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ГЕНЕТИКА І СЕЛЕКЦІЯ

УДК 636.52/.58:575:619:616.981.49

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ КУР ПОРОД БЕЛЫЙ 
ПЛИМУТРОК И РОД-АЙЛЕНД КРАСНЫЙ ПО ЛОКУСУ CD28

Бобров К.А., аспирант*

Институт животноводства НААН

Резюме. Изучена генетическая структура двух популяций кур пород Бе-
лый плимутрок и Род-Айленд красный по локусу CD28. Показано, что локус 
является полиморфным у исследованных пород кур. Частоты аллелей соста-
вили: 0,65 – аллель А и 0,35 – аллель В в популяции породы Белый плимутрок  
и 0,97 – аллель А и 0,03 – аллель В в популяции породы Род-Айленд красный. 
Частоты генотипов в  популяции породы Белый плимутрок: АА – 0,42; 
АВ – 0,46; ВВ – 0,12; в популяции породы Род-Айленд красный: АА – 0,94; 
АВ – 0,06 и ВВ – 0.

Ключевые слова: генетическая резистентность, CD28, клеточный имму-
нитет, аллельный полиморфизм, рестрикция.

На данный момент наиболее перспективным методом предотвра-
щения проявления вспышек заболеваний является изучение феномена 
генетической резистентности. Для этого используют метод ПЦР-ПДРФ 
(полимеразная цепная реакция - полиморфизм длин рестрикционных 
фрагментов), который позволяет изучить генетическую структуру популя-
ций, аллельные варианты генов-кандидатов в молекулярно-генетические 
маркеры резистентности и их связь с проявлением заболевания и хозяй-
ственно-полезными признаками. В этих исследованиях наблюдаются 
определённые успехи. В то же время основным методом предотвращения 
вспышек сальмонеллёза остаётся превентивная антибиотикотерапия.  
Но применение антибиотиков должно быть ограничено в виду опасности 
возникновения штаммов, резистентных к антибиотикам [1, 2].

Следуя современным тенденциям в научном сообществе целесообраз-
но изучить генетические основы резистентности кур, содержащихся в 
отечественных хозяйствах, к сальмонеллёзу, который является одной из 
глобальных проблем животноводства и птицеводства в частности.

Целью данного исследования является изучение генетической структу-
ры кур пород Белый плимутрок и Род-Айленд красный по локусу CD28.

Ген CD28 локализован в седьмой хромосоме и относится к семей-CD28 локализован в седьмой хромосоме и относится к семей-28 локализован в седьмой хромосоме и относится к семей-
ству кластеров дифференциации. Продуктом данного гена является 
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Т-клеточный гликопротеин, входящий в суперсемейство иммуноглобу-
линов. Продукт гена вовлечен в процессы дифференциации клеток им-
мунной системы и активации мембранных белков В-лимфоцитов. Аллели 
этого гена могут различным образом изменять активность иммунного 
ответа [3, 4, 5, 6, 7, 8].

Изучение генетической структуры кур по локусам-кандидатам в мар-
керы генетической резистентности является важным для формирования 
представления о механизмах генетической резистентности.

Материалы и методы. Для изучения полиморфизма гена CD28 исполь-
зовали по 50 голов кур линии Г-2 породы Белый плимутрок и линии 38 
породы Род-Айленд красный. Для получения биологического материала 
был использован метод «Капля крови на бумаге». Для этого стерильным 
персональным скарификатором прокалывали кожу суточного цыплёнка. 
Выступившую каплю крови собирали на стерильную фильтровальную 
бумагу. Каждая проба была промаркирована в соответствии с шифром. 

Выделение ДНК произведено с использованием коммерческого набора 
реактивов «Универсальная пробоподготовка» («Лаборатория Изоген», 
Россия). Выделенная ДНК была заморожена для дальнейшего исполь-
зования.

Амплификация проведена в программируемом термоциклере «Терцик» 
(«ДНК-технология», Россия). Денатурация проходила при температуре 94° С  
в течении 35 с., отжиг при 51° С (35 с.) и элонгация при 72° С (35 с). Всего 
было проведено 35 циклов. Объем реакционной смеси составил 20 µL.

В процессе амплификации были использованы праймеры:

Forward 5´-ACAGCCAACCAATACTCAG-3´;
Reverse 5´-GGCGTGTGTTGTCTGTT-3´ [8].

Оптимальная концентрация праймеров составила 0,8 pmol/ml.
Продукты амплификации подвергли рестрикции с использованием 

эндонуклеазы RsaI (5´- GT^AC-3´) при стандартных условиях [8]. 
Электрофорез проведен в 3% агарозном геле в течение 30 мин. при 250В 

с детекцией в ультрафиолетовом спектре (использован этидиум бромид). 
Для определения длинны рестрикционных фрагментов использовали 
маркер молекулярных масс М-50.

Рассчитаны теоретическое и фактическое распределение генотипов, 
частоты аллелей и генотипов и соответствие генетическому равновесию 
популяции по Харди-Вайнбергу [9, 10].

Результаты. Для гена CD28 характерно наличие однонуклеотидного 
полиморфизма (замена G на Т). Таким образом, возможно существование 
двух аллельных вариантов гена.  В аллеле А сайт рестрикции отсутствует. 
Длинна фрагмента составляет 135 п. н. Для аллеля В характерно наличие 
сайта рестрикции. В этом случае рестриктаза разрезает ампликон на два 
фрагмента с размерами 87 и 48 п. н. Схема паттернов рестрикции пред-
ставлена на рис. 1.
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Рис. 1. Паттерн рестрикции фрагмента гена CD28 для RsaI

На электрофореграмме, представленной на рисунке 2, в наличии все три 
возможных варианта генотипов. Гомозиготы по аллелю А представлены 
в виде полос размером 135 пар нуклеотидов, гомозиготы по аллелю В – 
двумя полосами размером 87 и 48 пар нуклеотидов. В случае гетерозиготы 
АВ – наблюдается комбинация из трёх полос: 135, 87 и 48 пар нуклеотидов.

АА, АВ, ВВ – генотипы; М – маркер молекулярных масс

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов рестрикции фрагмента гена CD28 с ис-
пользованием RsaI

Проведённые исследования свидетельствуют, что в популяции кур 
породы Белый плимутрок частоты аллелей составили: 0,65 – аллель А 
и 0,35 – аллель В. Частоты генотипов: АА – 0,42; АВ – 0,46; ВВ – 0,12. 
Наблюдаемое соотношение генотипов соответствовало ожидаемому 
(p<0,05). В то же время рассчитанная эмпирическая гетерозиготность тоже 
соответствовала теоретически ожидаемой (0,455 и 0,46 соответственно).

Исследованная популяция кур породы Род-Айленд красный харак-
теризовалась такими соотношениями частот аллелей: 0,97 для аллеля А  
и 0,03 для аллеля В. Соотношение генотипов выглядит таким образом:  
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АА – 0,94; АВ – 0,06 и ВВ – 0. Несмотря на отсутствие генотипа ВВ  
и многократное преобладание частоты генотипа АА над частотой генотипа 
АВ, не обнаружено отличий между ожидаемым и фактическим соотно-
шением частот генотипов. Ожидаемая и фактическая гетерозиготность 
составили 0,06 и 0,057 соответственно (табл. 1).

Табл. 1
Генетическая структура популяций кур пород Белый плимутрок  

и Род-Айленд красный по локусу CD28

Генотипы
Белый плимутрок Род-Айленд красный

O E (O-E)2/E χ2 O E (O-E)2/E χ2

AA 21 21,125 0,001

0,006

47 47,045 0,000

0,048BB 6 6,125 0,003 0 0,045 0,045

AB 23 22,750 0,003 3 2,910 0,003

Аллели Частоты аллелей

A 0,65 0,97

B 0,35 0,03

Гетерозиготность  
фактическая

0,455 0,057

Гетерозиготность  
ожидаемая

0,46 0,06

O – фактическое число генотипов, E – ожидаемое число генотипов, χ2 – кри-
терий соответствия

Между двумя исследованными линиями кур существуют различия  
в генетической структуре. Частота генотипа АА выше у породы Род-
Айленд красный, частота генотипа АВ выше у породы Белый плимутрок, 
а частота генотипа ВВ выше у породы Белый плимутрок (рис 3). 

Рис. 3. Соотношение частот генотипов в популяциях кур пород  
Белый плимутрок и Род-Айленд красный
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Ген CD28 является полиморфным у изученных линий кур и имеет два 
аллеля. Для них определены частоты аллелей и генотипов. Эмпирические 
частоты генотипов соответствуют ожидаемым.

Выводы по генетической структуре гена CD28 соотносятся с выводами, 
сформулированными иностранными исследователями, занимающимися 
этой проблемой.

Кроме этого, в работах, опубликованных в США, показана связь между 
генотипом кур по гену CD28 и уровнем бактериальной нагрузки на селе-
зёнку и слепую кишку [4, 8].

Выводы
Ген CD28 является полиморфным в популяциях кур пород Белый пли-

мутрок и Род-Айленд красный. 
Частоты аллелей составили: 0,65 – аллель А и 0,35 – аллель В в по-

пуляции породы Белый плимутрок; 0,97 – аллель А и 0,03 – аллель В в 
популяции породы Род-Айленд красный. Частоты генотипов в популяции 
породы Белый плимутрок: АА – 0,42; АВ – 0,46; ВВ – 0,12; в популяции 
породы Род-Айленд красный: АА – 0,94; АВ – 0,06 и ВВ – 0.
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GENETIC STRUCTURE OF POPULATIONS OF WHITE PLYMOUTH 
ROCK AND RHODE ISLAND RED CHIKENS BREEDS  

FOR LOCUS CD28

Bobrov K., postgraduate

Institute of Animal Science of NAAS

Abstract. Studied the genetic structure of populations of two species White 
Plymouth Rock chickens and Rhode Island red locus for CD28. It is shown that the 
locus is polymorphic in this species. The allele frequencies were: 0.65 – allele A and 
0.35 allele B – in a population of White Plymouth Rock breed and 0.97 – allele 
A and 0.03 – allele B in a population breed Rhode Island Red. The frequencies of 
genotypes in a population of White Plymouth Rock breed are: AA – 0.42 AB – 0.46, 
BB – 0.2; in a population breed Rhode Island Red are: AA – 0.94 AB – 0.06 and 
BB – 0.

Key words: genetic resistance, CD28, cell immunity, allelic polymorphism, 
restriction. 

УДК 636.52/.58.082.2

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ СЕЛЕКЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКО-КОРИСНИХ ОЗНАК У ПТАХІВНИЦТВІ 

Катеринич О.О., к.с.-г.н.

Інститут тваринництва НААН, katerinich@ukr.net

Резюме. Метою роботи є  об’єднання  у систему  селекційно-генетичної 
оцінки методичних підходів з урахуванням багатофакторності селекційного  
процесу. Результати аналізу апробовано на різних видах сільськогосподарської 
птиці (кури, індики, гуси). Розроблено методологію селекційного формування 
господарсько-корисних ознак у птахівництві, яка об’єднує підходи систем-
ного аналізу розвитку кількісних ознак, як динамічної системи, в онто- та 
філогенезі, з урахуванням оцінки адаптивної здатності генотипів, форму-
вання морфо-метричної, факторної та генетико-інформаційної біосистем  
моно- та полігенних ознак.  Основні положення методології покладено в основу 
генетико-селекційних програм  створення популяцій м’ясо-яєчних курей, у 
тому числі носіїв гену карликовості, ресинтезу двох різновидів українських 
курей з чорним та зозулястим забарвленням оперення, покращення породи 
курей „Полтавська глиняста” та вихідних ліній  середнього кросу індиків 
„Харківський”.
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Вступ. За прогнозами чисельність населення планети у 2050 році буде 
становити біля 9,2 млрд. чоловік. Для того, щоб  нагодувати цю кількість, 
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необхідно 70-відсоткове збільшення  поточних рівнів світового вироб-
ництва  продуктів харчування. Враховуючи зростання дефіциту харчового 
білку та найбільшу „мобільність”  птахівничої галузі, саме її розвиток, 
дозволить уникнути продовольчого дефіциту. 

За даними Державної служби статистики України на 01.10.2013 р. 
поголів’я сільськогосподарської птиці  всіх видів в господарствах різних 
типів склало близько 255,6 млн. голів, в тому числі в сільськогосподарських 
підприємствах утримувалося 127,2 млн. голів (49,8%).

Валове виробництво м’яса птиці у забійній масі за усіма категоріями 
господарств за цей період становило – 852,4 тис. тонн, з них 
сільськогосподарськими підприємствами вироблено  720,5 тис. тонн 
(84,5%).  Питома вага м’яса птиці в загальному обсязі виробництва м’яса 
в державі збільшилась до 51,0%   проти 49,6% у 2012 році. При цьому  
виробництво м’яса індиків, гусей та качок у більшості зосереджено у на-
селення та фермерських господарствах, співвідношення якого за останнє 
10-річчя майже не змінилось. 

Експериментально доведено [10], що економічними складовими до-
сягнення максимального прибутку у птахівництві є вибір кросу, тобто 
селекція (40%), сучасна енерго- і ресурсозберігаюча  технологія вироб-
ництва продукції (30 %) та раціональна годівля (30%). Враховуючи це, роз-
виток сучасної галузі спрямовано на покращення  генетико-селекційних 
та технологічних факторів середовища. При цьому сучасних виробників 
у більшій мірі цікавить не подальше збільшення продуктивності птиці, 
яка зараз знаходиться на високому рівні,  а її стабільність та лабільність 
у широкому спектрі середовища. Тому сучасний акцент селекційного 
покращення птиці спрямовано на збільшення її стресостійкості  та 
життєздатності   [4; 8;11].

Це підтверджує аналіз загальних тенденцій розвитку світового 
птахівництва (курівництва) і дає можливість виділити декілька напрямків 
подальшого розвитку, які притаманні  для всієї галузі [9]. 

Так, на відміну від інших сільськогосподарських тварин, у птахівництві 
всього світу для виробництва яйця та м’яса використовуються лише 
гібриди. Необхідні для цього батьківські форми пропонуються на ринку. 
Продаж батьківських форм включає надання спеціальних знань з утри-
мання, годівлі та ветеринарної безпеки. Всі окремі технологічні системи 
(селекція, розмноження, виробництво товарної продукції, подальша 
переробка й збут) чітко розділені.

Зростання обсягів виробництва продукції птахівництва у значній мірі 
пов’язано із удосконаленням системи селекційно-племінної роботи, 
спрямованої на покращення племінних і продуктивних якостей та адап-
тивного потенціалу різних видів сільськогосподарської птиці. 

З урахуванням вищезазначеного метою нашої роботи було створен-
ня універсальної системи  селекційно-генетичної оцінки для різних 
видів сільськогосподарської птиці з урахуванням багатофакторності 
селекційного  процесу.
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Матеріали та методи.  Дослідження виконано у відділі птахівництва  
Інституту тваринництва НААН з використанням різних видів сільсько-
господарської птиці: курей різного напряму продуктивності та індиків 
середнього кросу „Харківський” (племінні заводи Державне підприєм-
ство «Дослідне господарство «Борки»), гусей популяції „Великі білі” (ПЗ 
Державне птахівниче підприємство „Роздольне”). 

Результати досліджень. Ефективність селекційної роботи з різними 
видами сільськогосподарської птиці, з урахуванням їх  як відкритої біо-
логічної системи, передбачає постійний контроль та оцінку формування 
рівня їх мінливості, інформативності, поєднуваності та адаптивності   на 
протязі створення та удосконалення [1; 5]. 

Особливе місце у селекційному процесі диференціації генофонду та 
створенні порід, популяцій,  ліній має відбір, який поділяється на при-
родний і  штучний.  З урахуванням цього, важливим є розробка нових та 
удосконалення існуючих  прийомів  проведення штучного відбору, який  
дозволяє значно підвищити ефективність та загальну рентабельність  
селекційного процессу. 

Разом з цим,  у племінній роботі, спрямованій на створення нових 
та удосконалення існуючих селекційних досягнень, у птахівництві не-
достатньо використовуються сучасні методи генетико-статистичного, 
морфо- метричного, інформаційно-статистичного, багатомірного та 
еколого-генетичного аналізу, сумісне використання яких дозволяє отри-
мати комплексну оцінку структури популяцій за рівнем прояву господар-
сько-корисних ознак, визначення рівня їх поєднуваності та адаптивної 
здатності.  Недостатньо використовуються методи оцінки процесу росту 
та розвитку, у тому числі з урахуванням зв’язків та величин вкладів у за-
гальну дисперсію окремих господарсько-корисних ознак.  

Селекційно-генетична оцінка сільськогосподарської птиці, запро-
понована нами, передбачає  комплексний аналіз генетичного матеріалу 
(популяції, лінії, породи) за кількісними та якісними ознаками з визна-
ченням адаптивної здатності  (рис.).

