyssus gallinae, враховуючи цикл розвитку та біологічні осо-
бливості кліща було запропоновано наступну схему. 

За умови утримання батьківського поголів’я птиці в першу чергу прово-
дять його обробку, а надалі – наявного товарного поголів’я. Якщо в господарст-
ві на момент обробки є можливість звільнити пташники від птиці, зокрема після 
закінчення виробничого циклу, відразу після видалення птиці проводять акари-
цидну обробку пташника, з подальшим його ретельним очищенням. Все стаціо-
нарне конструктивне обладнання піддають ретельній обробці інсектоакарицид-
ними засобами (розчин препарату Ектосантм в розведенні 1:500 чи інший наяв-
ний акарицид) з розрахунку 200 мл/м2. Впродовж та після дезакаризаційної об-
робки для вищої ефективності проведених заходів необхідно підтримувати тем-
пературу в пташнику в межах 25 0С та відносну вологість близько 75 %. Через 
сім-десять діб обов’язковою є повторна дезакаризаційна обробка приміщення. 
Можна використовувати прогрівання пташників понад 80 0С за використання 
сухого та гарячого повітря, проте в даному випадку у рази зростає ризик пош-
кодження та повного псування стаціонарного обладнання приміщень. 

У випадку стаціонарного неблагополуччя господарства щодо ектопарази-
тозів перед посадкою молодняка в приміщення їх обробляють груповим мето-
дом з використанням препарату Бровермектин-гранулят, задаючи його у вигляді 
лікувально-профілактичних сумішей з кормом впродовж п’яти діб. Для підси-
лення акарицидного ефекту на першу та п’яту доби згодовування вказаної ліку-
вально-профілактичної суміші, проводять дезакаризацію приміщення препара-
том Ектосантм або ж іншим наявним акарицидом. Слід зважити на той факт, що 
бровермектин-гранулят або ж інші акарициди, що належать до даної групи, не 
згодовуються птиці в період яйцекладки, проте можуть бути використані для 
обробки батьківського стада, оскільки не впливають негативно на виводимість 
інкубаційних яєць.  

За необхідності дезакаризації приміщень в присутності птиці, використо-
вують інсектоакарицидний препарат "Ектосан-пудратм", який розпилюють за 
допомогою наявних в господарстві порошкорозпилювачів. Доза інсектоакари-
циду становить 10 г/м2 площі пташника. Якщо обробляють пташник з багатоя-
русним розміщенням кліткових батарей, на кожен наступний ярус дозу препара-
ту збільшують на 10 %. Дезакаризаційну обробку повторюють через 7-12 діб, 
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чим вищою є температура у пташнику, тим коротшим є інтервал між обробка-
ми. Перед акарицидною обробкою приміщень в присутності птиці, в її раціон за 
три доби до та три доби після обробки вводиться аскорбінова кислота.  

Паралельно використовується переривчаста програма освітлення, яка 
спрямована на порушення просторової орієнтації ектопаразитів. Її суть зводить-
ся до чергування світла та темряви в пташнику: 15 хвилин пташник освітлюєть-
ся, 45 хвилин перебуває у темряві. Кратність становить один раз на дві доби не 
менше семи разів. В подальшому проводять перерву на місяць, після чого здій-
снюють повторну світлову циклічність. Для досягнення бажаного ефекту засто-
сування переривчастої програми освітлення, необхідно провести не менше шес-
ти циклів. 

Також у межах фізіологічно допустимої норми підвищують для птиці 
вміст вітаміну В. Це призводить до зміни замаху та смаку крові, яка є основним 
компонентом живлення кліща Dermanyssus gallinae, і цим самим частково роз-
риваючи ланцюг його живлення.  

Для запобігання спалахів та поширення арахноентомозів в птахівничих 
господарствах систематично необхідно здійснювати комплекс організаційних та 
ветеринарно-санітарних заходів з урахуванням біологічних особливостей роз-
витку наявних у господарстві паразитозів і технологічних циклів утримання 
птиці. Обов’язковим є: комплектування стада молодняком з благополучних гос-
подарств, недопущення перебування на території птахогосподарства синантро-
пної птиці та гризунів, щотижнева дезінфекція обладнання пташників та спец-
одягу обслуговуючого персоналу, функціонування господарства у закритому 
режимі, недопущення у пташники осіб, не пов’язаних з виробничим процесом 
безпосередньо в даному приміщенні, щомісячна дезакаризація контейнерів, яй-
цескладу, транспорту, постійне дослідження поголів’я птиці на предмет ура-
ження ектопаразитами, в період санітарних розривів обов’язкові інсектоакари-
цидні обробки виробничих приміщень. Не варто забувати про циклічну ротацію 
інсектоакарицидних засобів, з метою попередження виникнення в ектопаразитів 
крос-резистентності. 

Висновки: 
1. В птахівничих господарствах північно-східного регіону України з 

дев’яти обстежених господарств у семи було встановлено різну ступінь інвазу-
вання кліщем Dermanyssus gallinae. 

2. Не дивлячись не проведення в усіх господарствах комплексу лікуваль-
но-профілактичних заходів, в окремих з них протягом тривало часу не вдавало-
ся цілком подолати проблему персистенції в них тимчасових ектопаразитів пти-
ці, зокрема Dermanyssus gallinae. 

3. В результаті аналізу комплексу лікувально-профілактичних заходів, які 
проводяться в обстежених господарствах, щодо знищення наявних популяцій 
арахноентомозів, була запропонована поетапна схема заходів боротьби з екто-
паразитами. 
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УДК: 636.52/.58:575 
ІМУНОГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРЕЙ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ 
 

Хвостик В. П., Катеринич О. О., Захарченко О. П., Печеніжська Т. Б.,  
Фесенко Н. А., Подстрєшний О. П.; Подстрєшна І. О.  

Інститут тваринництва НААН 
 
Резюме. Досліджено генетичну структуру за групами крові курей вітчизняного гено-

фонду. Об’єктом досліджень були кури різного напрямку продуктивності вітчизняної селек-
ції. За групами крові досліджено 30-80 голів за використання реакції аглютинації. Кожна 
група птиці характеризується специфічним алелофондом в залежності від напрямку проду-
ктивності.  

Ключові слова: кури, генофонд, групи крові, еритроцитарні антигени, генетична відстань. 
 
Summary. The genetic structure of blood group gene pool of domestic hens is investigated. 

The study involved the chickens of different directions productivity of domestic breeding. For blood 
groups studied 30-80 goals using the reaction of agglutination. Each group of birds characterized 
by specific allelefond, depending on the direction of efficiency. 

Key words: chickens, gene pool, blood group, blood cell antigens, the genetic distance. 
 
Вступ. Популяційна генетика вперше знайшла застосування при дослі-

дженні природних популяцій, а на сільськогосподарських тваринах дала змогу 
поставити селекцію на наукову основу. В арсеналі селекціонера з’явилися мето-
ди генетичної характеристики популяцій, прогнозування ефекту селекції, пла-
нування селекційної роботи в стадах і великих масивах худоби [7]. 

Істотним доповненням популяційної генетики стають імуногенетичні ме-
тоди. Окрім контролю достовірності походження, імуногенетичні дослідження 
знайшли широке застосування при вивченні генофонду та оцінці племінних ре-
сурсів, при аналізі генетичної структури популяцій, що селекціонують-
ся [1, 2, 5]. Оцінка популяцій худоби за еритроцитарними антигенами дає змогу 
деталізувати уявлення про специфічні риси генофонду і генетичні процеси на 
різних етапах селекційної роботи [4].  

У племінному тваринництві України знайшли практичне застосування 
імуногенетичні методи генетичної експертизи, у процесі якої формується база 
даних за підконтрольними популяціями з результатами тестування і контролю 
походження племінних тварин за групами крові. Накопичена щодо племінних 
стад імуногенетична інформація створює підґрунтя для розв’язання теоретич-
них і практичних проблем селекції та розведення сільськогосподарських тва-
рин. Імуногенетичні методи в системі генетичного моніторингу при збереженні 
генофонду порід мають відігравати істотну роль [6]. Особливої уваги заслуговує 
аналіз генофондових популяцій і порід, у процесі якого встановлюються особ-
ливості їхнього алелофонду, визначаються генетичні параметри. У цих дослі-
дженнях фактори і алелі груп крові є об’єктивними критеріями стану та поведі-
нки генетичних детермінант і дають змогу маркірувати певну частку спадкової 
інформації тварин [4]. 

Мета роботи – вивчити імуногенетичну структуру курей різного напрямку 
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продуктивності вітчизняного генофонду. 
Матеріали та методи досліджень. За групами крові тестували курей віт-

чизняної селекції, які утримувалися на генофондній фермі Інституту тваринни-
цтва НААН – порід білий леггорн (лінія «8»), червоний род-айленд (лінії «02» 
та «38»), полтавська глиняста (лінія «14»), бірківська барвиста (лінія «А»). Від 
кожної групи птиці тестовано по 30 голів, червоного род-айленду лінії «38» – 80 
голів. 

Роботи з тестування птиці і аналізу результатів виконували у відповіднос-
ті з методичними рекомендаціями [3]. 

Результати досліджень. Частоту прояву еритроцитарних антигенів у дос-
ліджених групах курей наведено в таблиці 1. 

У обстежених яєчних курей лінії «8» породи «Білий леггорн» частота 
прояву антигенів знаходилася в широких межах – від 3,3 % до 90,0 %. Значна 
кількість (15) виявлених еритроцитарних антигенів мала невисоку частоту про-
яву (в межах 3,3-23,3 %). Чотири фактори груп крові (СРВВ3IV, СРХX3, СРХX11, 
СРХX81) характеризувалися середньою частотою зустрічання (23,4-46,7 %). З 
високою частотою прояву (більше 50 %) виявлено також багато факторів груп 
крові – 11, максимальна кількість серед досліджених груп птиці. У тестованих 
курей лінії «8» відсутніми були еритроцитарні антигени СРХХ87 та СРХХ92. До 
речі, останній не було виявлено і у яєчно-м'ясних курей лінії «02» породи «Чер-
воний род-айленд». 

У курей яєчного напрямку продуктивності лінії «А» породи сріблястий 
леггорн «Бірківська барвиста», як і у птиці лінії «8» цього ж напрямку продук-
тивності, переважна кількість виявлених еритроцитарних антигенів (16) мала 
невисоку частоту прояву – до 23,3 %. Шість антигенних факторів мали середню 
частоту зустрічання – в межах 23,4-46,7 %. Ті самі антигени, як і у білого легго-
рну, вирізнялися високою частотою прояву (>56,7 %).У курей даної лінії, як і у 
полтавських глинястих, в алелофонді відсутній фактор СРХХ78. 

У курей лінії «02» породи «Червоний род-айленд» яєчно-м'ясного напря-
мку продуктивності переважаюча більшість виявлених еритроцитарних антиге-
нів (26) мала низьку частоту прояву – від 3,3 % до 23,3 %. Лише три фактори 
(СРХХ23, СРХХ87, СРХХ77) характеризувалися середньою частотою прояву 
(23,4-46,7 %). І тільки два антигенні фактори СРХХ71 та СРХХ76, як і в інших 
досліджених групах курей, мали високу частоту зустрічання – відповідно 
56,7 % і 66,7 %. Еритроцитарний антиген СРХХ92 в даній вибірці курей виявле-
но не було.  