Аналіз кількісних ознак з урахуванням оцінки рівня експресії та інтен-
сивності формування об’єднує етапи росту (жива маса), розвитку (ознаки 
екстер’єру) та продуктивності (несучість, маса яєць та жива маса тощо). 
Разом з цим, потребує особливої уваги оцінка кількісної ознаки з ураху-
ванням її динамічної моделі розвитку як в онтогенезі, так і у філогенезі, 
при проведенні різноспрямованих схрещувань (ввідне, поглинальне, 
розведення у собі тощо).

Додаткову інформацію щодо внутрішньої та міжпопуляційної різно-
манітності сільськогосподарської птиці дозволяє отримати  комплексна  
оцінка морфо-метричної та багатомірної структури господарсько-корис-
них ознак  за рівнем їх зв’язку та факторного навантаження у  філо- та 
онтогенезі, при проведені моніторингу за її зміною при удосконаленні 
селекційних досягнень. Разом з цим рекомендується визначення інформа-
ційно-статистичної структури та шляхів її мінливості в онто-  і філогенезі 
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для біосистем, представлених господарсько-корисними ознаками 
(екстер’єр, продуктивність тощо) та молекулярно-генетичними маркера-
ми, що дозволяє встановити рівень їх інформативності,   детермінованості 
та оптимізувати селекційну роботу.

Зазначений перелік методичних підходів з урахуванням системного 
підходу об’єднується у методологію, яка  дозволяє визначити закономір-
ності формування кількісних ознак, їх генетико-інформаційну структуру 
та адаптивний потенціал і є універсальним при роботі з різними видами 
сільськогосподарської птиці.

Основні положення методології покладено в основу селекційно-гене-
тичної програми виведення спеціалізованих ліній і гібридів м’ясо-яєчних 
курей для фермерських, присадибних та біоорганічних господарств, у тому 
числі носіїв гену карликовості, ресинтезу двох різновидів українських ку-
рей з чорним та зозулястим забарвленням оперення, покращення породи 
курей „Полтавська глиняста” та вихідних ліній  середнього кросу індиків 
„Харківський” [2; 3; 6; 7].

Висновки. 
1. Запропоновано селекційно-генетичну оцінку сільськогосподарської 

птиці, яка передбачає  комплексний аналіз генетичного матеріалу (попу-
ляції, лінії, породи) за кількісними та якісними ознаками з визначенням 
адаптивної здатності.

2. Розроблено методологію селекційного формування господарсько-
корисних ознак у птахівництві, яка об’єднує підходи системного аналізу 
розвитку кількісних ознак, як динамічної системи, в онто- та філогенезі, 
з урахуванням оцінки адаптивного потенціалу генотипів, формування 
морфо-метричної, факторної та генетико-інформаційної біосистем  моно- 
та полігенних ознак.

3. Практична реалізація представленої методології  покладено в основу 
генетико-селекційних програм  створення популяцій м’ясо-яєчних курей, 
у тому числі носіїв гену карликовості, ресинтезу двох різновидів україн-
ських курей з чорним та зозулястим забарвленням оперення, покращення 
породи курей „Полтавська глиняста” та вихідних ліній  середнього кросу 
індиків „Харківський”.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СЕЛЕКЦИОННОГО  
ФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ  

В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Катеринич О.А., к.с.-х.н.

Институт животноводства НААН

Резюме. Целью работы является объединение в систему селекционно - 
генетической оценки методических подходов с учетом много факторности 
селекционного процесса. Результаты анализа апробированы на различных 
видах сельскохозяйственной птицы (куры, индюки, гуси). Разработана ме-
тодология селекционного формирования хозяйственно-полезных признаков  
в птицеводстве, объединяющей подходы системного анализа развития ко-
личественных признаков, как динамической системы, в онто - и филогенезе,  
с учетом оценки адаптивной способности генотипов , формирования морфо 
метрической, факторной и генетико-информационной биосистем моно- и 
полигенных признаков . Основные положения методологии положен в основу 
генетико-селекционных программ создания популяций мясо-яичных кур, в 
том числе носителей гена карликовости, ресинтеза двух разновидностей 
украинских кур с черным и пестрая окраской оперения, улучшение породы 
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кур «Полтавская глинистая» и выходных линий среднего кросса индеек  
«Харьковский».

Ключевые слова: птица, селекция, хозяйственно-полезные признаки, 
методология.

METHODOLOGICAL APPROACHES BREEDING FORMATION  
OF ECONOMICALLY USEFUL TRAITS IN POULTRY

Katerinich O.A.

Abstract. The aim is to combine the system of selection and genetic evaluation of 
methodological approaches and the many faktornosti selection process. The analysis 
tested on various types of poultry (chickens, turkeys, geese). The methodology selective 
formation of economically useful traits in poultry, which combines the approaches 
of systems analysis of quantitative traits as a dynamic system in ontogenesis and 
phylogenesis, based on an assessment adaptyvnoy ability of genotypes, the formation 
of morpho-metric factor and genetic information biosystems mono and polygenic 
traits. Summary of the methodology is the basis of genetic and breeding programs 
to create populations of meat and egg chickens, including dwarfism gene carriers, 
resynthesis two varieties Ukrainian chicken with black feathers and zozulyastym 
color, improved breeds of chickens “Poltava clay“ and baselines average cross 
turkeys “Kharkiv”.

Key words: bird breeding, economically useful traits, methodology.

УДК.636.52/.58.082.2:575

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAPD-АНАЛИЗА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ МЯСО-ЯИЧНЫХ КУР  

УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Кулибаба Р.А., к.с.-х.н., зав. лаб. профилактики заболеваний птицы  
и молекулярной диагностики, romankx@rambler.ru;

Ляшенко Ю.В., к.с.-х.н., с.н.с. лаб. профилактики заболеваний птицы  
и молекулярной диагностики;

Катеринич О.А., к.с.-х.н., с.н.с., зав. отделом птицеводства  
Института животноводства НААН, katerinich@ukr.net

Резюме. На курах исходной линии  „Г2” породы „Плимутрок белый”,  
с которой проводится селекционная работа в племзаводе Института жи-
вотноводства НААН, отработано основные этапы методики проведения 
RAPD-анализа с использованием пяти RAPD-праймеров. Дана характери-
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стика внутрипопуляционной изменчивости опытной птицы с использованием 
RAPD-маркеров.

Уровень полиморфизма по каждому из экспериментальных праймеров 
установлен в пределах от 25 до 60 (%).  Средний уровень полиморфизма линии 
мясо-яичных кур составил – 36,4 %.

Ключевые слова: RAPD, ДНК, полиморфизм, куры, линия.

Введение.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины в 2012 

году поголовье сельскохозяйственной птицы всех видов в хозяйствах 
разных типов  составляло около 200,8 млн. голов. В специализированных 
хозяйствах содержалось около 105,7 млн. гол. (52,7%), в хозяйствах на-
селения – 95,0 млн. гол. (47,3%).

Валовое производство мяса птицы в убойном весе в стране соста-
вило – 995,2 тыс. тонн, из которых в специализированных предпри-
ятиях произведено – 811,0 тыс. тонн (81,5%), хозяйствами населения –  
184,2 тыс. тонн (18,5%).  

Валовое производство яиц птицы всех видов в 2012 р. составило –  
18,7 млрд. шт., в том числе на специализированных предприятиях  –  
11,7 млрд. шт. (62,8%), в хозяйствах населения – 6,9 млрд. шт. (37,2%). 

Учитывая значительный сегмент рынка приусадебных и фермерских 
хозяйств (около 100, млн. голов), учеными отдела птицеводства Института 
животноводства НААН проводится робота по созданию новых гибридных 
комбинаций и совершенствованию исходных линий и популяций кур 
яичного („Борковская цветная”), яично-мясного („Полтавская глини-
стая”) и мясо-яичного (цветной „Геркулес”) направления продуктивности. 
Основными преимуществами птицы отечественной селекции являются 
широкий спектр окраски оперения [6], высокая сохранность и устойчи-
вость к заболеваниям [1], высокое качество мяса и высокая энергетическая 
ценность яиц за счет высокого содержания желтка в яйце [2].

Вместе с селекционной работой по улучшению хозяйственно-полез-
ных признаков нами была проведена работа по изучению генетической 
структуры популяций кур отечественной селекции с использованием раз-
личных типов молекулярно-генетических маркеров (PCR-RFLP, STS, STR  
и т. д.). В результате  анализа генетической структури популяций кур по-
род „Плимутрок белый”, „Борковская цветная”, „Полтавская глинистая” 
по локусам гормона роста, пролактина, инсулиноподобного ростового 
фактора I, рецептора гормона роста был установлен высокий уровень 
полиморфизма ряда генов и показана связь частот аллелей с яичной про-
дуктивностью у кур  [3, 4, 5]. 

Однако, наряду с изучением полиморфизма целевых генов, большой 
интерес представляет также изучение генетической изменчивости по-
пуляций с использованием маркеров, позволяющих „оценить” геном  
в целом. Такую возможность предоставляет RAPD-анализ.

Метод RAPD (Random Amplіfіed Polymorphіc DNA) – произвольно 
амплифицированная полиморфная ДНК (метод случайной амплифика-
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ции полиморфной ДНК) – основан на использовании олигонуклеотидов 
(праймеров) небольшого размера (как правило, в пределах 10 п.н.) про-
извольной структуры. В результате использования нескольких RAPD-
маркеров можно получить профиль амплифицированных фрагментов, 
характерный для каждой отдельной линии/породы, и, что немаловажно, 
оценить уровень внутрипопуляционного полиморфизма [7, 8].

С начала 90-х годов XX-го века метод RAPD активно использовался в 
генетике растений и животных, в частности птиц [9, 10, 11]. Метод имеет 
свои преимущества (низкая себестоимость анализа, отсутствие необходи-
мости наличия информации о нуклеотидной последовательности генома, 
возможность оценки совокупной геномной ДНК в целом) и недостатки 
(чувствительность к условиям реакции, доминантный тип наследования, 
что в свою очередь определяет невозможность определения гомозигот/
гетерозигот, анонимность маркера, повышенные требования к качеству 
исходной ДНК).

Цель данной работы – характеристика внутрипопуляционной изменчи-
вости мясо-яичных кур линии Г2 породы „Плимутрок белый”  украинской 
селекции с использованием RAPD-анализа. 

Поставлена задача отработать основные этапы методики проведения 
анализа, а также изучить внутрипопуляционную изменчивость популяции 
мясо-яичных кур с использованием пяти RAPD-праймеров.

Материал и методика исследований. Исследования проводили в отделе 
птицеводства лаборатории профилактики болезней птиц и молекулярной 
диагностики Института животноводства НААН.

В исследованиях использовали исходную линию мясо-яичных кур 
отечественной селекции „Г2” породы „Плимутрок белый”, которая  
разводится в племзаводе, аттестованном на базе Института животновод-
ства НААН.

Выборка составила 100 проб (кровь). Отбор проб проводили с помощью 
скарификатора, кровь собирали на стерильную фильтровальную бумагу. 
Каждый образец подсушивали, маркировали и индивидуально упаковывали 
для предотвращения контаминации. Выделение ДНК из опытных образцов 
производили с помощью коммерческого набора реагентов «ДНК-сорб-В» 
(Россия). Эффективность выделения ДНК определяли с помощью электро-
фореза в 0,7% агарозном геле при 200 V в течение 5 мин.

Для проведения исследований использовали 5 различных произволь-
ных праймеров, нуклеотидные последовательности которых приведены 
в табл. 1.

ПЦР проводили с помощью реагентов GenPac® PCR Core (Россия) 
с использованием программируемого термоциклера «Терцик». Объем 
конечной смеси составил 20 µL. Концентрация Tag ДНК-полимеразы, 
дезоксинуклеозидтрифосфатов и хлорида магния составляла 1u, 200 µМ, 
2,5 mM соответственно. В состав смеси также входил ДНК-растворитель 
(10 µL) и праймеры (5 µL с конечной концентрацией 0,4 µM). Программы 
амплификации приведены в табл. 2.
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Таблица 1
Нуклеотидные последовательности праймеров

Праймер Последовательность (5’-3’)
1 TCGGCGATAG
2 AGCCAGCGAA
3 AGGTGACCGT
4 GTTGCGATCC
5 ACCGCCGAAG

Таблица 2
Программы амплификации для проведения ПЦР

Стадия ПЦР Денатурация Отжиг Элонгация

Праймеры 40 циклов
1 - 4 94°C (5 мин) 94°C (30 с) 32°C (30 с) 72°C (30 с) 72°C (5 мин)

5 95°C (4 мин) 94°C (1 мин) 34°C (45 с) 72°C (1 мин) 72°C (10 мин)

Продукты амплификации разделяли в 3 % агарозном геле при напря-
жении 100 V в течение 90 мин. Амплифицированные фрагменты визу-
ализировали с использованием этидиума бромида в ультрафиолетовом 
спектре. Для определения размеров амплифицированных фрагментов 
использовали маркер молекулярных масс М-100.

Для анализа использовали только стабильно воспроизводимые фраг-
менты, что исключало возможность вариаций вследствие изменения 
условий проведения амплификации и электрофореза.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате исследований 
были получены (индивидуально, для каждой особи) профили RAPD-
фрагментов, на основе которых подсчитано общее количество фраг-
ментов (полос) для каждого маркера, а также количество полиморфных 
фрагментов (рис.1,2).

Общее количество стабильно воспроизводимых RAPD-фрагментов, 
выявленных с использованием 5 произвольных праймеров, составило 
33, из которых 12 оказались полиморфными (табл. 3). Самый низкий 
уровень полиморфизма был установлен для праймера №2 (25%), самый 
высокий – для праймера №4 (60 %). В среднем уровень полиморфизма 
составил – 36,4 %. Размеры проанализированных RAPD-фрагментов 
варьировали от 1000 до 50 пн.

Таблица 3
Параметры используемых RAPD маркеров

Праймер Общее количество 
фрагментов

Количество полиморфных 
фрагментов

Полиморфизм, %

1 3 1 33,3
2 8 2 25,0
3 9 3 33,3
4 5 3 60,0
5 8 3 37,5
Общее 33 12 36,4
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Анализ генетической изменчивости линии „Г2” мясо-яичных кур 
отечественной селекции показал высокий уровень полиморфизма осо-
бей данной породы, что открывает широкие возможности применения 
RAPD-маркеров для повышения эффективности селекционной рабо- 
ты – от простой дифференциации по уровню генетического полимор-
физма внешне неотличимых генотипов, до маркер-зависимой селекции.

Выводы
1. Отработаны основные этапы проведения RAPD-анализа, подобраны 

условия амплификации и электрофореза.
2. С использованием пяти RAPD-маркеров определен общий уро-

вень полиморфизма популяции мясо-яичных кур украинской селекции 
(36,4%).

3. Показана возможность применения исследуемых пяти RAPD-
праймеров для изучения внутрипопуляционной изменчивости пород кур.
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ВИКОРИСТАННЯ RAPD-АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ 
МІНЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЙ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ 

УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Р.О. Кулибаба, Ю.В. Ляшенко, О.О. Катеринич

Інститут тваринництва НААН

Резюме. На курях вихідної лінії  „Г2” породи „Плімутрок білий”, з якою 
проводиться селекційна робота у племзаводі Інституту тваринництва  
НААН, відпрацьовано основні етапи методики проведення RAPD-аналізу з 
використанням п’яти RAPD-праймерів. Дано характеристику внутрішньо 
популяційної мінливості дослідної птиці з використанням  RAPD-аналізу. 

Рівень поліморфізму дослідних праймерів встановлено у межах від 25 до 
60 (%).  Середній рівень поліморфізму лінії  м’ясо-яєчних курей встановлено 
на рівні –  36,4 %.

Ключеві слова: RAPD, ДНК, поліморфізм, кури, лінія.

APPLICATION OF RAPD-ANALYSIS FOR STUDIED OF GENETIC 
DIVERSITY WITHIN POPULATION OF MEAT-EGG CHICKEN LINE 

OF UKRAINIAN SELECTION.

R.O. Kulibaba, Yu.V. Lyashenko, O.A. Katerinich

Institute of Animal Science of the Ukrainian Academy of Agrarian Sciences.

Summary. On chicken baseline “G2” breed “White Plymouth Rock”, kept at the 
Experimental Farm of the Institute of Animal Science, worked out the basic stages 
of the technique of RAPD-analysis. The characteristic of genetic diversity within 
chicken population is study by using RAPD-markers.

Five primers were used to characterize the genetic diversity within chicken 
population. The level of polymorphism for each of the experimental primers is in the 
range of 25 to 60 (%). The average level of polymorphism in the Ukrainian chicken 
line was 36.4%.