У курей лінії «38» породи «Червоний род-айленд» яєчно-м'ясного напря-
мку продуктивності визначено дещо інший алелофонд, ніж у птиці цієї ж поро-
ди але другої лінії «02». Як і у яєчної птиці «Бірківська барвиста» шістнадцять 
антигенів мали невисоку частоту прояву. Частота 11 факторів коливалася в ме-
жах 23,4-46,7 %. А з найвищою частотою зустрічалися антигени СРХX23 
(62,5 %), СРХX71 (57,5 %), СРХX76 (47,5 %), СРХX77 (58,8 %). Еритроцитарний 
антиген СРАА36, як і у полтавських глинястих курей, не було виявлено серед 
тестованого поголів’я.  
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Таблиця 1. Частота прояву еритроцитарних антигенів 
у досліджених групах курей, % 

Еритроцитарні 
антигени 

Лінія курей 
«8» «А» «02» «38» «14» 

СРВВ2’ 56,7 56,7 20,0 23,8 20,0 
СРBB3’’ 80,0 66,7 13,3 30,0 20,0 
СРBB3’’’ 80,0 66,7 16,7 26,3 0,0 
СРВB3IV 26,7 23,3 6,7 38,8 6,7 
СРXX3 46,7 36,7 6,7 11,3 46,7 
СРXX11 26,7 13,3 6,7 43,8 10,0 
СРXX15 50,0 26,7 13,3 40,0 0,0 
СРXX23 60,0 40,0 43,3 62,5 16,7 
СРXX25 6,7 10,0 6,7 27,5 3,3 
СРXX54 23,3 36,7 13,3 40,0 33,3 
СРXX69 10,0 6,7 13,3 8,8 3,3 
СРXX94 10,0 3,3 3,3 8,8 6,7 
СРXX71 83,3 76,7 56,7 57,5 63,3 
СРВB2IV 6,7 20,0 3,3 10,0 6,7 
СРXX4 70,0 60,0 20,0 20,0 16,7 

СРCC26 3,3 33,3 6,7 11,3 3,3 
СРEE48 16,7 40,0 3,3 5,0 53,3 
СРXX76 70,0 56,7 66,7 47,5 6,7 
СРХX87 0,0 20,0 40,0 43,8 0,0 
СРХX80 3,3 3,3 20,0 22,5 6,7 
СРХX81 46,7 23,3 13,3 21,3 3,3 
СРХX82 13,3 20,0 3,3 7,5 0,0 
СРXX84 6,7 6,7 23,3 25,0 0,0 
СРXX83 90,0 66,7 16,7 12,5 33,3 
СРXX75 80,0 56,7 13,3 25,0 0,0 
СРXX77 96,7 60,0 40,0 58,8 76,7 
СРXX79 16,7 13,3 13,3 21,3 0,0 
СРXX92 0,0 3,3 0,0 1,3 3,3 
СРAA36 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 
СРAA12 10,0 16,7 6,7 13,8 6,7 
СРXX78 3,3 0,0 3,3 22,5 0,0 
СРBB9 3,3 20,0 13,3 13,8 46,7 

Досліджено ку-
рей 30 30 30 80 30 

 
Специфічним алелофондом характеризувалися яєчно-м'ясні кури лінії 

«14» породи «Полтавська глиняста». Як і у птиці інших досліджених груп, най-
більшу кількість виявлених антигенів (16) ідентифіковано з невисокою часто-
тою прояву (3,3-23,3 %). Чотири фактори (СРХX3, СРХX54, СРХX83, СРВВ9) 
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траплялися із середньою частотою, три (СРХX71, СРЕЕ48, СРХX77) – з висо-
кою. Лише у полтавських глинястих курей еритроцитарний антиген СРЕЕ48 
мав високу частоту прояву серед дослідженої птиці. Крім того, тільки у цієї 
птиці була відсутньою найбільша кількість антигенів (9), шість з яких не було 
виявлено лише у полтавських глинястих курей. 

З отриманих даних виходить, що кожна досліджена група курей має влас-
ний притаманний лише їх імуногенетичний профіль і відрізняється від інших як 
за набором антигенів, так і частотою їх прояву. 

На основі частоти прояву еритроцитарних антигенів розраховано величи-
ну генетичної відстані (d) між курми вітчизняного генофонду (табл. 2). 

 
Таблиця 2. Величина генетичної відстані між групами курей 

Група птиці 

Род-
айленд 

лінії  
«38» 

Полтав-
ська гли-

няста лінії 
«14» 

Білий лег-
горн лінії  

«8» 

Бірківська 
барвиста 
лінії «А» 

Род-айленд лінії «02» 0,144 0,217 0,326 0,246 
Род-айленд лінії «38» - 0,246 0,291 0,229 
Полтавська глиняста лінії «14»  - 0,351 0,264 
Білий леггорн лінії «8»   - 0,154 

 
Найбільшу відмінність за імуногенетичною структурою проявляють кури 

яєчної породи «Білий леггорн» порівняно з іншими групами. Про це свідчить 
найбільше значення величини генетичної відстані – d=0,291-0,351. Проте, з яєч-
ними курми «Бірківська барвиста» білий леггорн проявляє найбільшу схожість 
(d=0,154), що підтверджується єдиним напрямком продуктивності цієї птиці.  

Подібну величину генетичної відстані встановлено між курми «Бірківська 
барвиста» та яєчно-м'ясними породами «Червоний род-айленд» і «Полтавська 
глиняста» – d=0,229-0,264. 

А більш схожими за імуногенетичною структурою виявилися кури різних 
ліній, але однієї породи «Червоний род-айленд», що чітко видно з дендрограми 
родинних взаємовідносин (рис. 1). 

Таким чином, вивчення генетичної структури курей вітчизняного генофо-
нду чітко показало специфічні особливості їх алелофонду в залежності від на-
прямку продуктивності.  