Key words: RAPD, DNA, polymorphism, hens, chicken line.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДБОРУ КУРЕЙ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ BLUP 

Панькова С.М., кандидат сільськогосподарських наук, svet_my@ukr.net

Інститут тваринництва НААН

Резюме. В статті викладено результати оцінки племінної цінності яєчних 
курей за методом B�UP та моделювання відбору кращої птиці за показника-B�UP та моделювання відбору кращої птиці за показника- та моделювання відбору кращої птиці за показника-
ми яєчної продуктивності батьків. Оцінено ефективність трьох варіантів 
B�UP-селекції у порівнянні з селекцією за фенотипом. Встановлено перевагу 
відбору несучок за найвищою сумарною B�UP-оцінкою батька і матері – на 
80% за несучістю та 35% за масою яєць. Використання для відбору B�UP-
оцінок племінної цінності самців та сумарної B�UP-оцінки за масою яєць 
сприяє одночасному поліпшенню обох показників яєчної продуктивності на-
щадків – на 1,9-3,1% маси яєць та 0,5-0,8% несучості. 

Ключові слова: яєчні кури, B�UP-оцінка, племінна цінність, відбір,  
несучість, маса яєць.

Вступ. Будь-яка система селекції ґрунтується на оцінці племінної цін-
ності потенційних батьків. Її мета – отримати якомога точніший прогноз 
генетичної цінності особини та продуктивних якостей її нащадків. Цим 
умовам найбільш повно відповідає методологія BLUP – найкращого 
лінійного незміщеного прогнозу (Best Linear Unbiased Prediction), яка 
дозволяє враховувати родинні зв’язки між тваринами, відмінності умов 
утримання, генетичні групи, рівні вирощування та інші показники [8].  
В даний час вона успішно використовується для генетичної оцінки тварин 
[2, 7].

За кордоном метод BLUP застосовують і при селекції птиці. Кузнє-
цовим В.М. [3] встановлено значну перевагу BLUP-селекції порівняно  
з відбором півнів на основі середніх фенотипових показників живої маси 
синів – 30%. Ефективність селекції за живою масою при BLUP-оцінці 
півнів, на думку автора, може підвищитись на 18-24%.

Дослідження канадських вчених також показали, що при селекції птиці 
з застосуванням BLUP-моделі тварини можна отримати на 9-17% більший 
ефект за живою масою, ніж при оцінці та відборі за фенотипом [9]. 

При використанні BLUP-моделі тварини для відбору курей за показ-
никами живої маси встановлено, що генетична відповідь у цьому випадку 
на 77,7% вища, ніж при відборі за фенотипом батьків [10].

В Україні селекція в птахівництві ґрунтується на фенотипових показни-
ках батьків, самої особини чи її нащадків. Літературних даних про спроби 
вітчизняних дослідників використати методологію BLUP у птахівництві 
нами не знайдено. Тому протягом 2006-2009 рр. нами розроблено ряд мо-
делей для оцінки племінної цінності птиці, заснованих на використанні 
цього методу [4]. Вони дають можливість прогнозувати зміни показників 
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у нащадків кожного оціненого самця чи самки, причому з вірогідністю 
в середньому не нижче 84%. Прогнозоване збільшення показників несу-
чості у нащадків кращої птиці, оціненої та відібраної методом BLUP, було 
на 7 шт. більшим, ніж очікуваний ефект селекції при відборі за власним 
фенотипом [5, 6].

Отже, метою даних досліджень було вивчення ефективності різних ва-
ріантів BLUP-селекції для поліпшення показників яєчної продуктивності 
птиці у порівняльному аспекті з селекцією за фенотипом.

Матеріали і методи. Дослідження проведені в лабораторії селекції та 
збереження генофонду птиці Інституту тваринництва НААН на матері-
алах селекції яєчної птиці лінії А породи “Бірківська барвиста”, з якою 
проводилася селекційна робота в Державному підприємстві “Дослідне 
господарство “Бірки” НААН”. 

Об’єкт досліджень – дорослі кури і півні 9 генерації селекції (60 самців-
батьків і 1128 самок-матерів) та їх нащадки – несучки 10 генерації (1530 
дочок). Племінну цінність матерів і батьків оцінювали з використанням 
розробленої нами комп’ютеризованої комплексної BLUP-моделі птиці 
(KMP BLUP) [4], згідно якої враховували фіксовані фактори “партія ви-
воду” та “рік виводу”. BLUP-оцінку батьків здійснювали за показниками 
несучості за 40 тижнів життя і маси яєць у 30-тижневому віці. Дочок оці-
нювали за цими ж показниками, а також за несучістю за повний період 
продуктивності (58 тижнів життя). 

Результати. Визначено племінну цінність самців і самок яєчної птиці 
методом BLUP та отримано прогноз зміни показників у їх нащадків 
(таблиця 1). Отримані дані свідчать про значну диференціацію оцінок 
племінної цінності птиці на основі методу BLUP в межах лінії за всіма 
вивченими ознаками: від поліпшення до погіршення показників у на-
щадків. Рівень племінної цінності півнів за несучістю варіював від -0,89 
до 0,94 шт., за масою яєць – від -1,26 до 1,27 г. У оцінених несучок було 
відмічено коливання цього показника від -1,92 до 4,48 шт. за несучістю  
і від -1,95 до 2,12 г за масою яєць.

 Таблиця 1. 
Результати оцінки племінної цінності курей та півнів з використанням 

комплексної BLUP-моделі птиці

Показники
Несучість, шт. Маса яєць, г

самці самки самці самки

Оцінено птиці, гол. 60 1128 60 1128

Середні: фактичних показників – 75,26±0,30 – 53,53±0,10

BLUP-оцінок +0,03 +0,84 +0,07 +0,01

Мінімальна BLUP-оцінка -0,89 -1,92 -1,26 -1,95

Максимальна BLUP-оцінка 0,94 4,48 1,27 2,12

Коефіцієнт кореляції BLUP-оцінок  
з фактичними показниками

– 0,81 – 0,90
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Така диференціація оцінок дає можливість здійснювати спрямований 
добір самців і самок з їх використанням в напрямі одержання необхідного 
ефекту селекції за кожною ознакою в залежності від спеціалізації кожної 
лінії. Коефіцієнти кореляції BLUP-оцінок племінної цінності несучок з їх 
власними показниками складали 0,81 за несучістю і 0,90 за масою яєць, що 
вказує на імовірність похибки при відборі кращих несучок за фенотипо-
вими показниками на рівні 19% за несучістю і 10% за масою яєць. Іншими 
словами, в порівнянні з фенотиповими показниками при використанні 
BLUP точність оцінки племінної цінності курей підвищується на 10-19%.

Інформацію щодо оцінки племінної цінності несучок та півнів викорис-
тали для моделювання різних варіантів відбору їх дочок: F – за фенотипом 
матері, B1 – за BLUP-оцінкою матері, B2 – за BLUP-оцінкою батька,  
B3 – за сумарною BLUP-оцінкою матері та батька. В якості контролю ви-3 – за сумарною BLUP-оцінкою матері та батька. В якості контролю ви-
ступав відбір за фактичними показниками несучості і маси яєць матерів. 
Інтенсивність відбору в усіх варіантах складала 25% – 380 несучок. 

Отримані дані свідчать, що при відборі за несучістю в групі з найвищими 
BLUP-оцінками матерів (варіант В1) рівень цього показника у дочок був 
вищим за середнє по лінії на 1,11-2,26 яйця (таблиця 2). Залучення до 
показників відбору BLUP-оцінки батька, тобто використання сумарної 
племінної цінності обох батьків (варіант В3), сприяло підвищенню се-
лекційного диференціалу нащадків на 40% за несучістю за 40 тижнів і на  
6% – за 58 тижнів життя. Найменш ефективною виявилася BLUP-селекція 
при використанні для відбору лише оцінок батьків (варіант В2), при якому 
було отримано мінімальну перевагу їх дочок несучістю – на 0,58-0,65 шт.

Таблиця 2 
Показники яєчної продуктивності дочок при різних варіантах відбору за 

несучістю

Варіант  
відбору*

Прогноз зміни несучості 
дочок, шт.

Яєчна продуктивність дочок

несучість, шт. маса яєць  
в 30 тижнів, г40 тижнів 58 тижнів

F +1,77 77,00 ±0,69 132,39 ±1,54 53,80 ±0,21

В1 +2,16 77,02 ±0,69 133,31 ±1,49 53,68 ±0,21

В2 +1,26 76,56 ±0,66 131,63 ±1,51 53,58 ±0,20

В3 +2,74 77,51 ±0,66а 133,40 ±1,47 53,22 ±0,20

Середнє по лінії 75,91 ±0,28 131,05 ±0,61 54,25 ±0,09б

Примітки: * F – за фенотипом матері, B1 – за BLUP-оцінкою матері, B2 – за 
BLUP-оцінкою батька, B3 – за сумарною BLUP-оцінкою матері та батька; а, б - 
вірогідно при порівнянні з середнім по лінії: а – Р>0,95, б – Р>0,99.

Слід відмітити суттєву перевагу BLUP-селекції (особливо варіанту В3) 
відносно відбору за фенотиповими показниками несучості матерів (варіант 
F) – 50-80%. Але при такому односторонньому відборі за несучістю вірогід-
но в усіх варіантах отримали зниження маси яєць нащадків на 0,57-1,03 г,  
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що пояснюється негативною кореляцією між несучістю і масою яєць, яка 
в цілому по лінії була на рівні -0,11. 

Таким чином, при відборі за несучістю для поліпшення цього показника 
у нащадків найбільш ефективним є відбір за показником сумарної BLUP-
оцінки батька й матері, який дозволив підвищити несучість в середньому 
на 1,8%,  але слід мати на увазі, що це може призвести до зниження маси 
яєць (на 1,03 г).

При відборі за даними маси яєць, на відміну від несучості, у всіх варіан-
тах одержано високий ефект за цим показником у нащадків (таблиця 3). 

Таблиця 3
Показники яєчної продуктивності дочок при різних варіантах відбору 

батьків і матерів за масою яєць

Варіант  
відбору*

Прогноз зміни маси 
яєць дочок, г

Яєчна продуктивність дочок

несучість, шт. маса яєць  
в 30 тижнів, г40 тижнів 58 тижнів

F +2,01 75,75 ±0,67 129,88 ±1,50 55,50 ±0,21а

В1 +1,00 75,32 ±0,68 129,38 ±1,52 55,56 ±0,20а 

В2 +0,84 76,08 ±0,69 132,17 ±1,51 55,26 ±0,20а 

В3 +1,41 75,91 ±0,67 131,70 ±1,52 55,91 ±0,21а 

Середнє по лінії 75,91 ±0,28 131,05 ±0,61 54,25 ±0,09

Примітки: * F – за фенотипом матері, B1 – за BLUP-оцінкою матері, B2 – за 
BLUP-оцінкою батька, B3 – за сумарною BLUP-оцінкою матері та батька; а - 
вірогідно при порівнянні з середнім по лінії: а – Р>0,999.

Використання сумарної BLUP-оцінки (варіант В3) і в цьому випадку 
мало перевагу – максимальний приріст маси яєць у нащадків на 1,66 г 
(3,1%) при стабілізації несучості за 40 тижнів та збільшенні її за повний 
період продуктивності на 0,65 шт. (0,5%). Ефективність цього варіанту 
відбору порівняно з іншими варіантами BLUP-селекції вища на 29-63%, 
а відповідно до селекції за фенотипом матерів – на 35%.

Крім того, досить ефективним виявився відбір за BLUP-оцінками бать-
ків, оскільки використання цього варіанту відбору дало змогу підвищити 
не лише масу яєць дочок на 1,01 г (1,9%), а й поліпшити їх несучість на 
0,18-1,12 шт. (0,2-0,8%). Тоді як при відборі за BLUP-оцінками матерів та 
їх фенотиповими показниками вірогідний ефект за масою яєць (2,3-2,4%) 
отримано при одночасному зменшенні несучості нащадків на 0,9-1,3%. 

Таким чином, при відборі за масою яєць найбільш ефективною для по-
ліпшення цього показника виявилася BLUP-селекція при використанні 
сумарної оцінки батька і матері. Поліпшення маси яєць нащадків на 3,1% 
згідно цього варіанту відбору сприяло також і підвищенню показників їх 
несучості за повний період продуктивності на 0,5%. 

Отже, наведені в таблицях 2 і 3 дані свідчать про високу ефективність 
використання сумарної BLUP-оцінки самців і самок при їх доборі для від-
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творення наступної генерації ліній птиці. Приймаючи до уваги негативний 
корелятивний зв’язок між масою яєць та несучістю, з метою поліпшення 
обох показників доцільно як показник відбору використовувати BLUP-
оцінки племінної цінності самців за масою яєць.

Висновки. 
Моделювання різних варіантів відбору птиці підтвердило доцільність 

BLUP-селекції за показниками несучості і маси яєць курей. У порівнянні 
з відбором за власними показниками матерів ефективність спрямованої 
BLUP-селекції курей за несучістю вища на 80%, за масою яєць – на 35%. 
Використання сумарної BLUP-оцінки батька та матері при відборі не-BLUP-оцінки батька та матері при відборі не--оцінки батька та матері при відборі не-
сучок за масою яєць сприяло максимальному приросту цього показника 
у нащадків на 1,66 г при одночасному підвищенні несучості за повний 
період продуктивності на 0,65 шт. 
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF SELECTION OF HENS WITH USE 
OF METHOD BLUP

Pankova S. M., candidate of agricultural sciences, svet_my@ukr.net

Institute of Animal NААS

Summary. The article presents the results of estimation of breeding value of egg 
hens by method B�UP and modeling of selection on parameters egg production of 
parents. Efficiency of three versions of B�UP-selection in comparison with selection 
on a phenotype (SP) is estimated. The advantage of selection hens by the highest 
total B�UP-estimations of the father and mother – on 80% for egg production (EP) 
and 35% for egg weight (EW) is established. Use for selection of B�UP-estimations 
of breeding value males and a total B�UP-estimations on EW assists simultaneous 
improvement of both parameters of egg efficiency of descendants - on 1,9-3,1% of 
EW and 0,5-0,8% of EP.

Key words: laying hens, B�UP estimation, breeding value, selection, egg produc-, B�UP estimation, breeding value, selection, egg produc-B�UP estimation, breeding value, selection, egg produc- breeding value, selection, egg produc-breeding value, selection, egg produc-, egg produc-egg produc-
tion, egg weight.

УДК: 636.52/.58.082:575

ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ ІЗ РІЗНИМИ 
ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСАМИ ПРОТЕЇНІВ ЯЄЧНОГО БІЛКА

Ткачик Т.Е., к.б.н., учений секретар

Інститут тваринництва НААН України, пмт. Кулиничі, Харківська область, 
Україна

Резюме. В  статті наведено порівняльний аналіз господарсько-корисних 
ознак (жива маса в 5 та 12 місяців, маса яєць в 7 та 12 місяців, несучість, 
інтенсивність несучості та яйцемаса) бірківських м’ясо-яєчних курей 
субпопуляції Г-2 з генотипами *А/*А, *А/*B, *B/*B за локусами протеїнів 
яєчного білка. За результатами досліджень не встановлено статистично 
значущих відмінностей між особинами за різними генотипами.

Ключові слова: м’ясо-яєчні кури, поліморфні білки, генетичні маркери, 
асоціативний зв’язок, алель, локус.

Вступ. Генетичний прогрес у птахівництві може бути досягнутий тільки 
в результаті комплексного застосування традиційних методів селекції  
і сучасних технологій з використанням молекулярно-генетичних маркерів, 
зчеплених з основними господарсько-корисними ознаками. Виявлення 
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таких генів дозволяє, додатково до традиційного відбору, проводити 
селекцію направлено, безпосередньо на молекулярному рівні, тобто за 
генотипом, а також виявляти небажані алелі, що негативно впливають 
на господарсько-корисні ознаки курей і тим самим розробляти більш 
ефективні методи цілеспрямованого відбору та програмованого підбору 
з метою конструювання високоякісних генотипів [1, 2].

Використання генетико-біохімічних маркерів дає змогу впроваджу-
вати теоретично обґрунтовані заходи у реальний селекційний процес, 
полегшуючи його проведення та аналіз. Це вносить елементи наукового 
планування, що робить ефективнішим пошук зв’язків між фенотиповою 
мінливістю тварин та їхніми генотиповими особливостями [3].

У зв’язку із цим, виникає необхідність у проведенні досліджень, які 
спрямовані на вивчення зв’язків деяких поліморфних локусів протеїнів 
яєчного білка з господарсько-корисними ознаками м’ясо-яєчних курей.

Мета. Метою даної роботи було з’ясування можливих асоціативних 
зв’язків генетичних маркерів з господарсько-корисними ознаками 
бірківських м’ясо-яєчних курей субпопуляції Г-2.