Висновки: 
1. Кожна досліджена лінія курей характеризується власним, притаманним 

лише їй, імуногенетичним профілем, який виражається кількістю виявлених ан-
тигенних факторів та частотою їх прояву.  

2. На дендрограмі родинних взаємовідносин досліджені групи курей 
об’єднуються у кластери відповідно до напрямку продуктивності. 
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Лінії курей 

Рис. 1. Дендрограма генетичних відстаней між  
дослідженими групами курей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОГО ЖИРУ В РАЦІОНАХ КУРЕЙ-

НЕСУЧОК ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 
 

Цап С.В. 
Дніпропетровський державний аграрний університет 

tsap.svetlana@mail.ru 
 

Резюме: Досліджено вплив використання пальмового жиру в раціонах курей-несучок на 
продуктивність та якісні показники яєць. Доведено, що при використанні білково-жирового 
концентрату на основі пальмового жиру продуктивність птиці підвищується до 10,1 %, маса 
яєць на 8,7 %. 

Ключові слова: кури-несучки, продуктивність, яйця, білково-жировий концентрат, 
раціон, комбікорм. 

 
Резюме: Исследовано влияние использования пальмового жира в рационах кур-

несушек на продуктивность и качественные показатели яиц. При использовании белково-
жирового концентрата на основе пальмового жира продуктивность птицы повышается до 
10,1 %, масса яиц на 8,7 % . 

Ключевые слова: куры-несушки, продуктивность, яйца, белково-жировой концен-
трат, рацион, комбикорм. 

 
Summary: The effect of protein-lipid concentrate in the diets of laying hens on the produc-

tivity and quality of eggs. When using the protein-lipid concentrate productivity bird rises to 10,1 
%, weight of eggs by 8,7 %. 

Key words: laying hens, productivity, eggs, protein-lipid concentrate ration, feed. 
 

Вступ. Покращення використання поживних речовин кормів можливе 
лише завдяки організації повноцінної годівлі за усіма необхідними елементами 
живлення, основними з яких є енергія та протеїн, на частку яких припадає 70-
80 % продуктивності птиці. Відомо, що основним джерелом енергії в раціонах 
курей-несучок є зернові корми, оскільки містять 80-85 % вуглеводів, при цьому 
вони мають високу вартість. Натомість збільшення виробництва високоякісної 
продукції птахівництва та її здешевлення є головним завданням зоотехнічної 
науки [25]. За останні 10 років питома частка зерна у комбікормах для птиці 
знизилася з 68 до 50 %, тобто у комбікормовій промисловості спостерігається 
прагнення використовувати більш дешеві види сировини, у тому числі нетради-
ційні та побічні продукти промислового виробництва [3,5,65]. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що сьогодні ведеться широ-
кий пошук та вивчення нетрадиційних енергетичних кормових добавок, які мо-
гли б бути джерелом жирів тваринного і рослинного походження. Цим питан-
ням займалися Свеженцов А.І. [55], Фисинин В.И., Егоров И.А. [25], Подобед 
Л.І. [45] та інші. Із зернових злаків найбільш цінним енергетичним кормом є кукуру-
дза, але із-за нестабільних її врожаїв, особливо в центральних і західних областях 
України, вона не може бути головним енергетичним кормом в комбікормах для птиці. 
Ось тому актуальною проблемою є вивчення можливості часткової заміни дорогих зе-
рнових іншими кормами чи кормовими добавками.  

Слід також зазначити, що у більшості літературних даних не наводяться 
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економічні показники як вирощування бройлерів так і виробництва харчових 
яєць, що не дає змоги визначити за яких умов слід віддати перевагу тому чи ін-
шому рівню протеїнового живлення птиці. 

ТОВ “Про-фат”, що знаходиться у м. Дніпропетровську, займається виро-
бництвом білково-жирових концентратів (БЖК) з різним рівнем жиру. Введен-
ня таких концентратів у комбікорми для годівлі птиці дозволяє повністю балан-
сувати раціони за обмінною енергією та сирим протеїном. 

Матеріали і методи. Метою наших досліджень було вивчення ефектив-
ності використання білково-жирового концентрату та встановлення оптималь-
них доз введення його в комбікорми для годівлі птиці. 

Для досягнення поставленої мети було проведено науково-господарський 
експеримент із вивчення ефективності використання білково-жирового концен-
трату у складі комбікорму для годівлі курей-несучок в умовах приватної вироб-
ничої фірми “Агроцентр” Дніпропетровської області. 

Для досліджень відібрали чотири групи несучих курей-аналогів кросу 
«Шейвер-579» (табл. 1) згідно з методикою ВНДТІП [15]. Піддослідну птицю 
утримували в трьохярусній клітковій батареї типу БКН-ЗА. Всі групи курей-
несучок впродовж дослідного періоду, який тривав 105 діб, отримували повно-
раціонний комбікорм, переважно із зернових кормів.  

 
Таблиця 1. Схема науково-господорського досліду 

Група курей-
несучок Кормосуміш 

I (контрольна), 
n=50 Повнораціонна кормосуміш (ПК) 

II, n=50 ПК – ( 1  %  соєвої макухи + 1 % соєвої олії ) + 2  %  
Б Ж К  

III, n=50 ПК – ( 2  %  соєвої макухи + 1 % соєвої олії ) + 3  %  
Б Ж К  

IV, n=50 ПК – ( 2  %  соєвої макухи + 2 % соєвої олії ) + 4  %  
Б Ж К  

 
На період проведення науково-господарського експерименту вік дослід-

ної птиці становив 160 діб. 
Результати досліджень. Кормову добавку БЖК виготовляє ТОВ “Про-

фат” м. Дніпропетровськ. Цей білково-жировий концентрат (БЖК) в своєму 
складі містить 40 % жиру, 32 % протеїну та 4,2 % сирої клітковини. За рахунок 
високої кількості жиру та протеїну введення БЖК в раціони птиці вдається ба-
лансувати їх за цими показниками, оскільки, зернові корми бідні як за протеї-
ном, так і за енергією. 

Використання білково-жирового концентрату (БЖК) дало можливість 
отримати рецепти комбікормів з максимальною насиченістю енергією. 
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Кормосуміш контрольної групи, яка наведена в таблиці 2, збалансована за 
основними поживними речовинами згідно з рекомендаціями для відповідного 
кросу та нормами годівлі ВНДТІП [5]. 

 
Таблиця 2. Вміст енергії та поживних речовин у комбікормах 

курей-несучок 

Показник Група 
I II III IV 

Обмінна енергія, МДж 1,11 1,11 1,10 1,10 
Обмінна енергія, ккал 266 265 267 264 
Сирий протеїн, г 16,70 17,0 17,0 17,3 
Сира клітковина, г 5,97 5,98 5,95 5,99 
Сирий жир, г 5,33 5,07 5,41 4,81 
Кальцій, г 3,73 3,73 3,72 3,72 
Фосфор, г 0,78 0,78 0,77 0,77 
Натрій,г 0,21 0,20 0,20 0,20 
Лізин, г 0,92 0,89 0,87 0,87 
Метіонін+цистин, г 0,59 0,58 0,57 0,57 
Триптофан, г 0,23 0,22 0,22 0,22 
Треонін, г 0,65 0,64 0,62 0,62 
Аргінін, г 1,07 1,04 1,01 1,01 
Гістидин, г 0,54 0,54 0,54 0,54 
Лейцин, г 1,26 1,23 1,21 1,21 
Ізолейцин, г 0,78 0,76 0,75 0,75 
Гліцин, г 0,83 0,81 0,79 0,79 
Лінолева кислота, г 1,54 1,40 1,30 1,30 

 
Вся піддослідна птиця отримувала повнораціонний, збалансований ком-

бікорм за енергією, більшістю поживних речовин та амінокислотним складом. 
Необхідно відмітити, що вміст лінолевої кислоти у курей-несучок II, III та 

IV дослідних груп не виходив за межі і відповідав нормі. Тоді, як у птиці конт-
рольної групи цей показник був вищим від норми на 28,3 %.  

Жива маса та продуктивність птиці є основними зоотехнічними показни-
ками, за якими оцінюють ефективність використання кормів та кормових доба-
вок (табл. 3). Продуктивність піддослідної птиці за період експерименту стано-
вила (шт. яєць): I (контрольна) – 3909; II – 3992; III – 4108; IV – 4305. Дані вка-
зують на те, що за весь період науково-господарського досліду несучість курей 
по відношенню до I (контрольної) групи збільшилась у II групі на 2,1 %, у III – 
на 5,1 %, а у IV – на 10,1 %.  

Жива маса птиці на початку експерименту у всіх дослідних групах стано-
вила 1747-1755 г, тобто була майже однаковою, проте в кінці експерименту у 
курок II, III, IV дослідних груп вона дещо знизилася, що було пов’язано їх ви-
щою продуктивністю. Аналіз яйценосності на початкову та середню несучку є 
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тому яскравим підтвердженням. Адже курки-несучки IV групи мали саму висо-
ку продуктивність, що і пояснює зниження їх живої маси. 

 
Таблиця 3. Продуктивність курей-несучок 

Показник 
Група 

I (контроль-
на) II III IV 

Поголів’я на початку періоду, гол. 50 50 50 50 
Поголів’я в кінці періоду, гол. 48 48 49 50 
Збереженість, % 96 96 98 100 
Жива маса на початку досліду, г 1747 1755 1740 1755 
Жива маса в кінці досліду, г 1886 1840 1830 1825 
Одержано яєць на початкову несу-
чку, шт. 78,2 79,8 82,2 86,1 

Одержано яєць на середню несуч-
ку, шт. 81,4 83,2 83,8 86,1 

В % до контрольної групи – 102,1 105,1 110,1 
 
Отже, включення білково-жирового концентрату замість аналогічної кі-

лькості соєвої макухи та соєвої олії позитивно впливає на живу масу та продук-
тивність птиці. 

В експерименті досліджували також вплив кормової добавки на якісні по-
казники яєць курей-несучок. 

Так, маса яєць у курей-несучок I (контрольної) групи становила 58,71 г 
тоді як у II дослідній групі вона була більшою на 2,1 %, у III – на 2,9 %, а у IV– 
на 8,7 %. В дослідженнях прослідковувалась чітка закономірність збільшення 
також маси шкаралупи яєць за винятком птиці III групи, яка у складі комбікор-
му споживала 3 % білково-жирового концентрату. 

За результатами досліджень можна говорити про тенденцію збільшення 
маси жовтка у птиці II, III та IV дослідних груп. Так, у курей II групи маса жов-
тка була більшою на 5,6 %, у III – на 6,0 %, у IV – на 4,1 % в порівнянні з I (ко-
нтрольною) групою. У птиці IV групи, яка споживала у складі комбікорму 4 % 
білково-жирового концентрату замість такої ж кількості соєвої макухи та соєвої 
олії, маса білка збільшилась на 13,0 %. В дослідженнях встановлено також і те, 
що за індексом білка та жовтка різниця між групами була незначною. 

Таким чином, використання БЖК в кормосумішах позитивно впливає на 
якісні показники яєць курей-несучок. 

Як правило, у виробничих умовах біологічну повноцінність яєць визна-
чають за наявністю в них вітамінів. Під час проведення експерименту було 
встановлено, що вміст холестерину в яйцях I (контрольної) групи становив 
27,68 мг/г, тоді як в IV дослідній групі – лише 22,78 мг/г. Виходячи з цього ми 
можемо стверджувати, що білково-жировий концентрат позитивно впливає на 
якісні показники яєць, оскільки, в них знижується рівень холестерину.  
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Вміст вітаміну Е в яйцях курей I (контрольної) групи становив 15,0 мкг/г, 
тоді як в II, III та IV дослідних групах птиці – 16,2-24,8 мкг/г, що цілком відпо-
відало нормі. 