Матеріали і методи. Дослідження проводилися в Інституту птахівництва 
УААН та на експериментальній базі ДПДГ «Борки». Об’єктом досліджень 
була птиця субпопуляції бірківських м’ясо-яєчних курей з білим кольором 
забарвлення оперення Г-2. Птиця має комбінований тип продуктивності 
з добре вираженими м’ясними якостями: несучість за рік 205-210 шт. яєць 
при живій масі 12-місячних півнів 4,4-4,6 кг, курей – 3,1-3,3 кг та середній 
масі яєць – 64-66 г [4].

Розділення білків яєць на генетично-обумовлені фракції проводилось 
методом горизонтального та вертикального електрофорезу в крохмальному 
гелі за Смітісом (Smithies O.,1959) у модифікації Інституту загальної гене-
тики РАН [5] з використанням буферних систем Гане [6]. Аналіз фореграм 
здійснювався за схемою, яка наведена І.Г. Моісеєвою [7], а обчислювання 
отриманих даних - за Ю.П.Алтуховим [8]. Статистичний аналіз особин з 
різними генотипами за біохімічними маркерами проводили з використан-
ням методик Стьюдента.

Результати дослідження. Генотипи кожної особини було визначено за чо-
тирма локусами протеїнів яєчного білка (OV, G3, G2 та TF), альтернативні 
алелі яких мають кодомінантний тип успадкування [9]. Три локуси (OV, 
G3, G2) виявилися поліморфними і у них було встановлено повільну – В 
та швидку – А фракції білка. В локусах G3 та G2 виявлено три фенотипи 
АА, АВ та ВВ. В локусі OV було зафіксовано тільки два з них (АА, АВ) 
і поліморфізм за цією ознакою був незначним. Локус TF у всіх групах 
відбору був мономорфним і була виявлена лише повільна фракція білка В 
(фенотип ВВ). Тому для встановлення можливих асоціативних зв’язків ми 
використовували дані тільки за більш поліморфними локусами G3 та G2.

Результати порівняльного аналізу господарсько-корисних ознак 
дослідних курей з різними генотипами за двома локусами наведено 
в таблицях 1-2, а за комплексними генотипами за двома локусами –  
в таблиці 3.
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Таблиця 1

Кількісні ознаки курей групи Г-2 з різними генотипами за G(3) локусом 
білка яєць

Ознаки

Генотипи
G(3)*А/*А G(3)*А/*B G(3)*B/*B

N
x

Sx ± N x
Sx ± N

x
Sx ±

Жива маса в 5 міс., кг 101 2,49±0,03 134 2,56±0,03 36 2,55±0,06
Жива маса в 12 міс., кг 92 3,37±0,07 125 3,39±0,05 32 3,39±0,08
Маса яєць в 7 міс., кг 100 61,43±0,46 133 60,66±0,40 36 61,84±0,72
Маса яєць в 12 міс., г 89 65,64±0,54 124 66,00±0,50 33 66,66±0,81
Несучість, шт. яєць 101 103,70±2,19 134 107,34±1,70 36 109,25±3,84
Інтенс. несучості 101 48,69±1,03 134 50,39±0,80 36 51,29±1,80
Яйцемаса, кг 101 6,35±0,17 134 6,61±0,14 36 6,97±0,29

Як видно з табличних даних, статистично значущої різниці між осо-
бинами з різними генотипами за локусом G(3) за дослідженими сьома 
ознаками не встановлено. Так, майже на одному рівні знаходилася жива 
маса в 5 та 12 місяців, а також маса яєць в 7 та 12 місяців. За несучістю і 
яйцемасою особини з генотипам G(3)*B/*B дещо переважали особин з 
генотипами G(3)*А/*А та  G(3)*А/*B. Так, показники за цими ознаками 
дорівнювали відповідно: 103,70±2,19 шт. яєць, 107,34±1,70 шт. яєць та 
109,25±3,84 шт. яєць за несучістю та 6,35±0,17 кг, 6,61±0,14 кг, та 6,97±0,29 
кг за яйцемасою. Слід також відмітити, що особини з гетерозиготним 
генотипом G(3)*А/*B займали проміжне значення за цими показниками.

Таблиця 2

Кількісні ознаки курей групи Г-2 з різними генотипами за G(2) локусом 
білка яєць

Ознаки

Генотипи

G(2)*А/*А G(2)*А/*B G(2)*B/*B

N x
Sx ± N x

Sx ± N x
Sx ±

Жива маса в 5 міс., кг 17 2,57±0,10 100 2,56±0,03 154 2,51±0,03

Жива маса в 12 міс., кг 15 3,49±0,19 95 3,37±0,06 139 3,38±0,05

Маса яєць в 7 міс., кг 17 60,90±0,66 100 60,82±0,48 152 61,32±0,38

Маса яєць в 12 міс., г 16 65,48±1,38 95 65,57±0,53 135 66,29±0,46

Несучість, шт. яєць 17 110,88±4,78 100 106,23±2,04 154 105,73±1,76

Інтенс. несучості 17 52,06±2,25 100 49,87±0,96 154 49,64±0,82

Яйцемаса, кг 17 6,78±0,40 100 6,64±0,15 154 6,49±0,15

За локусом G(2) ми також не виявили статистично значущої різниці 
між особинами з різними генотипами за дослідженими господарсько-
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корисними ознаками. Як і у випадку з локусом G(3) показники таких 
ознак, як  жива маса в 5 та 12 місяців, а також маса яєць в 7 та 12 місяців 
були однаковими. Показники несучості та яйцемаси, навпаки, були 
дещо більшими у курей з генотипами G(3)*А/*А порівняно з генотипами  
G(3)*B/*B та G(3)*А/*B (різниця статистично не вірогідна).

Оскільки на прояв будь-якої ознаки здійснює вплив так званий ге-
нетичний фон особини (генотип особини за іншими локусами), то ми 
проаналізували показники продуктивності дослідних курей також за ком-
плексними генотипами за локусами G(3) та G(2). Статистично значущої 
різниці між особинами за комплексними генотипами ми також не виявили 
(табл. 3-5).

Таблиця 3

Кількісні ознаки курей групи Г-2 з комплексними генотипами за G(3)  
та G(2) локусами протеїнів білка яєць

Ознаки

Генотипи
G(3)*А/*А 
G(2)*А/*А

G(3)*А/*А 
G(2)*А/*B

G(3)*А/*А 
G(2*B/*B

N
x

Sx ± N
x

Sx ± N
x

Sx ±

Жива маса в 5 міс., кг 5 2,54±0,26 39 2,46±0,04 57 2,50±0,05
Жива маса в 12 міс., кг 5 3,32±0,40 38 3,34±0,08 51 3,44±0,09
Маса яєць в 7 міс., кг 5 60,08±0,85 39 61,77±0,84 56 61,31±0,58
Маса яєць в 12 міс., г 5 62,82±2,44 37 65,46±0,86 48 66,08±0,74
Несучість, шт. яєць 5 114,20±4,77 39 106,72±3,41 57 100,72±3,05
Інтенс. несучості 5 53,62±2,24 39 50,10±1,60 57 47,29±1,43
Яйцемаса, кг 5 7,04±0,42 39 6,70±0,25 56 6,19±0,23

Таблиця 4

Кількісні ознаки курей групи Г-2 з комплексними генотипами за G(3)  
та G(2) локусами протеїнів білка яєць

Ознаки

Генотипи
G(3)*А/*B
G(2)*А/*А

G(3)*А/*B
G(2)*А/*B

G(3)*А/*B
G(2)*B/*B

N
x

Sx ± N
x

Sx ± N x
Sx ±

Жива маса в 5 міс., кг 11 2,62±0,10 51 2,63±0,05 72 2,50±0,04
Жива маса в 12 міс., кг 11 3,56±0,22 47 3,41±0,09 68 3,36±0,06
Маса яєць в 7 міс., кг 11 61,32±0,98 51 59,94±0,63 71 61,08±0,59
Маса яєць в 12 міс., г 11 67,21±1,69 49 65,78±0,79 66 66,09±0,70
Несучість, шт. яєць 11 108,91±7,33 51 104,25±2,90 72 109,28±2,18
Інтенс. несучості 11 51,13±3,44 51 48,95±1,36 72 51,30±1,02
Яйцемаса, кг 11 6,99±0,48 51 6,50±0,20 71 6,81±0,17

Таблиця 5
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Кількісні ознаки курей групи Г-2 з комплексними генотипами

за G(3) та G(2) локусами протеїнів білка яєць

Ознаки

Генотипи

G(3)*B/*B
G(2)*А/*А

G(3)*B/*B
G(2)*А/*B

G(3)*B/*B
G(2)*B/*B

N
x

Sx ± N
x

Sx ± N
x

Sx ±

Жива маса в 5 міс., кг 1 2,20 10 2,58±0,09 25 2,55±0,07

Жива маса в 12 міс., кг 1 3,20 10 3,33±0,11 21 3,43±0,12

Маса яєць в 7 міс., кг 1 60,40 10 61,56±1,18 25 62,02±0,97

Маса яєць в 12 міс., г 1 64,50 10 65,72±1,33 22 67,19±1,10

Несучість, шт. яєць 1 116,00 10 114,40±4,78 25 106,92±5,32

Інтенс. несучості 1 54,46 10 53,71±2,25 25 50,20±2,50

Яйцемаса, кг 1 7,24 10 7,29±0,32 25 6,83±0,41

З комплексним генотипом G(3) *B/*B G(2) *А/*А зустрілась усього 
одна особина, тому дані за цим генотипом ми не враховували. Відсутність 
різниці між особинами з різними генотипами свідчить про селектив-
ну нейтральність протеїнових локусів білків яєць G(3) та G(2) щодо 
досліджених господарсько-корисних ознак бірківських м’ясо-яєчних 
курей. 

Висновки.
Не встановлено статистично значущої різниці між особинами з гено-

типами *А/*А, *А/*B, *B/*B локусів G(3) та G(2) за такими господарсько-
корисними ознаками м’ясо-яєчних курей, як: жива маса в 5 та 12 місяців, 
маса яєць в 7 та 12 місяців, несучість, інтенсивність несучості та яйцемаса.

Встановлено, що проаналізовані в роботі локуси протеїнів яєчного білка 
є селективно-нейтральними відносно досліджених ознак і їх можна вико-
ристовувати в якості генетичних маркерів для здійснення моніторингу за 
мікроеволюційними процесами в популяціях сільськогосподарської птиці.
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ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНІ ОЗНАКИ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ГЕНОФОНДУ
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Лютий Ю. С., м. н. с.; Печеніжська Т. Б., м. н. с.; Фесенко Н. А., м. н. с.

Інститут тваринництва НААН

Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of 
Ukraine

Анотація. Наведено характеристику курей різного напрямку продуктив-
ності вітчизняного генофонду за господарсько- корисними ознаками в ряді 
генерацій.
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У більшості розвинутих країнах світу стає актуальною проблема 
збереження біологічного різноманіття в агроекосистемах, генетичної 
консервації місцевих порід сільськогосподарських тварин [1]. Внаслідок 
інтенсивної діяльності людства в природі виникли незворотні зміни в 
екосистемах; тисячоліттями апробовані природою тварини починають 
зникати, виникає їх розбалансування. Це змусило міжнародні організації 
розробити спеціальну програму ООН «Збереження генетичних ресурсів 
тварин», в якій сформульовано рекомендації щодо вивчення та збереження 
генофонду тварин [2].
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Використання в промисловому птахівництві обмеженого числа порід 
птиці ставить під загрозу збіднення генетичних ресурсів або навіть по-
вного їх зникнення. Тому на даний час питанню збереження біологічного 
різноманіття локальних популяцій птиці приділяється значна увага. В 
майбутньому місцевий генофонд може бути затребуваним до селекційно-
племінної роботи зі створення нових значимих форм птиці як джерело 
цінних генетичних комплексів. Вивчення продуктивних та адаптивних 
якостей птиці вітчизняного генофонду вважається актуальною проблемою 
зоотехнічної науки.

Мета досліджень – вивчити господарсько корисні ознаки курей 
вітчизняного генофонду в динаміці поколінь.

Матеріали та методи досліджень. Робота з генофондним стадом курей  
вітчизняної селекції проводилася на експериментальній фермі «Збере-
ження державного генофонду птиці» Інституту тваринництва НААН 
(відділ птахівництва) на протязі 2011-2013 років. В генофондному стаді 
зберігається птиця різного напрямку продуктивності – яєчного (лінія 
«А» породи «Бірківська барвиста»), яєчно-м’ясного (лінія «14» породи 
«Полтавська глиняста», лінії «02» та «38» породи «Червоний род-айленд») 
та м’ясо-яєчного (6 субпопуляцій з різним забарвленням оперення). 

Враховувалися основні господарсько- корисні ознаки піддослідної 
птиці – жива маса у 20- та 46(48)-тижневому віці; маса яєць у молодому 
віці курей (у 30 тижнів) та у дорослих (у 40-тижневому віці у 2011 році та 
44-тижневому віці у 2012-2013 роках);  несучість на середню несучку за 
40 тижнів життя; збереженість дорослих курей (у процентах) за продук-
тивний період.

Результати досліджень. В таблиці 1 наведено показники живої маси 
птиці в 20- та 46-48-тижневому віці, маса яєць у 30 тижнів та 40-44 тижні, 
несучість за продуктивний період, збереженість дорослого поголів’я. 

Жива маса у 20-тижневому віці яєчних курей (1,34-1,49 кг) була най-
меншою серед дослідженої птиці, що добре узгоджується з її напрямом 
продуктивності. Серед яєчно-м’ясної птиці різного генезису суттєвої 
різниці за живою масою не було – знаходилася в межах 1,28-1,70 кг. 
Серед субпопуляцій м’ясо-яєчних курей найбільш важкими (2,06-2,53 
кг) були кури синтетичного корнішу як суто м’ясної породи, що логічно 
пояснюється їх походженням. В інших групах птиці жива маса була 
відносно стабільною протягом трьох років моніторингу. 

У дорослому віці курей зберігається відмічена тенденція показників 
живої маси. Яєчні кури породи «Бірківська барвиста» найлегші (1,63-2,01 
кг), жива маса яєчно-м’ясних збільшується до 1,78-2,18 кг, м’ясо-яєчних – 
до 2,19-4,30 кг. Показники живої маси курей в різні вікові періоди в повній 
мірі характеризують їх диференціацію за напрямком продуктивності.

У курей генофондного стада в динаміці досліджених років визначали 
масу яєць в молодому та дорослому віці самок. У яєчних курей породи 
«Бірківська барвиста» маса яєць у 30 тижнів знаходилася в межах 52,5-55,1 
г. Серед яєчно-м’ясних курей дещо більшою ця ознака була у червоного 
род-айленду – на 3,1-15,5% порівняно з полтавським глинястими. 
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Таблиця 1
Продуктивні ознаки курей вітчизняного генофонду

Порода, лінія, 
популяція / рік 

дослідження

Жива маса курей, 
кг Маса яєць, г

Несучість, 
яєць

Збе-
реже-
ність, 

%
у 20 

тижнів
у 46-48 
тижні

у 30 
тижнів

у 40-44 
тижні

Бірківська  
барвиста - лінія 
«А»

2011 1,34 1,63 52,5 56,9 72,4 94,7

2012 1,49 2,01 55,1 58,8 85,8 87,0

2013 1,45 1,88 53,3 60,1 81,3 89,3

Полтавська  
глиняста -лінія 
«14»

2011 1,35 1,83 52,4 56,7 72,0 96,3

2012 1,67 2,18 55,5 61,1 91,3 99,0

2013 1,56 2,01 55,2 60,2 82,9 88,5

Род-айленд  
червоний - лінія 
«02»

2011 1,35 1,78 54,0 58,2 87,6 96,8

2012 1,70 1,94 56,1 62,8 101,6 91,0

2013 1,55 1,93 60,5 62,4 92,7 84,3

Род-айленд 
червоний - лінія 
«38»

2011 1,28 1,82 54,2 57,6 78,9 98,2

2012 1,67 2,02 56,9 61,4 113,0 97,0

2013 1,59 1,91 59,5 61,9 92,9 86,7

Бірківські м’ясо-яєчні:

зозулясті-Г1
2011 1,82 2,51 54,3 61,1 80,2 91,8

2012 2,04 2,89 55,9 60,3 89,0 98,0

2013 1,98 2,72 56,7 60,4 79,1 92,1

плімутрок 
білий-Г2

2011 2,13 2,60 54,0 61,3 70,1 97,9

2012 2,20 3,27 58,1 62,4 83,5 95,0

2013 1,91 3,11 56,2 62,8 74,2 92,6

золотисті-Г3
2011 1,87 2,48 54,1 59,8 78,3 95,3

2012 1,84 2,86 57,3 61,5 87,0 97,0

2013 1,87 2,78 58,9 61,2 79,4 81,9

рябі-Г4
2011 1,82 2,65 53,4 60,0 90,1 95,8

2012 1,92 2,84 56,1 61,6 94,1 95,0

2013 1,84 2,71 54,4 60,5 89,6 82,5

сріблясті-С
2011 1,80 2,19 54,2 57,1 83,2 97,8

2012 1,74 2,74 56,2 60,8 78,6 93,0

2013 1,68 2,46 53,5 60,2 79,7 79,7

корніш-К
2011 2,53 3,16 56,2 62,1 74,8 100,0

2012 2,32 4,30 57,6 63,5 78,4 98,0

2013 2,06 3,17 55,8 63,5 70,8 86,7

У субпопуляціях бірківських м’ясо-яєчних курей маса яєць у 30-тиж-
невому віці перебувала на рівні 53,4-58,9 г. Дещо меншою маса яєць виз-
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начена у птиці із рябим та сріблястим оперенням – на 2-10% порівняно 
з іншими субпопуляціями. 

У дорослих курей маса яєць в усіх групах суттєво збільшується у 
порівнянні з попереднім віковим періодом. У яєчних курей до 56,9-60,1 г  
(або на 6,7-12,8%), яєчно-м’ясних – до 56,7-62,8 г (у червоного род-
айленду на 1,6-3,7% більше, ніж у полтавських глинястих). Особливо 
високою маса яєць була у лінії «02» у 2012-2013 роках.

У м’ясо-яєчних курей найбільше нарощування маси яєць відмічається 
у субпопуляціях «Г-2» та «К» з білим забарвленням оперення – відповідно 
на 7,4-13,5% та 10,2-13,8% . Тоді як в інших групах – стабілізація їх маси.

Несучість курей породи «Бірківська барвиста» за 40 тижнів життя за 
роки моніторингу коливалася в межах 72,4-85,8 яєць. Несучість яєчно-
м’ясних курей вивчених ліній породи «Червоний род-айленд» більша, 
ніж автохтонної породи «Полтавська глиняста» - у різні роки різниця 
становила 11,3-28,8%. 

Несучість бірківських м’ясо-яєчних курей різних субпопуляцій за  
40 тижнів життя перебувала на рівні 70,1-94,1 яєць. Високою несучістю 
у всі досліджені роки характеризувалася птиця з рябим забарвленням 
оперення – 89,6-94,1 яєць.

Приймаючи до уваги той факт, що селекційна робота з птицею гено-
фондного стада проводиться методами масової селекції, відбирається за 
фенотипом (загальним розвитком, без дефектів екстер’єру, типовими для 
певної популяції ознаками, високою живою масою при комплектуванні 
батьківських стад), то несучість птиці можна визнати задовільною. Ви-
сокими показниками несучості вирізнялися кури породи «Червоний 
род-айленд», з якими раніше проводилася спрямована племінна робота 
в племзаводах. 

Досить гарною несучістю характеризувалися і м’ясо-яєчні кури ство-
рених субпопуляцій, особливо з рябим, зозулястим та золотистим за-
барвленням оперення. Очевидно, на перспективу доцільним є збільшення 
чисельності поголів’я курей цих груп, що позитивно відобразиться 
на загальних об’ємах виробництва інкубаційних яєць та добового мо-
лодняку, що, в свою чергу, збільшить обсяги їх реалізації птахівничим 
підприємствам та населенню.

Збереженість курей генофондного стада за три роки використання була 
високою. Так, за продуктивний період життєздатність яєчної птиці пере-
бувала у межах 87,0-94,7%, яєчно-м’ясної різних популяцій практично 
однакова – 84,3-99,0%.

М’ясо-яєчні кури створених субпопуляцій, не дивлячись на високу живу 
масу дорослої птиці та той факт, що кури утримувалися разом з півнями 
за природного спарювання (що викликає постійне високе стресове на-
вантаження), характеризувалися також високою життєздатністю при 
утриманні в кліткових батареях.

Отже, птиця вітчизняної селекції вирізняється гарною адаптаційною 
здатністю до умов кліткового утримання, відмінною адаптованістю до 
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паратипових факторів оточуючого середовища. Спільне утримання курей  
і півнів в клітках на обмеженій території не призводить до суттєвого 
стресу в птиці, вона проявляє високу адаптацію до наявних умов  
і характеризується задовільною продуктивністю.

Висновки. Збережено вітчизняний генофонд курей різного напрямку 
продуктивності. Птиця характеризується доброю продуктивністю та 
збереженістю за кліткового утримання і природного спарювання. 
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Анотація. В 30-тижневому віці курей вітчизняного генофонду доля жовтка 
в яйцях вірогідно більша на 1,94-2,94% (P>0,999), енергетична цінність в 100 
г вмісту яйця – на 28,35-44,97 кДж (P>0,999), ніж у птиці кросу «Ломанн 
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браун лайт» зарубіжної селекції, в 40-тижневому віці - відповідно на 1,09-
3,18% (P>0,99-0,999) та 12,91-49,04 кДж (P>0,95-0,999).

Ключові слова: кури, маса яєць, маса білка, маса жовтка, доля білка, 
доля жовтка.

Якість яєць, тобто ступінь відповідності стандарту і вимогам, що 
пред’являються, визначається сукупністю цілого ряду ознак і показників. 
Оцінка морфологічних якостей яєць не зводиться лише до їх зовнішнього 
огляду, а проводиться детальний аналіз внутрішнього умісту яєць. Тільки за 
розбивання яєць і ретельного вивчення їх умісту можна більш об’єктивно 
судити про якість білка, жовтка та шкаралупи [1]. 

На теренах нашої країни в птахівничих господарствах різного статусу і 
підпорядкованості утримують широке різноманіття генетичних ресурсів 
курей зарубіжної селекції для виробництва яєць. Інтенсивна селекція з 
птицею спрямована на підвищення конкурентної спроможності кросів за 
рахунок зменшення віку початку яйцекладки та швидкості нарощування 
маси яєць у перші місяці продуктивності при збереженні досягнутого ви-
сокого рівня несучості. При цьому належну увагу приділяють і якісним 
показникам яєць, особливо внутрішнім його компонентам [2].

Мета досліджень – визначити морфологічні якості яєць курей 
вітчизняної та зарубіжної селекції у віковій динаміці.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведено на курях ві-
тчизняного генофонду породи «Бірківська барвиста» яєчного напрямку 
продуктивності, «Полтавська глиняста» яєчно-м’ясного напрямку про-
дуктивності, ресинтезованих курях F

6 
 «Українська чорна» і «Українська 

зозуляста» м’ясо-яєчного напрямку продуктивності. Ця птиця утриму-
валася на експериментальній фермі «Збереження державного генофонду 
птиці» Інституту тваринництва НААН. Для порівняльного аналізу про-
ведено визначення морфологічних ознак яєць курей фінального гібриду 
закордонної селекції яєчного кросу «Ломанн браун лайт» («Lohmann 
Brown Litе»), які утримувалися в Державному підприємстві «Дослідне 
господарство «Борки» НААН. 

Морфологічні якості яєць курей вивчали за відомою методикою [3] в 
30- та 40-тижневому віці птиці. Для аналізу брали по 30-60 яєць від кожної 
групи у зазначені вікові періоди.

Енергетичну цінність в 100 г вмісту яйця вираховували за 
формулою [2]:

МшМя
МбМжЕц

−
×+= 100)216(

де 16 – константа енергії в 1 г жовтка; Мж – маса жовтка, г; 2 – констан-
та енергії в 1 г білка; Мб – маса білка, г; Мя – маса яйця, г; Мш – маса 
шкаралупи, г.
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Результати досліджень. В 30-тижневому віці птиці найбільшою маса 
яєць була у курей закордонної селекції яєчного кросу «Ломанн браун 
лайт» — 58,11 г, що високовірогідно більше на 3,51-5,27 г (або 6,4-10,0%, 
P>0,999), ніж у курей досліджених груп вітчизняного генофонду (табл. 1).

Суттєвої різниці за масою яєць між курми різних генотипових груп 
вітчизняної селекції не встановлено. Дещо вищою вона була у ресинте-
зованих українських зозулястих курей F

6
 (54,60 г), нижчою на 1,3 г у ре-

синтезованих українських чорних курей F
6 
(53,30 г). Однаковою маса яєць  

у цьому віці птиці виявилася у яєчних курей породи сріблястого леггорну 
«Бірківська барвиста» та автохтонної породи «Полтавська глиняста».

Маса білка, так само як і маса яєць, найбільшою була у яєчних курей 
імпортного кросу «Ломанн браун лайт» 36,34 г. Це високо вірогідно 
більше на 2,97-4,65 г (або 8,9-14,7%, P>0,999), ніж у досліджених курей 
вітчизняного генофонду. Значущої різниці за масою білка між курми різ-
ного напрямку продуктивності вітчизняної селекції не визначено – вона 
перебувала на рівні від найменшого значення 31,69 г у птиці сріблястого 
леггорну «Бірківська барвиста» до найбільшого 33,37 г у ресинтезованих 
українських зозулястих курей F

6
.

Маса жовтка у курей породи «Полтавська глиняста» була найменшою 
серед дослідженої птиці -13,98 г, що вірогідно нижче на 0,38-0,72 г (або 
2,7-5,2%, P>0,95-0,999) у порівнянні з іншими групами курей вітчизняної 
селекції. 

Різниці за масою жовтка між курми різних генотипових груп 
вітчизняного генофонду та імпортного кросу не встановлено. Хоча, у 
останніх вона була меншою на 0,12-0,43 г (або 0,8-3,0%).

Маса шкаралупи у курей кросу «Ломанн браун лайт» закордонної 
селекції була високо вірогідно більшою на 0,68-1,02 г (або 10,0-15,7%, 
P>0,999), ніж у вітчизняної птиці. У яєчних курей породи сріблястого 
леггорну «Бірківська барвиста» маса шкаралупи виявилася вірогідно біль-
шою на 0,34 г (P>0,99), ніж у яєчно-м’ясних курей автохтонної породи 
«Полтавська глиняста».

Як і абсолютна маса білка, у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» 
доля білка в яйцях також виявилася найбільшою (62,51%) – вірогідну 
різницю встановлено з усіма дослідженими групами курей вітчизняного 
генофонду. У курей зарубіжного кросу доля білка більша на 1,32-2,67% 
(P>0,95-0,999), ніж у вітчизняної птиці.

Серед досліджених груп птиці локальних популяцій у курей породи 
«Полтавська глиняста» доля білка в яйцях була найбільшою (61,19%) 
й вірогідно вищою на 1,16-1,35% (P>0,99) порівняно з яєчними курми 
«Бірківська барвиста» та ресинтезованими українськими чорними.

Проте, відносна доля жовтка в яйцях курей закордонного кросу ви-
явилася вірогідно меншою у порівнянні з курми вітчизняної селекції на 
1,94-2,94% (P>0,999).
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У полтавських глинястих курей доля жовтка менша на 0,73% (P>0,95), 
ніж у яєчних «Бірківська барвиста» та на 1,0% (P>0,99) у порівнянні  
з ресинтезованими українськими чорними курми F

6
.

Доля шкаралупи у курей кросу «Ломанн браун лайт» також була 
високою (12,91%), що виявилося вірогідно більше на 0,46-0,91%  
(P>0,99-0,999), ніж у птиці досліджених груп вітчизняного генофонду, крім 
яєчних курей «Бірківська барвиста». До речі, у останніх доля шкаралупи 
також висока й подібна до кросу «Ломанн браун лайт» і вірогідно вища 
порівняно з полтавськими глинястими курми та ресинтезованими курми 
обох фенотипових груп.

Співвідношення білок/жовток у курей яєчного кросу «Ломанн браун 
лайт» закордонної селекції високо вірогідно більше на 0,23-0,35 (P>0,999), 
ніж у вітчизняної птиці досліджених груп.

У полтавських глинястих курей це співвідношення складових яйця 
вірогідно більше на 0,11-0,12 (P>0,99) порівняно з ресинтезованими 
українськими чорними курми та яєчними «Бірківська барвиста».

Енергетична цінність в 100 г вмісту яйця у курей досліджених груп 
вітчизняної селекції високовірогідно (P>0,999) вища, ніж у курей закор-P>0,999) вища, ніж у курей закор->0,999) вища, ніж у курей закор-
донного кросу «Ломанн браун лайт» на 28,35-44,97 кДж.

Серед вітчизняної птиці меншою енергетичною цінністю яєць вирізня-
лися полтавські глинясті кури – на 14,72-16,62 кДж (P>0,95-0,99) менше, 
ніж у курей «Бірківська барвиста» яєчного напрямку продуктивності та 
ресинтезованих українських курей F

6 
з чорним забарвленням оперення. 

Це відбулося внаслідок меншого умісту жовтка в яйцях автохтонної по-
роди «Полтавська глиняста».

Отже, визначення морфологічних ознак яєць в 30-тижневому віці 
птиці різного генезису показало, що у фінального гібриду курей яєчного 
кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції вірогідно більша маса 
яєць (на 3,51-5,27 г), маса білка (на 2,97-4,65 г), маса шкаралупи (на 
0,68-1,02 г), доля білка (на 1,32-2,67%), доля шкаралупи (на 0,46-0,91%), 
співвідношення білок/жовток (на 0,23-0,35), ніж у курей різного напрямку 
продуктивності досліджених груп вітчизняного генофонду.

За абсолютною масою жовтка значимої різниці між курми вітчизня-
ної та закордонної селекції не встановлено. Проте, у курей автохтонної 
породи «Полтавська глиняста» маса жовтка була вірогідно меншою (на 
0,38-0,72 г), ніж у яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська 
барвиста»  та ресинтезованих курей F

6 
із зозулястим та чорним забарв-

ленням оперення. 
Доля жовтка в яйцях курей вітчизняної селекції вірогідно вища на 

1,94-2,94%, ніж у птиці закордонного кросу. Внаслідок цього енергетична 
цінність в 100 г вмісту яйця у курей вітчизняного генофонду вірогідно 
вища на 28,35-44,97 кДж порівняно з імпортною птицею.

В 40-тижневому віці птиці, як і у попередньо визначеному періоді  
(30 тижнів), у курей яєчного кросу «Ломанн браун лайт» закордонної 
селекції маса яєць (61,46 г) була більшою, ніж у курей досліджених груп 
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вітчизняного генофонду (56,60-57,96 г), за винятком ресинтезованих курей 
F

6 
із зозулястим забарвленням оперення. Різниця становила 3,50-4,86 г  

(P>0,999). В українських ресинтезованих зозулястих курей маса яєць 
також була високою (61,85 г) й переважала інші групи вітчизняної птиці 
на 3,89-5,25 г (P>0,999) (табл. 2).

Абсолютна маса білка в курей зарубіжного кросу «Ломанн браун лайт» 
в 40 тижнів життя, подібно як і у 30 тижнів, була найбільшою — 37,29 г 
серед дослідженої птиці й вірогідно вищою на 2,71-4,0 г (або 7,84-12,02%, 
P>0,999) порівняно з курми вітчизняної селекції (33,29-34,58 г), крім ре->0,999) порівняно з курми вітчизняної селекції (33,29-34,58 г), крім ре-
синтезованої птиці із зозулястим забарвленням оперення. У останніх, до 
речі, маса білка також була вірогідно вищою на 2,18-3,47 г (P>0,95-0,999), 
ніж в іншої дослідженої птиці вітчизняного генофонду.

За масою жовтка між курми досліджених груп відмічається значна дифе-
ренціація. Вірогідно найменшою маса жовтка (15,72 г) була у полтавських 
глинястих курей, менше на 0,57-2,01 г (або 3,63-12,79%,  P>0,95-0,999) 
порівняно з іншою птицею досліджених груп.

У яєчних курей породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» 
маса жовтка менша на 0,87-1,4 г (P>0,999), ніж у ресинтезованої птиці.

Кури кросу «Ломанн браун лайт» яєчного напрямку продуктивності за 
масою жовтка також поступалися ресинтезованим українським курям F

6 
обох фенотипових груп на 0,91-1,44 г (або 5,59-8,84%, P>0,999).

Маса шкаралупи у яєчних курей фінального гібриду кросу «Ломанн 
браун лайт» становила 7,89 г, що більше на 0,53-1,11 г (або 7,20-16,37%, 
P>0,99-0,999), ніж у вітчизняної птиці досліджених груп. У курей авто->0,99-0,999), ніж у вітчизняної птиці досліджених груп. У курей авто-
хтонної породи «Полтавська глиняста» маса шкаралупи вірогідно менша 
на 0,34-0,58 г (P>0,95-0,99) порівняно з ресинтезованими курми.