На основі проведення експерименту необхідно відмітити, що хімічний 
склад грудних м’язів курей-несучок в I (контрольній) та II, III і IV дослідних 
групах відрізнявся несуттєво. 

Оцінюючи результати досліду можна зробити узагальнюючий висновок 
про доцільність запропонованої кормової добавки .  

Економічна оцінка використання БЖК це інтегральний показник, який 
дає узагальнюючі результати ефективності використання білково-жирового 
концентрату. Так, затрати корму на 10 шт. яєць в I (контрольній) групі птиці 
становили 1,61 кг, тоді як у II групі – менше на 1,8 %, в III – на 5,0 %, а у IV – 
на 9,3 %. Але, вартість комбікорму для курей-несучок II, III та IV дослідних 
груп була вищою за вартість I (контрольної) групи, що й призвело до зменшен-
ня рівня рентабельності. Лише включення 2 % білково-жирового концентрату у 
кормосуміш птиці II дослідної групи дозволило збільшити рівень рентабельно-
сті на 2,4 %. 

Висновки. Введення в комбікорм курей-несучок білково-жирового кон-
центрату сприяє підвищенню продуктивності на 2,1-10,1 %, позитивно впливає 
на якісні показники яєць: маса яєць збільшується на 2,1-8,7 %, маса жовтка – на 
4,1-6,0 %, маса білка – на 13,0 %. Введення у комбікорми БЖК дозволяє змен-
шити затрати корму на 10 шт. яєць з 1,64 кг до 1,53-1,46 кг. Рівень рентабельно-
сті виробництва яєць на 2,4 % більше ніж в контрольній групі.  

 
Список літератури 

1. Имангулов Ш. А. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной пти-
цы / Имангулов Ш. А., Егоров И. А., Околелова Т. М. / РАСХН, МНТЦ 
“Племптица”, Всерос. н.-и. и технол. ин–т птицеводства. – Сергиев Посад, 
2000. – 67 с. 

2. Єгоров В.І., Стеле А.Л., Топорков Н.В. Сухі рослинні жири в раціонах висо-
копродуктивної птиці // Вісник РАСІН. – 2007. – № 3. – С. 31 – 34. 

3. Околелова Т.М. Актуальные вопросы в кормлении птицы / Т. Околелова // 
Агрорынок. «На стол зоотехнику». – 2009. – № 10. – С. 14 – 18. 

4. Подобед Л.И. Сухой пальмовый жир – фактор регуляции уровня доступной 
енергии в рационах птицы // Сучасне птахівництво. – 2009. – № 2. – С. 7 – 9. 

5. Свеженцов А. И. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы / Свежен-
цов А. И., Урдзик Р. М., Егоров И. А. – Днепропетровск: АРТ–ПРЕСС, 2006. 
– 384 с. 

6. Свеженцов А. И. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и пти-
цы: моногр. / А. И. Свеженцов, В. Н. Коробко. – Днепропетровск: АРТ–
ПРЕСС, 2004. – 296 с. 

 



 

368 

УДК 636.52/.58.085.12 
ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛАКТИВА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ КУР 
 

Шацких Е.В.  
ФГБОУ ВПО Уральский ГАУ, evshackih@yandex.ru 

 
Резюме. Использование в рационе ремонтного молодняка и кур родительского стада 

кросса «Хайсекс Браун» кормовой добавки Гидролактив, изготовленной на основе молочной 
сыворотки, оказывает положительное влияние на переваримость и усвоение основных пи-
тательных веществ корма птицей, что выражается в более высокой яичной продуктивнос-
ти несушек. 

Ключевые слова: куры-несушки, переваримость и использование питательных ве-
ществ, яичная продуктивность, кормовая добавка на основе молочной сыворотки. 

 
Summary. The use of diet and rearing chickens flocks cross "Hisex Brown" feed additive 

Gidrolaktiv made on the basis of the whey has a positive effect on digestibility and absorption of 
essential nutrients feed the birds, resulting in higher egg production hens. 

Keywords: egg-laying hens, digestibility and nutrient utilization, egg productivity, feed addi-
tive based on whey. 

 
Вступление. Птица высокопродуктивных линий и кроссов характеризует-

ся повышенной требовательностью к условиям питания. Для нормального раз-
вития молодняка сельскохозяйственной птицы их рацион должен содержать 
определенное количество полноценных белковых продуктов животного проис-
хождения. Наиболее ценными белками животного происхождения являются мо-
лочные, которые практически полностью усваиваются организмом. В противо-
положность растительным белкам они содержат достаточное количество всех 
необходимых организму аминокислот, в том числе незаменимых [1, 2, 3]. 

В настоящее время известно множество добавок, изготовленных из отхо-
дов молочной промышленности, применяемых в кормлении не только сельско-
хозяйственных животных, но и сельскохозяйственных птиц [4, 5]. 

Одним из современных препаратов, вырабатываемых на основе молочной 
сыворотки, с последующим низкотемпературным сгущением и сушкой, являет-
ся кормовая добавка Гидролактив.  

Высокая эффективность Гидролактива обусловлена применением натура-
льного сырья и особенностями технологического процесса. Наряду с сохране-
нием питательных и биологически активных веществ молочной сыворотки, 
продукт обогащен лактатом кальция, живыми культурами лактобактерий и их 
метаболитами. Добавка содержит сывороточный белок, олигопептиды и свобо-
дные аминокислоты, лактаты, полисахариды, микро- и макроэлементы, витами-
ны, ферменты и другие, биологически активные вещества. При этом Гидролак-
тив практически не содержит трудно перевариваемой лактозы, гормонов, анти-
биотиков, генно-модифициованных, синтетических добавок.  