Доля білка найвищою була у курей кросу «Ломанн браун лайт» (60,67%), 
що на 1,38-2,63% (P>0,95-0,999) більше, ніж у вітчизняної птиці, за ви-P>0,95-0,999) більше, ніж у вітчизняної птиці, за ви->0,95-0,999) більше, ніж у вітчизняної птиці, за ви-
нятком полтавських глинястих курей. У останніх доля білка також була 
високою (60,52%), що вірогідно більше на 1,80-2,48% (P>0,999), ніж у яєч-P>0,999), ніж у яєч->0,999), ніж у яєч-
них курей «Бірківська барвиста» та ресинтезованих українських чорних.

Доля жовтка в яйцях найбільшого значення набувала у ресинтезованих 
українських чорних курей (29,68%), що вірогідно вище на 0,78-3,18% 
(P>0,95-0,999) порівняно з іншими дослідженими групами, крім ресин-P>0,95-0,999) порівняно з іншими дослідженими групами, крім ресин->0,95-0,999) порівняно з іншими дослідженими групами, крім ресин-
тезованих зозулястих.

Найменшою доля жовтка була у курей яєчного кросу «Ломанн браун 
лайт» закордонної селекції (26,50%), що вірогідно нижче на 1,09-3,18% 
(P>0,99-0,999) порівняно з птицею вітчизняного генофонду.

За долею жовтка полтавські глинясті кури поступалися яєчній птиці 
«Бірківська барвиста» на 1,31% (P>0,999), ресинтезованим українським 
зозулястим курям  на 1,19% (P>0,95).

За долею шкаралупи встановлено такі міжгрупові відмінності. Най-
більшою доля шкаралупи виявилася у курей фінального гібриду яєчного 
кросу «Ломанн браун лайт» - 12,83%, що вірогідно більше на 0,55-0,94% 
(P>0,95-0,99) порівняно з полтавськими глинястими та ресинтезованими 
курми.
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Високою доля шкаралупи (12,38%) була і в яєчних курей «Бірківська 
барвиста», перевага над птицею породи «Полтавська глиняста» та укра-
їнськими зозулястими курми склала відповідно 0,94% (P>0,99) і 0,91% 
(P>0,99).

Співвідношення білок/жовток найбільшим було у курей кросу «Ломанн 
браун лайт» закордонної селекції й вірогідно переважало інші досліджені 
групи птиці вітчизняної селекції на 0,11-0,35 (P>0,95-0,999).

Найменшим дане співвідношення основних складових яйця ви-
явилося у ресинтезованих українських чорних курей (1,96) на 0,09-0,24  
(P>0,95-0,999).

У полтавських глинястих курей це співвідношення вірогідно більше 
на 0,12-0,15 (P>0,95-0,999), ніж у яєчної птиці «Бірківська барвиста» та 
українських зозулястих курей.

Найнижчою енергетичною цінністю в 100 г вмісту яйця, як і у 30 тижнів, 
вирізнялися яйця курей кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції 
(625,73 кДж), що вірогідно менше на 12,91-49,04 кДж (P>0,95-0,999), ніж 
у птиці досліджених груп вітчизняного генофонду.

Серед вітчизняної птиці найвища енергетична цінність яєць харак-
терна для ресинтезованих українських чорних курей (674,77 кДж), що 
вірогідно вище на 12,69-36,13 кДж (P>0,95-0,999) порівняно з яєчними 
курми породи сріблястого леггорну «Бірківська барвиста» та полтавськими 
глинястими.

Найнижчою енергетичною цінністю серед дослідженої птиці 
вітчизняної селекції вирізнялися кури автохтонної породи «Полтавсь-
ка глиняста» (638,64 кДж). Цікаво відмітити, що у віці 30 тижнів яйця 
курей цієї ж породи також мали найнижчу енергетичну цінність серед 
дослідженої птиці.

Отже, вивчення основних морфологічних ознак курей в 40-тижневому 
віці дозволило встановити вірогідну перевагу курей фінального гібриду 
кросу «Ломанн браун лайт» закордонної селекції над курми досліджених 
груп вітчизняного генофонду за масою яєць (на 3,50-4,86 г), масою 
білка (на 2,71-4,0 г), масою шкаралупи (на 0,53-1,11 г), долею білка  
(на 1,38-2,63%), долею шкаралупи (на 0,55-0,94%), співвідношенням маси 
білка до маси жовтка.

Доля жовтка в яйцях курей досліджених груп вітчизняної селекції 
більша на 1,09-3,18%, ніж у птиці закордонної селекції.

Відмічені особливості морфологічних ознак яєць мали відображення 
на енергетичній цінності в 100 г вмісту яйця. Більший уміст в яйцях курей 
зарубіжного кросу «Ломанн браун лайт» білка, шкаралупи та менший жовт-
ка стало результатом найнижчої енергетичної цінності їх яєць (625,73 кДж). 
Це вірогідно нижче на 12,91-49,04 кДж порівняно з вітчизняною птицею.

Високий уміст в яйцях курей вітчизняного генофонду жовтка  
(27,59-29,68%) та менший білка (58,04-60,52%) і шкаралупи  
(11,89-12,38%), невисоке співвідношення маси білка до маси жовтка  
(в межах 1,96-2,20) призвело до високих значень енергетичної цінності  
в 100 г вмісту їх яєць – 638,64-674,77 кДж. 



42

Висновки.
1. У віці 30 тижнів у курей вітчизняного генофонду енергетична 

цінність в 100 г вмісту яйця більша на 28,35-44,97 кДж завдяки більшій 
долі жовтка (на 1,94-2,94%) та меншій білка (на 1,32-2,67%) і шкаралупи 
(на 0,46-0,91%).

2. В 40-тижневому віці більший уміст в яйцях курей зарубіжного кросу 
«Ломанн браун лайт» білка, шкаралупи та менший жовтка стало резуль-
татом найнижчої енергетичної цінності їх яєць, що вірогідно нижче на 
12,91-49,04 кДж порівняно з вітчизняною птицею.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERS OF EGGS OF HENS DOMESTIC 
AND FOREIGN SELECTION
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Lytuy Yu. S., Pechenezhskaya Т. B., Fecenko N. А.
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Abstract. In the 30-week old chickens of the gene pool of the domestic share of 
yolk in the eggs was significantly greater in the 1,94-2,94% (P>0,999), calories 
in 100 grams of the contents of eggs - 28,35-44,97 kJ (P>0,999) than the birds 
cross «�ohmann brown light «foreign selection, 40 weeks of age - by 1,09-3,18%  
(P>0,99-0,999) and 12,91-49,04 kJ (P>0,95-0,999). 

Key words: chicken, egg weight, the weight of the protein, the yolk mass, the 
proportion of protein, the proportion of yolk.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
БИОКЕРАМИЧЕСКОМ ЗАЩИТНОМ СЛОЕ СКОРЛУПЫ ПТИЧЬИХ 

ЯИЦ

Бордунова О.Г., к. вет. н., доцент (bordunova_olga@rambler.ru)

Сумской национальный аграрный университет, г. Сумы 

Резюме. В работе рассмотрены особенности диффузионных процессов 
компонентов защитного покрытия для инкубационных яиц кур в модельных 
условиях и в ходе инкубации. Показано, что хитозан, как базовый элемент 
технологии «искусственной кутикулы», характеризуется повышенными 
адсорбтивными свойствами по отношению к металлам и их соединениям 
(наночастицам оксидов титана и железа). Это позволяет сохранять высокий 
уровень биоцидной активности «искусственной кутикулы» по отношению 
к патогенной микрофлоре и предупреждать нежелательное поступление 
отдельных компонентов кутикулы вовнутрь яйца в зону развития эмбриона 
посредством естественной и усиленной диффузии.

Ключевые слова: куры, инкубационные яйца, скорлупа, диффузия, кальцит, 
микроэлементы, ультразвук.

В современных технологиях промышленной инкубации достаточно 
широко применяются подходы, связанные с транспортом биологичес-
ки активных веществ через скорлупу инкубационных яиц посредством 
тех или иных физико-химических факторов. По мнению авторов таких 
работ, поступление указанных веществ в процессе прединкубационной 
обработки в зону развития эмбриона способствует повышению показа-
телей выводимости и качества молодняка [1]. В то же время, громадное 
количество скорлупы, являющейся отходом птицеводческой отрасли (как 
промышленной инкубации, так и пищевой промышленности) обусловило 
повышенное внимание материаловедов к кальциту как  дешевому сырью 
для производства всевозможных адсорбентов, композитных материалов 
и катализаторов, применяющихся в химической промышленности [2, 3]. 
Поскольку главным параметром по которому оцениваются адсорбенты, 
является их способность удерживать на поверхности вещества той или 
иной химической природы и в разных фазовых состояниях (жидко-, 
газо- и твердофазные) посредством нековалентных связей (электро-
статические, водородные, ван-дер-ваальсовы) в течение определенных 
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промежутков времени и значениях температур, приобретает некоторую 
дискуссионность вопрос о том, способны ли вещества, применяемые для 
прединкубационной обработки (как правило в жидкофазном состоянии), 
пересекать биокерамические защитные структуры скорлупы птичьих 
яиц и если да, то в каких количествах. Последнее приобретает особую 
значимость в силу использования в разработанной автором технологии 
«искусственная кутикула» (ARTIficial cutiCLE - ARTICLE) [4,5] биологиче-[4,5] биологиче-
ски активных веществ, способных диффундировать в кальцитных (CaCO

3
) 

составляющих сложных композитных структур скорлупы птичьих яиц.
Исходя из приведенного, целью настоящей работы является изучение 

диффузионных процессов (естественной диффузии и диффузии, уси-
ленной ультразвуком) в аспекте переноса наночастиц оксидов титана и 
железа, а также микроэлементов марганца и цинка через биокерамический 
защитный слой скорлупы птичьих яиц. 

Материалы и методы исследований. В работе использовали инкубаци-
онные яйца кур Хайсекс браун (42-я неделя яйцекладки), ВАТ «Мирный», 
кислоторастворимый хитозан (рН 1% раствора в 1% уксусной кислоте 3,0. 
Сорбционная активность по ионам меди 80,3 мг/г, ПО «Биопрогресс», 
Щелково, РФ), диоксид титана TiO

2
 в анатазной кристаллической форме, 

ультра- и нанодисперсный (НИИ «МинДИП», Сумы), оксид железа Fe
2
O

3
 

(желтый железоокисный пигмент, ультрадисперсный, ОАТ «Сумыхим-
пром», сульфат меди CuSO

4
, х.ч., диметилсульфоксид (ДМСО), х.ч. Ис-

точник ультразвукового облучения – УЗ-баня, объем 2 л., 22 кГц (Чехия). 
Состав композиции для формирования на поверхности инкубационных 
яиц кур «искусственной кутикулы» посредством мелкодисперсного рас-
пыления жидкофазного рабочего раствора препарата (диаметр капель 
до 5 мкм) следующий: хитозан -3,4, диоксид титана (TiO

2
) в анатазной  

кристаллической форме (диаметр частичек 2,0-0,2 мкм) -3,8, желтый же-
лезоокисный пигмент (оксид железа (ІІІ) F

2
O

3
 -2,5, сульфат меди (CuSO

4
) 

- 1,25, микроэлементы (марганец, цинк) - 0,1 (где указано), вода до 100 
масс.%. Инкубацию проводили по общепринятой методике (Бреславец 
и др.) [6]. Цифровые электронномикроскопические изображения и 2-D 
распределение элементов образцов скорлупы получали на растровом 
электронном микроскопе РЭМ-106и (ВАТ SELMI, Сумы).

Результаты исследований. Прединкубационная обработка, заключаю-
щаяся в воздействии на яйца химических и физических факторов, целью 
которого является уничтожение патогенной микрофлоры на поверхности 
кутикулы и прилегающих слоев кристаллов кальцита скорлупы является 
обязательной составляющей всех известных на сегодня технологий ин-
кубации [1,6,7]. Следует подчеркнуть, что, несмотря на обширный выбор 
препаратов, используемых в инкубации в настоящее время, одни из них 
недостаточно эффективны или же вызывают резистентность у предста-
вителей патогенной микрофлоры, другие, как, например, формальдегид, 
весьма токсичны для развивающихся эмбрионов и для персонала. Исхо-
дя из приведенного, в Сумском НАУ доц. О.Г. Бордуновой разработана 
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технология “Искусственная кутикула” (ARTIficial cutiCLE - ARTICLE), 
заключающаяся в образовании на поверхности яиц защитной газопро-
ницаемой пленки толщиной 0,6-8,0 мкм из хитозана, как экологически 
безопасного и нетоксичного для млекопитающих и птиц вещества при-
родного происхождения, которому присущи биоцидные свойства по 
отношению к патогенной микрофлоре [4,5]. Для усиления указанных био- [4,5]. Для усиления указанных био-4,5]. Для усиления указанных био-]. Для усиления указанных био-
цидных свойств в состав хитозановой пленки введены мощные окислители 
и катализаторы окислительных процессов, в ходе которых эффективно 
разрушаются органические вещества, являющиеся базовой составляющей 
патогенной микрофлоры (надуксусная кислота (НУК), пероксид водорода 
(H

2
O

2
), диоксид титана (TiO

2
) и оксид железа (Fe

2
O

3
) в нано- и ультрадис-

персном состоянии [8-10]. Теоретическим обоснованием для подбора 
наиболее эффективного состава композиции для получения защитного 
покрытия “искусственная кутикула” (ARTICLE) послужили современные 
тенденции в дезинфектологии, в частности, сочетание в одном препарате 
различных активных веществ с целью усиления в соответствии с синер-
гетическими зависимостями биоцидной активности [11]. В то же время, 
данных о возможном поступлении вовнутрь инкубационного яйца, в зону 
развития эмбриона отдельных компонентов «искусственной кутикулы» 
путем диффузии явно недостаточно. Основываясь на приведенном, нами 
поставлены эксперименты по схеме (табл. 1).

Таблица 1
Схема эксперимента (n = 3-7)

Группа

Вид обработки  
(опрыскивание рабочим 

раствором (О);  
обработка ультразвуком 

(УЗ)

Дополни-
тельные 

компонен-
ты

Время высыхания 
– формирования 
«искусственной 

кутикулы»

Время 
УЗ

Контроль 1 О - 5 мин -

1 О ДМСО 50 мин -

2 УЗ - 5 мин 10 с

3 УЗ - 5 мин 60 с

4 УЗ - 5 мин 5 мин.

5 О Mn 5 мин -

6 О Zn 5 мин -

Как видно из рис. 1, скорлупа контрольных инкубационных яиц (не 
подвергнутых обработке опрыскиванием рабочим раствором для получе-
ния «искусственной кутикулы») отличается высокой плотностью, упоря-
доченной структурой кристаллов кальцита и практически неповрежден-
ным мамиллярным слоем, что характеризует такие яйца как обладающие 
высокими качественными характеристиками. Что касается элементного 
состава, то локальное определение последних показало, что по всему 
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поперечному сколу в рентгеновском спектре преобладают интенсивные 
линии, принадлежащие кальцию (см. вкладку внизу к рис. 1.). Слева от 
линий кальция располагаются малоинтенсивные линии магния, фосфора, 

Рис. 1. Электронномикроскопическое изображение скола скорлупы  
контрольного яйца (без прединкубационной обработки).

Рис. 2. Электронномикроскопическое изображение скола скорлупы яйца, 
подвергнутого действию ультразвука в рабочем растворе для получения «искус-

ственной кутикулы» на протяжении 5 минут (Группа 4).



47

серы, углерода и кислорода. Контроль 1 (см. таблицу 1) (инкубационные 
яйца, подвергнутые опрыскиванию рабочим раствором для получения 
«искусственной кутикулы с последующим пятиминутным высыханием»)  
практически не отличается от необработанных ни по морфологии, ни 
по элементному составу биокерамического слоя скорлупы. То же самое 
можно сказать касательно яиц из группы 2 – внесение в состав рабочего 
раствора диметилсулфоксида (ДМСО), вещества, известного как мощный 
усилитель трансмембранного переноса веществ различной химической 
природы не оказало достоверного влияния на морфологические харак-
теристики скорлупы и ее элементный состав по поперечнику скола – от 
поверхности до мамиллярного слоя. Это свидетельствует в пользу того, 
что достаточно вязкий, обладающий высоким положительным зарядом 
хитозан, оставляющий основу «искусственной кутикулы», обладает также 
высокими адсорбтивными свойствами, что не позволяет происходить 
переносу других химических составляющих кутикулы в сколь-нибудь 
значительных количествах по механизму пассивного диффузионного 
транспорта, а также транспорта, индуцированного переносчиками типа 
ДМСО.

Рис. 3. Электронномикроскопическое изображение скола скорлупы яйца  
(после выведения цыпленка), подвергнутого перед инкубацией обработке 

опрыскиванием раствором для получения «искусственной кутикулы»,  
дополненной марганцем (MnCl

2
) 0,1 масс. % (Группа 5).

Ультразвуковое воздействие на скорлупу инкубационных яиц, про-
веденное по методу В.Б. Акопян [12] с модификациями, заключающееся  
в том, что инкубационное яйцо окунали на заданный промежуток вре-
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мени в рабочий раствор, находящийся в емкости ультразвуковой бани. 
Как видно из рис. 2, морфология биокристаллических слоев кальцита 
претерпевает некоторые изменения – слои кальцита становятся более 
рыхлыми, разупорядочиваются, причем наибольшие изменения наблю-
даются на внутренней стороне яйца – в мамиллярном слое. В то же время, 
хитозановый слой «искусственной кутикулы» и в таких, достаточно жест-
ких условиях, сохраняет выраженные адсорбтивные свойства, поскольку 
элементный анализ поверхности скола скорлупы показал отсутствие 
каких-либо примесных элементов – как и в контроле в рентгеновском 
спектре образца преобладают интенсивные пики кальция.

Наконец, введение в состав рабочего раствора для получения на поверх-
ности инкубационного яйца «искусственной кутикулы» соли марганца 
(MnCl

2
), как определяемого с высокой чувствительностью «маркерного» 

элемента, показало, что хитозановый «матричный» слой кутикулы об-
ладает способностью сохранять адсорбтивные свойства по отношению к 
ионам металлов и их соединениям на протяжении всего периода инкуба-
ции, в то время как морфологические параметры биокристаллического 
слоя скорлупы претерпевают определенные изменения (Рис. 3). Так, от-
мечено разрыхление кальцита в районе мамиллярного слоя внутренней 
поверхности яйца, откуда развивающийся эмбрион получает кальций для 
формирования костной ткани. 

Заключение. Таким образом, в ходе изучения диффузионных процессов 
(естественной диффузии и диффузии, усиленной ультразвуком) установ-
лено, что хитозан как базовый компонент газопроницаемого защитного 
слоя на поверхности инкубационного яйца обладает повышенными ад-
сорбтивными свойствами по отношению к металлам и их соединениям 
(наночастицам оксидов титана и железа). Такая особенность хитозана 
позволяет конструировать сложные композитные системы на основе 
металлов и их оксидов для обеспечения, с одной стороны, повышенной 
биоцидной активности «искусственной кутикулы» по отношению к пато-
генной микрофлоре, с другой -  гарантировать отсутствие транскорлупного 
переноса указанных компонентов посредством естественной и усиленной 
диффузии кутикулы вовнутрь яйца в зону развития эмбриона с возможным 
последующим негативным воздействием на него.
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Summary. The paper discusses the characteristics of diffusion processes 
components of protective coating for hatching eggs of chickens under model conditions 
and during incubation . Shown that chitosan as a base element technology “artificial 
cuticle”, is characterized by high adsorptive properties to metals and their compounds 
(nanoparticles of titanium oxides and iron) . This allows you to maintain a high level 
of biocidal activity of “artificial cuticle “ in relation to pathogenic microflora and 
prevent unwanted entry of the individual components of the cuticle area inside eggs 
in embryo development and enhanced by natural diffusion.

Key words: hens, hatching egg, eggshell, diffusion, calcite, microelements, 
ultrasound.
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Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція 
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Анотація. Встановлено, що оптимальний рівень згодовування ріпакового 
шроту вітчизняного виробництва цесаркам періоду дорощування становить 
12,5% від маси раціону. При повноцінній за протеїном заміні соєвого шроту 
ріпаковим, вартість кормів на одиницю приросту зменшується на 5,2%.

Ключові слова: ріпаковий шрот, цесарки, глюкозинолати, протеїн, раціон, 
добовий приріст.

Ріпакова макуха та шрот є важливими компонентами кормів для 
збалансованої годівлі сільськогосподарської птиці [1]. Значне розши-
рення площ посіву ріпаку в Україні та введення в культивацію сортів із 
зниженим вмістом глюкозинолатів – основних антипоживних речовин 
ріпаку (“00”-сорти), дало змогу збільшити введення ріпакового шроту/
макухи в раціони птиці в порівнянні з високоглюкозинолатними “+0”-со-
ртами [2]. Проте результати досліджень не є однозначними. Вважають, 
що використовувати ріпаковий шрот/макуху в годівлі моногастричних 
без обмежень можна тоді, коли рівень глюкозинолатів в цих продуктах 
не перевищує  20 мкМоль/г [3]. В більшості ж країн, зокрема і в Україні, 
вміст глюкозинолатів в продуктах переробки “00”-сортів ріпаку складає 
25-50 мкМоль/г, а рекомендовані рівні ріпакового шроту в раціонах птиці 
за даними різних авторів становлять від 2 [4] до 20 [5] відсотків. Така 
неоднозначність результатів досліджень пояснюється як розбіжностями 
в критеріях оцінки токсичності цих кормів, так і складністю об’єкту вив-
чення, на який впливають такі фактори, як видові особливості культури 
(ріпак, суріпиця), склад глюкозинолатів, різних за токсичністю (прогой-
трин, глюконапін, індол-глюкозинолати і ін.), спосіб переробки, вид, вік, 
стать тварини і т. д.          

Проведені нами дослідження по згодовуванню ріпакового шроту 
стартерним курчатам-бройлерам, курчатам-бройлерам на дорощуванні, 
молодняку курей-несучок, курам-несучкам, каченятам, гусенятам та 
індикам показали, що незважаючи на знижений рівень глюкозинолатів в 
шроті, отриманому від переробки вітчизняних “00”-сортів, використання 
такого шроту без обмежень є передчасним, оскільки при максимальних 
рівнях його введення в раціони знижується продуктивність птиці, зро-
стають затрати корму та протеїну на одиницю продукції та собівартість 
останньої [6-11].

В зв’язку з цим слід було продовжити дослідження по вивченню 
ефективності заміни порівняно дорогого соєвого шроту ріпаковим в 
раціонах інших видів птиці, зокрема цесарок. 
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Матеріали та методи досліджень. Дослiдження проводились з вико-iдження проводились з вико-дження проводились з вико-
ристанням низькоглюкозинолатного шроту, отриманого від переробки 
насіння вітчизняних «00»-сортів ріпаку в умовах Чернівецького олієжи-
рового комбінату. 

Дослідження  по згодовуванню ріпакових кормів проводились на 
цесарках-аналогах. Годівля проводилась згідно відомих раціонів, де в 
дослідних групах соєвий шрот був замінений ріпаковим. Утримання 
птиці – підлогове.

Зоотехнічна оцінка кормів – суха речовина, жир, клітковина, протеїн, 
зола, БЕР, фосфор, кальцій проводилась за Алікаєвим В.А. (1982). Вміст 
алкенілглюкозинолатів, 5-вініл-2-тіооксазолідону та ізотіоціанатів визна-
чали за Дем’янчуком Г.Т., Микитиним М.С. (1987, 1990). Приріст живої 
маси визначали шляхом зважування щотижнево, вели облік падежу та його 
причин. Поїдання кормів визначали шляхом зважування заданих кормів 
і не з’їдених решток, витрати кормів та протеїну на одиницю приросту - 
розрахунковим методом.

Схема досліду була наступна:

Перiод  
досліду

Кiлькiсть
цесарок 
в групi, 

гол.

Особливості годівлі

І група
(контрольна)

ІІ група
(дослідна)

ІІІ група (до-
слідна)

ІV група (до-
слідна)

1 2 3 4 5 6

Дослідний
(15 тижнів)

25

Со-
євий шрот 
складає 15 
% від маси 
концкормів

Третина со-
євого шроту 
замінена 
ріпаковим.

2/3 со-
євого шроту 
замінено 
ріпаковим.

Весь со-
євий шрот 
замінено 
ріпаковим.

Результати досліджень. Для проведення досліду на цесарках було скла-
дено наступні раціони:

№ 
п/п

Компоненти,% І група ІІ група ІІІ група ІV група

1. Кукурудзяна дерть 19,0 17,5 16,5 12,5
2. Пшенична дерть 40,0 40,0 40,0 40,0
3. Горох 10,0 10,0 10,0 10,0
4. Соєвий шрот 15,0 10,0 5,0 -
5. Ріпаковий  шрот - 6,5 12,5 19,5
6. Рибне борошно 7,0 7,0 7,0 7,0
7. Кормові дріжджі 5,0 5,0 5,0 5,0
8. Вапняк 1 1 1 1
9. Олія 2 2 2 2
10. Премікс 1 1 1 1

Вміст протеїну, % 21,5 21,5 21,5 21,5
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Біохімічний аналіз ріпакового шроту, отриманого від переробки насіння 
вітчизняних «00»- сортів в умовах Чернівецького олієжирового комбінату, 
показав вміст глюкозинолатів - 25,2 мкМоль/г. Вміст сирого протеїну в 
шроті склав 34,1%, а в дослідних раціонах, які були ізопротеїновими,  
– 215 г/кг.

Як показали результати досліджень по згодовуванню складених ра-
ціонів, цесаркам періоду дорощування, збереженість поголів’я на про-
тязі дослідного періоду було повним за винятком загибелі 3 особин, не 
пов’язаної з годівлею. Споживання кормів була практично однаковим  
і склало, відповідно, по  групах 83,2, 82,8, 82,4 та 82,2%. Добовий приріст 
живої маси в другій та третій дослідних групах теж практично не від-
різнявся від контрольної, а в четвертій групі виявився на 10,9% нижчим  
(Р < 0,05) (таблиця).

Таблиця

Вплив заміни соєвого шроту ріпаковим на продуктивність цесарок періоду 
дорощування (5-20- тижневого віку)

№ 
групи

Вага тіла в
кінці досліду,

(г/гол)

Добове спожи-
вання корму, 

(г/гол)

Добовий 
приріст, 
(г/гол)

Споживання 
корму: 

 приріст ваги

Достовірність 
різниці  

в приростах, Р

І 1270 64,6 10,76 6,00 > 0,05

ІІ 1264 64,3 10,70 6,01 > 0,05

ІІІ 1263 64,2 10,69 6,01 > 0,05

ІV 1130 64,0 9,43 6,79 < 0,05

Висновки. 
Заміна соєвого шроту ріпаковим в кількості 6,5 та 12,5% від маси раці-

ону цесарок періоду дорощування достовірно не вплинула на споживання 
кормів, добові прирости та затрати кормів на одиницю приросту. Вартість 
же затрачених кормів на одиницю приросту в другій та третій дослідних 
групах була нижча відповідно на 2,5 та 5,2%.

Заміна соєвого шроту ріпаковим в кількості 19,5% від маси раціону 
цесарок періоду дорощування знизила добові прирости в порівнянні з 
контролем на 12,4% та підвищила затрати кормів на одиницю приросту 
на 13,2%.
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RAPESEED MEAL IN THE GUINEA FOWL DIET

M.S. Mykytyn, Ph.D. 

Precarpathian state agricultural experimental station of the agricultural  
institute in Carpation region of the National Academy of Agrarian Sciences  

of Ukraine

Summary It has been established that the optimal level of feeding of growing 
Guinea fowl with rapeseed meal of the home production makes 12,5% of the diet. 
If to substitute soybean meal by rapeseed meal which is equal according to protein, 
the price of feed, used per unit of body weight gain, decreases by 5,2%. 

Keywords: Rapeseed meal, Guinea fowl, glucosinolates, proteins, diet, body 
weight gain.
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ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА ЦЫПЛЯТ

Л.Л. Полякова, Е.В. Гавилей, О.В. Притуленко, С.В. Рябинин,  
А.А. Шомин, Н.И. Братишко, к.б.н. (bratishko-n@rambler.ru),  

Б.Б. Белецкий

Институт животноводства Национальной академии аграрных наук 
Украины

Резюме. Цель исследования – изучить влияние разных концентраций 
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в комбикорме и разного 
соотношения  омега-6:омега-3 ПНЖК на показатели иммунитета цыплят. 
Проведено 2 опыта на цыплятах породы род-айланд и леггорн борковская 
барвистая с суточного до 17-недельного возраста. В опытах было по 4 группы 
цыплят и  по 75 голов в группе. В первом опыте цыплята получали комбикорм 
с содержанием линоленовой кислоты (омега-3 ряда) 0,16, 0,23, 0,45 и 0,75%; 
во втором опыте  цыплята получали комбикорм с соотношением омега-
6:омега-3 6:1, 8:1, 10:1 и 12:1 в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах соответственно.

Установлено, что повышение содержания омега-3 ПНЖК в рационе 
цыплят до 0,23-0,75% не имело положительного влияния на формирование 
иммунитета  к болезни  Ньюкасла (БН). Напряженность иммунитета через 
месяц после прививки была 100% во всех группах, а титр антител был даже 
выше на 0,6-0,8 логарифма в  группе с самым низким содержанием омега-3 
ПНЖК (0,16%),  однако отмечено увеличение длительности иммунитета:  
через 3 месяца напряженность в 1-й группе была 40%, а во 2-4 группах - 60%. 
Длительность иммунитета к БН увеличивалась и при снижении соотношения 
омега-6:омега-3 ПНЖК с 12:1 до 6-10:1. Повышение содержание омега-3 
ПНЖК до 0,23-0,45 не имело  влияния на иммунитет цыплят к инфекцион-
ному бронхиту кур (ИБК) и инфекционной бурсальной болезни (ИББ), а по-
вышение до 0,75% приводило  к незначительному снижению титра антител. 
Снижение соотношения омега-6:омега-3 ПНЖК с 12:1 до 6-10:1 не имело 
выраженного влияния на напряженность иммунитета и титр антител к 
ИБК и ИББ.   

Ключевые слова: омега-3 полиненасыщенные жирные  кислоты, комбикорм, 
цыплята, иммунитет к болезни Ньюкасла, ИББ. 

Полноценное кормление птицы является предпосылкой не только 
высокой продуктивности, но и ее здоровья.  Жирнокислотный состав 
кормов оказывает влияние на липидный состав мембран клеток, в том 
числе  состав иммунных тканей [1]. Изменение жирнокислотного состава 
иммунных клеток в свою очередь может  влиять на такие показатели имму-на такие показатели имму-
нитета как  фагоцитоз, продуцирование антител [2]. Одним из модуляторов 
иммунного ответа организма птицы на воздействие патогенных факторов 
могут быть  омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) [3-4]. 
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Обнаружено повышение содержания  иммуноглобулинов G в сыворотке 
кров и яйцах кур, получавших 5% жира с высоким содержанием линолено-
вой кислоты [5].  За данными H. Al-Khalifa [1] высокое содержание омега-3 
ПНЖК в корме (6% рыбного жира) приводит к снижению фагоцитоза и 
пролиферации лимфоцитов у бройлеров.  R. K. Selvaraj, G. Cherian [6] 
считают, что омега-3 ПНЖК в большей мере повышают иммунный ответ, 
связанный с синтезом антител, а омега-6 больше связаны с  клеточным 
иммунным ответом и могут иметь противоположный эффект [7]. Однако 
в ряде работ [8] не обнаружили усиления иммунного ответа у цыплят при 
включении в рацион  льняного масла или рыбьего жира, как источника 
омега-3 ПНЖК. Многие авторы считают, что более важным фактором 
влияния на иммунную систему является не уровень отдельно омега-3 или 
омега-6 ПНЖК, а их  соотношение [9]. Снижение соотношения с 16:1  до 
4:1 и 2:1 в рационе цыплят повышало продукцию антител после вакци-
нации против ньюкаслской болезни (НБ) и инфекционной бурсальной 
болезни (ИББ) [10].  Аналогично Friedman and Sklan [11] установили, что  
антитела вырабатывались  быстрее, уровень их был выше и иммунитет был  
устойчивее у цыплят при снижении соотношения омега-6:омега-3 ПНЖК. 
Снижение соотношения  омега-6:омега-3 с12:1 и 9:1 до 6:1 являлось пред-
посылкой  для улучшения иммунного ответа у гусей [12].   Снижение со-[12].   Снижение со-.   Снижение со-
отношения с 45:1 до 5,5: и 1,5:1 снижало количество случаев повреждения 
бурсы  у бройлеров. При этом  титр антител был выше при соотношении 
1,5:1, а показатели живой массы цыплят и затрат корма были лучше при 
соотношении 5,5:1, т.е.  оптимум  для формирования иммунитета и  мак-
симальной продуктивности может не совпадать [13].  Также отмечали, что 
снижение соотношения  омега-6:омега-3 ПНЖК  значительно повышало  
уровень антител к БН, ИББ и ИБК, но при соотношении 2 отмечалось 
незначительное отставание в развитии репродуктивных органов и начала 
продуктивности [14]. 