Лабораторные исследования компании ООО ПТК «Лактив» показали, что 
данный препарат обладает антибактериальными свойствами, но в отличие от 
антибиотиков не убивает полезную микрофлору кишечника и к нему не выраба-
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тывается устойчивость патогенной микрофлоры. 
Материалы и методы. Целью настоящей работы явилось изучение влия-

ния кормовой добавки Гидролактив на переваримость и использование питате-
льных веществ корма в организме кур несушек родительского стада кросса 
«Хайсекс Браун» и их яичную продуктивность.  

Экспериментальные исследования проводили в производственных усло-
виях ОАО ППЗ «Свердловский» Свердловской области. Для проведения экспе-
римента по принципу пар-аналогов в суточном возрасте было сформировано 
пять групп цыплят: одна контрольная и четыре опытные по 84 головы в каждой 
группе (табл. 1).  

 
Таблица 1. Схема проведения научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество 
голов Технология скармливания препарата 

Контрольная 84 
Основной рацион (ОР). Полнорационный 
комбикорм с питательностью по нормам 

ВНИТИП (2004 г.) 

1 опытная 84 ОР + Гидролактив 0,7 % от массы корма с 10-
го по 21-й день выращивания 

2 опытная 84 
ОР+ Гидролактив 0,7 % от массы корма с 10-
го по 21-й день жизни и 1 % с 16-ой по 20-ю 

неделю продуктивного периода 

3 опытная 84 
ОР+ Гидролактив 0,7 % от массы корма с 10-
го по 21-й день жизни и 1 % с 16-ой по 32-ю 

неделю продуктивного периода 

4 опытная 84 
ОР + Гидролактив 0,7 % от массы корма с 10-
го по 21-й день жизни и 1 % с 26-ой по 32-ю 

неделю продуктивного периода 
 
Контрольная птица в течение всего эксперимента (1 – 42 неделя жизни) 

получала основной рацион (ОР). Особенностью кормления опытных групп яви-
лось дополнительное использование кормовой добавки Гидролактив в составе 
основного рациона. Первая опытная группа получала Гидролактив с 10-го по 
21-й день жизни в количестве 0,7 % от массы корма, вторая опытная группа - с 
10-го по 21-й день жизни - 0,7 % Гидролактива от массы корма, а затем с 16-ой 
по 20-ю неделю продуктивного периода в дозе – 1 % , третья опытная группа – с 
10-го по 21-й день жизни - 0,7 % Гидролактива и с 16-ой по 32-ю неделю проду-
ктивного периода – 1 % от массы корма и четвертая опытная группа – с 10-го по 
21-й день жизни – 0,7 % и с 26-ой по 32-ю неделю продуктивного периода – 1 % 
Гидролактива от массы корма.  

Переваримость и использование питательных веществ рационов устанав-
ливали по результатам балансового опыта, проводимого в 238 дней на 3 куроч-
ках из каждой группы по методическим рекомендациям ВНИТИП (2004).  

Яичную продуктивность несушек оценивали по следующим показателям: 
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валовый выход яиц за 42 недели жизни (шт); яйценоскость на начальную и сре-
днюю несушку (шт); возраст кур (недель) при достижении 50 % -го уровня яй-
цекладки и его пика; средняя масса яиц несушек в 30 и 42-х недельном возрас-
те; конверсию корма на образование 10 яиц (кг). 

Результаты исследований. Использование Гидролактива оказало поло-
жительное влияние на переваримость и использование основных питательных 
веществ корма курами-несушками (табл. 2). Так, переваримость органического 
вещества корма птицей 1, 2, 3 и 4-ой опытных групп была выше, по сравнению 
с контрольной группой на 4,2; 4,0; 6,4 и 3,0 %, сырого жира - на 3,5 (Р≤0,05); 8,5 
и 5,8 % (Р≤0,01), сырой клетчатки - на 4,8; 4,5; 5,0 и 4,0 %, (Р≤0,01), безазотис-
тых экстрактивных веществ - на 8,8; 7,0; 10,5 (Р≤0,01) и 3,7 %, соответственно. 

Переваримость протеина во всех группах была практически на одном 
уровне, но все же отмечалось незначительное повышение показателя во 2 и 3-й 
опытных группах – на 0,6 % по отношению к контролю.  

При изучении энергетического обмена в организме кур, было установле-
но, что применение Гидролактива способствовало увеличению таких показате-
лей, как обменная энергия и чистая энергия прироста у птиц 1, 2, 3 и 4-ой опы-
тных групп на 1,09; 1,47; 1,52; 1,32 % и 1,4; 1,1; 0,98; 0,97 %, соответственно, по 
отношению к контрольной группе. 

 
Таблица 2. Переваримость питательных веществ корма 

курами-несушками, % 
Показа-

тель 
Группа 

контрольная 1-опытная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 
Органи-
ческое ве-
щество 

77,7±1,14 81,9±1,05 81,7±1,04 84,1+1,07** 80,7±1,09 

Сырой 
протеин 98,2±0,85 98,4±0,88 98,8±0,89 98,8±0,86 98±0,87 

Сырой жир 70,5±0,81 70,0±1,01 74,0±0,68* 79,0+0,90** 76,3±0,70** 
Сырая кле-
тчатка 30,2±0,90 34,8+0,86* 34,5±0,83* 35,0±0,93* 34,0±0,88* 

БЭВ 78,1±1,09 86,8±1,04** 85±1,03** 88,5±1,05** 81,7±1,02 
 

Наибольшее количество чистой энергии было отложено в яичной продук-
ции кур-несушек 3-й опытной группы – 33,2 МДж, что выше, аналогов контро-
льной группы на 5,12 %. В 1,2 и 4-ой опытной группе данный показатель был 
выше контроля на 1,25; 1,86 и 1,56 %, соответственно. 

В процессе изучения баланса азота в организме подопытных птиц отме-
чено, во всех группах он был положительным. При этом эффективность исполь-
зования азота корма от принятого птицей 1, 2, 3 и 4-ой опытных групп состави-
ла – 65,7; 66,3; 66,8 и 64,8 %, соответственно, что выше контрольного значения 
на 3,5; 4,1; 4,6 и 2,6 %.  

Расчет баланса кальция показал, что наиболее эффективно его использо-
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вали птицы третьей опытной группы (78,7 %), что выше, чем у аналогов конт-
рольной группы на 19,8 %. В 1, 2, 4-ой опытных группах данный показатель на-
ходился практически на одном уровне и составил 70,4; 68,3 и 69,0 %, соответст-
венно. 

Более высокий процент использования фосфора (69,6), наблюдался у птиц 
второй опытной группы превысив уровень в контроля на 11,6 % . 

Таким образом, проведенные балансовые исследования показали, что до-
бавка к основному рациону ремонтного молодняка и кур-несушек препарата, 
изготовленного на основе молочной сыворотки, оказывает благоприятное дейс-
твие на переваримость и усвоение ими основных питательных и минеральных 
веществ корма.  

Сравнение контрольной и опытных групп по продуктивным показателям 
свидетельствует о положительном влиянии комплексной кормовой добавки Гид-
ролактив на яйценоскость кур, проявляющимся в интенсивном нарастании яй-
ценоскости в начальный период продуктивности и более ранним достижением 
ее пика (табл. 3).  

 
Таблица 3. Яичная продуктивность кур-несушек родительского стада 

кросса «Хайсекс Браун» за период опыта 

Показатель 
Группа 

Контроль-
ная 

1-
опытная 

2-
опытная 

3-
опытная 

4-
опытная 

Валовой выход яиц за 
42 недели жизни, шт.  

 
11697 

 
11980 

 
12100 

 
12170 

 
11972 

Яйценоскость на нача-
льную несушку, шт. 

 
139,2 

 
142,6 

 
144,4 

 
144,8 

 
142,5 

Яйценоскость на сред-
нюю несушку, шт. 

 
142,64 

 
144,33 

 
147,56 

 
146,62 

 
144,24 

Возраст кур (недель) 
при достижении раз-
личных уровней яйце-
кладки: 50 %-ной 

пика 

 
 
 

21 
28 

 
 
 

20 
27 

 
 
 

20 
27 

 
 
 

20 
27 

 
 
 

20 
27 

Пик яйцекладки, % 93,0 96,0 96,5 97,0 95,5 
Интенсивность яйцек-
ладки, % 

83,55 85,57 86,42 86,97 85,51 

Средняя масса яиц (г) в 
возрасте кур, недель:  

30 
 
42 

 
 

56,5+ 
1,16 

58,8+ 
0,26 

 
 

57,5+ 
1,075 
59,7+ 
0,59 

 
 

59,5+ 
0,98* 
60,0+ 
0,78 

 
 

59,1+ 
1,03 

60,2+1 
,23 

 
 

58,8+ 
1,04 

59,8+ 
0,98 

Затраты корма  
на 10 шт. яиц, кг 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 
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В опытных группах, по сравнению с контрольной, на неделю раньше появи-
лось первое яйцо и быстрее был достигнут уровень 50 %-й яйцекладки и её пик.  

Пик яйцекладки у кур всех опытных групп, получавших Гидролактив, 
превосходил в процентном отношении показатели контроля. Максимальный 
уровень пика яйцекладки (97 %) был, достигнут в 3-й опытной группе, данное 
значение превысило контрольный уровень на 4,0 %, при этом возраст достиже-
ния пика яйцекладки соответствовал остальным опытным группам (27 недель). 
В 1-й опытной группе пик яйцекладки превысил контроль на 3,0 %, во 2-ой – на 
3,5 % и в 4-йгруппе – на 2,5 %.  

Интенсивность яйцекладки под действием Гидролактива увеличилась соо-
тветственно в 1,2,3 и 4-ой опытных группах на 2,02; 2,87; 3,42 и 1,96 %. 

Птица опытных групп проявляла и лучшую конверсию корма. Так, на об-
разование 10 яиц они затрачивали 1,2 кг корма, против 1,3 кг в контроле.  

Таким образом, использование кормовой добавки Гидролактив способст-
вовало увеличению продуктивных показателей кур-несушек, с одновременным 
снижением расхода кормов на единицу продукции.  

Следует отметить, что по совокупности оцениваемых показателей, наибо-
лее выраженным действием характеризовалась схема применения Гидролактива 
в третьей опытной группе: 0,7 % кормовой добавки от массы корма с 10-го по 
21-й день жизни и 1 % с 16-ой по 32-ю неделю продуктивного периода. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали, что испо-
льзование кормовой добавки Гидролактив в рационе ремонтного молодняка и 
кур-несушек в разные периоды продуктивности, оказывает положительное вли-
яние на переваримость и усвоение основных питательных веществ корма пти-
цей, проявляясь в более высокой ее яичной продуктивности.  

На основании материалов научно-хозяйственного эксперимента рекомен-
дуется промышленным птицефабрикам, племенным птицеводческим предприя-
тиям для повышения яичной продуктивности птиц включать в рацион ремонт-
ному молодняку кур комплексную кормовую добавку Гидролактив в дозе 0,7 % 
от общего рациона в период с 10-го по 21-й день жизни, а затем курам-
несушкам родительского стада в продуктивный период с 16-ой по 32-ю неделю 
в дозе 1 % от общего рациона. 
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