Таким образом,  большинство исследователей  отмечают влияние  по-
линенасыщенных жирных кислот на формирование иммунитета у птицы, 
однако противоречивы данные относительно оптимального их соотноше-
ния. Цель наших исследований -  изучить влияние комбикормов с разным 
содержанием омега-3ПНЖК и разным соотношением омега-6:омега-3 
ПНЖК на показатели иммунитета у цыплят.

Материалы и методы исследований. Было проведено 2 опыта на ре-
монтном молодняке яйценоской птицы. В первом опыте из суточных 
цыплят породы род-айланд, а во втором опыте из суточных цыплят по-
роды леггорн борковская  барвистая было сформировано по 4 группы   
(70 голов в каждой группе), которые получали полнорационный ком-
бикорм, изопртеиновый и изоэнергетический, но с разным уровнем 
линоленовой кислоты (омега-3 ряда) (1 опыт, табл. 1), а также с разным 
соотношением линолевой (омега-6 ряда): линоленовой кислоты, при 
оптимальном содержании линоленовой кислоты 0,2-0,35% (2 опыт), 
согласно схеме опыта (табл.1). Разный уровень  линолевой и линолено-
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вой кислот  достигался за счет использования  подсолнечного, соевого 
и льняного масла. Содержание птицы было напольное, с соблюдением 
рекомендованных технологических параметров. Продолжительность 
опытов – 17 недель.              

Таблица 1
Схема опытов

Група Рацион

Схема 1-го опыта 

1 ПК  с  содержанием омега-3 ПНЖК 0,16% 

2 ПК с  содержанием  омега-3 ПНЖК 0,23% 

3 ПК с  содержанием омега-3 ПНЖК 0,45% 

4 ПК с  содержанием омега-3 ПНЖК 0,75% 

Схема 2-го опыта

1 ПК  с  соотношением омега-6:омега-3 ПНЖК = 6,0 

2 ПК с  соотношением омега-6:омега-3 ПНЖК = 7,9

3 ПК с  соотношением омега-6:омега-3 ПНЖК = 10,0

4 ПК с  соотношением омега-6:омега-3 ПНЖК = 12,9

Цыплят прививали против болезни Ньюкасла вакциной Ла-Сота, про-
тив болезни Гамборо – вакциной «МВ/5», против инфекционного бронхи-
та кур - вакциной «Н-120 и БК-07». В ходе опыта периодически у цыплят 
отбирали кровь из подкрыльцовой вены и определяли некоторые показа-
тели иммунитета: лизоцимную активность [15], циркулирующие иммун-[15], циркулирующие иммун-, циркулирующие иммун-
ные комплексы (ЦИК) [15], титр антител к болезни Ньюкасла (НБ) —  
методом РЗГА, к инфекционной бурсальной болезни (ИББ) и инфек-(ИББ) и инфек-
ционному бронхиту кур (ИБК) – методом ИФА (теcт системы IDEXX).

Результаты исследований.  В ходе первого опыта было установлено, что 
повышение содержания  омега-3 ПНЖК в рационе  обусловило тенден-
цию к повышению  лизоцимной активности сыворотки крови  цыплят, 
разница между 1-й и 4-й группами составляла 9,4%.  Через 2 месяца опыта  
разницы по этому показателю между группами не наблюдалось; через 3 
месяца опыта активность лизоцима у цыплят 4-й группы была незначи-
тельно выше в сравнении с 1-й, однако, в 3-й группе была ниже, чем во-2 й,  
с более низким содержанием омега-3 ПНЖК, т. е., следует предположить, 
что эти колебания имели случайный характер. В первый месяц жизни 
цыплят отмечено тенденцию к снижению (на 59-53%) содержания цирку-
лирующих иммунных комплексов в сыворотке крови цыплят  3-4-й групп 
с повышенным содержанием омега-3 ПНЖК в рационе   в сравнении с 
1-2 группами.Через 2 и через 3 месяца  было отмечено незначительно по-.Через 2 и через 3 месяца  было отмечено незначительно по-
вышенное (на 16,6-29,1%) содержание  ЦИК в сыворотке крови цыпят 2 
и 3-й групп, в сравнении с 1 и 4-й. 
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Таблица 2
Показатели сыворотки крови цыплят разных групп

Группа
Активность лизоцима, %

1 месяц 2 месяца 3 месяца 
1 70,68±3,41 82,82±3,35 53,53±1,48
2 71,2±2,73 80,89±1,15 57,5±3,23
3 73,0±3,86 81,78±2,60 52,04±3,59
4 77,35±2,45 81,46±3,03 58,0±3,39

содержание ЦИК, усл. ед.
1 месяц 2 месяца 3 месяца 

1 0,36±0,086 1,46±0,54 1,51±0,25
2 0,34±0,046 1,86±0,33 1,95±0,45
3 0,17±0,025 1,70±0,20 1,91±0,31
4 0,14±0,018 1,41±0,43 1,24±0,29

Напряженность иммунитета к ньюкаслской болезни через месяц по-
сле прививки у цыплят всех групп была 100%, а титр антител у цыплят 
1-й группы был выше на 0,8 логарифма, в сравнении с 3 и 4-й группами.  
Через 3 месяца после прививки напряженность иммунитета, как и титр 
антител, были самыми низкими  в 1-й группе (40% и 3,2 логарифма со-
ответственно), а в остальных группах – не ниже 60%.  Напряженность 
иммунитета  к ИББ  ИБК  через 2 месяца после прививки сохранялся на 
уровне 100% у цыплят  всех груп, и титр антител был значительно выше 
минимального протективного уровня (396), но при этом у цыплят 4-й 
группы, получавших комбикорм с содержанием омега-3 ПНЖК – 0,75% 
это ниже, чем в1-3-й группах.  

Таблица 3
Напряженность иммунитета и титр антител к инфекционным болезням  

у цыплят разных  групп

Груп-
па

Болезнь Ньюкасла Инфекционный бронхит 
кур

 Инфекционная  
бурсальная болезнь

напряжен-
ность,%

титр  
антител, log

2

напряжен-
ность,%

титр  
антител 

напряжен-
ность,%

титр  
антител 

2 месяца после вакцинации
1 100 6,6 100 5480 100 12755
2 100 6,0 100 4858 100 5588
3 100 5,8 100 4027 80 8058
4 100 5,8 80 2578 100 4885

3 месяца после  вакцинации
1 40 3,2 - - - -
2 60 4,0 - - - -
3 60 3,4 - - - -
4 60 3,8 - - - -
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Таким образом, содержание 0,22% линоленовой кислоты в комбикорме 
цыплят обеспечивает формирование  специфического иммунитета к ос-
новным инфекционным болезням на высоком уровне. При содержании 
0,16% длительность иммунитета к ньюкаслской болезни была ниже, через 
3 месяца  у цыплят 1-й группы иммунитет был лишь у 40% особей, при 
60% — в группах с более высоким содержанием линоленовой кислоты.   

В ходе второго опыта  было установлено, что при оптимальном содер-
жании омега-3 ПНЖК в комбикорме цыплят повышение соотношения 
омега-6:омега-3 ПНЖК с 6-8 до 10-12 обусловило снижение лизоцимной 
активности сыворотки крови цыплят в первый месяц жизни на 19,4-40,5%, 
причем разница между 1-й и 3-4-й группами имела характер тенденции, 
а между 2-й и  3-4-й была высоко достоверной ( Р<0,001). Через 2 месяца 
опыта еще прослеживалась тенденция  к более низкой ( ниже на 7,6%) 
лизоцимной активности сыворотки  крови у цыплят 3-4-й групп в срав-
нении с 1-й группой, но при этом отмечено наиболее низкое значение у 
цыплят 2-й группы, что непонятно и требует  дополнительного изучения.  
Через 3 месяца  опыта разница между группами по этому показателю  
нивелировалась.

Таблица  4    
Активность лизоцима и содержание ЦИК в сыворотке крови цыплят  

разных групп

Группа
Активность лизоцима, %

1 месяц 2 месяца 3 месяца

1 45,46±3,8 65,01±0,91 53,12±3,12

2 50,72±1,84 57,15±2,53 50,34±4,64

3 36,65±0,42 60,15±2,65 55,81±2,27

4 30,21±4,89 60,12±1,10 56,4±4,80

ЦИК, усл. ед.

1 2,14±0,17 4,53±0,12 2,10±0,32

2 2,49±0,27 4,01±0,53 2,69±0,56

3 2,25±0,20 4,28±0,37 3,31±1,02

4 2,14±0,17 5,02±0,16 3,30±0,33

Содержание ЦИК в сыворотке крови цыплят разных групп в первый 
месяц опыта поддерживалось на одном уровне, через месяц наметилась 
тенденция к незначительному (на 10,8%) его повышению у цыплят 
4-й группы, получавших комбикорм с высоким соотношением омега-
6:омега-3 ПНЖК, а через 3 месяца эта разница увеличилась до 57%;  кроме 
того, в этот период отмечено тенденцию к повышению содержания ЦИК 
и у цыплят 3-й группы. 

Вакцинация цыплят против болезни Ньюкасла  обеспечила  100% 
иммунитет цыплят всех групп с достаточно высокими титрами в течение 
2-х месяцев. Однако длительность иммунитета к БН у цыплят 4-й группы 
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была несколько ниже: в 114-дневном возрасте иммунитет сохранялся лишь 
у 25% особей, тогда как  1-3-й группах – не ниже 40%.

Таблица 5
Напряженность иммунитета и титр антител у цыплят разных групп цыплят 

против болезни Ньюкасла

Группа
60-дневные 120-дневные

напряженность, 
%

среднегеом. титр 
антител, log

2

напряженность, 
%

среднегеом. титр
антител, log

2

1 100 5,0 40 3,8

2 100 4,8 40 3,2

3 100 7,0 100 5,2

4 100 6,0 25 2,6

Иммунитет к ИБК и ИББ через месяц после прививки у цыплят всех 
групп был не ниже 100% с высокими титрами антител.  Не установлено 
корреляции колебаний  титров антител  к ИБК с изучаемым фактором. 
Отмечено не явно выраженную тенденцию к снижению титра антител 
к ИББ при  повышении соотношения омега-6:омега-3 ЖК, однако  для 
окончательного вывода необходимы дополнительные исследования. 

Таблица 6
Напряженность иммунитета у 60-дневных цыплят разных групп

Группа Инфекционный бронхит кур Инфекционная бурсальная болезнь

напряженность,% титр антител напряженность,% титр антител 

1 100 1767 100 10744

2 100 3476 100 8970

3 100 1962 100 4758

4 100 2882 100 8191

Таким образом, снижение  соотношения омега-6:омега-3 ПНЖК в 
комбикорме цыплят с 12:1 до 6-8:1  обеспечивает высокие показатели 
лизоцимной активности сыворотки крови, особенно в первый период 
жизни, более длительный иммунитет к БН, однако не имело выражен-
ного влияния на напряженность иммунитета и титр антител к болезням 
ИБК и ИББ.

Выводы.
1. Повышение содержание линоленовой кислоты в рационе  цыплят с 

0,16 до 0,23-0,45% и снижение соотношения омега-6:омега-3 ПНЖК с 12:1 
до 6-10:1 оказывает положительный эффект на длительность иммунитета 
к болезни Ньюкасла. 

2. Повышение содержания линоленовой кислоты в комбикорме цыплят 
выше 0,16% и изменение соотношения омега-6:омега -3 ПНЖК в пределах 
6:1 -12:1 не имело выраженного влияния на напряженность иммунитета 
и титр антител к болезням ИБК и ИББ. 
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OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATY ACIDS INFLUENCE ON 
CHICKEN  IMMUNITY INDEX

L. L. Polyakova, E. V.Gaviley, O. V. Pritulenko, S. V. Ryabinin, A. A. Shomin, 
N. I. Bratishko(bratishko-n@rambler.ru). B.B. Biletsky

Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences  
of Ukraine

Resume. The aim of the research is to learn the influence of different Omega-3 
polyunsaturated fatty acids (PUFA) concentrations in the mixed feed and different 
Omega-6: Omega-3 PUFA ratio on index of chicken immunity.  Two analyses of 
Rhode-Island and �eghorn Borky colorful chicken in the age from 0 to 17 weeks were 
conducted. Each analysis included 4 groups of chicken and each group consisted of 
75 chickens. In the first analysis the chickens got mixed feed with linoleic acid (of 
Omega-3) 0.16, 0.23, 0.45 and 0.75%. In the second analysis the chickens got the 
mixed feed with Omega-6:Omega-3 6, 8, 10 and 12:1 ratio.

It was established that increasing Omega-3 PUFA (polyunsaturated fatty acids) 
in chicken diet by 0.23-0.75% didn’t have positive influence on forming immunity 
to Newcastle disease (ND), immunity stress was 100% in all the groups one month 
later after the vaccination, titter of antibodies was even higher by 0.6-0.8 logarithm in 
the group with the lowest percentage (0.16%), but the increase in immunity duration 
was noted: three months later, the immunity stress in the first group was 40% and in 
groups number 2-4 – 60%. Immunity duration to Newcastle disease has increased 
even when decreasing the ratio omega-6: omega-3 PUFA from 12:1 to 6-10:1. The 
increase of omega-3 PUFA percentage to 0.23-0.45 didn’t have  influence on chicken 
immunity to infectious bronchitis and infectious Bursae disease (IBD), and increase 
to 0.75% resulted in titter of antibodies decrease. Ratio decrease of omega-6: omega-3 
PUFA from 12:1 to 6-10:1 didn’t have clear influence on immunity stress and titter 
of antibodies to ND and IBD.

The best results were when the mixed feed contained 0.23-0.45% Omega-3 PUFA 
and Omega-6: Omega-3 ratio 6-8:1.

Key words: Omega-3 polyunsaturated fatty acids, mixed feed, chickens, immunity  
to Newcastle disease and IBD. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АМІНОКИСЛОТ У КОРМОВИХ ДОБАВКАХ 
МЕТОДОМ КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ

Г. П. Ривак, к.с.-г.н., E-mail: ppg1@ukr.net

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та 
кормових добавок

Анотація. У статті охарактеризовано ситуацію за амінокислотними 
кормовими добавками на ринку України, необхідність балансування раціонів 
птиці за незамінними амінокислотами і застосування синтетичних 
амінокислотних кормових добавок. Наведено методи визначення амінокислот 
і застосування методу капілярного електрофорезу для аналізу різноманітних 
речовин. Подано матеріали та умови для проведення досліджень, а також 
характеристику методу капілярного електрофорезу. В статті наведе-
но результати досліджень кормових добавок амінокислот сухої форми і 
амінокислотної кормової добавки у рідкій формі.

Ключові слова: кормові добавки, незамінні амінокислоти, метод 
капілярного електрофорезу, лізин, метіонін, треонін, триптофан.

Вступ. При балансуванні раціонів сільськогосподарської птиці особливо 
важливо приділяти увагу незамінним амінокислотам (лізин, метіонін, 
триптофан, треонін тощо), оскільки потреба організму в них може за-
безпечуватись тільки за рахунок їх надходження з кормами. Це необхідна 
умова для ефективного використання кормів, забезпечення відтворення, 
росту тварин, їх продуктивності. 

Амінокислоти необхідні для ефективного використання організмом 
кормів, забезпечення відтворення, росту тварин та їх продуктивності. Вони 
містяться в кормових матеріалах рослинного та тваринного походження, 
однак, засвоюваність амінокислот із них значно коливається, в результаті 
чого їх вміст у раціоні не завжди задовольняється. Для балансування 
раціонів за вмістом амінокислот використовують найчастіше їх синтетичні 
кормові добавки, які добре засвоюються організмом птиці та дають 
позитивні результати, збільшуючи середньодобові прирости, підвищуючи 
яйценосність і знижуючи витрати кормів на одиницю продукції.

Ринок України щорічно поповнюється новими амінокислотними кор-
мовими добавками різних фірм Європи та Азії, які широко застосовуються 
при виробництві преміксів, білково-вітамінно-амінокислотних добавок та 
комбікормів для сільськогосподарської птиці. Це як багатокомпозиційні 
амінокислотні кормові добавки, рідкі та порошкоподібні форми  
з органічними та неорганічними наповнювачами тощо, так і окремі форми 
амінокислот.

Зважаючи на широкий вибір амінокислотних кормових добавок, ви-
робникам кормів важливо визначитися з якісним продуктом, який забез-
печував би оптимально всі потреби виробництва та годівлі тварин і птиці.
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На сьогоднішній день для визначення вмісту амінокислот використо-
вуються хімічні методи досліджень, метод високоефективної рідинної 
хроматографії, а також все більшого застосування в останні два десятиліття 
набуває метод розділення складних сумішей – капілярного електрофорезу, 
який дозволяє аналізувати іонні та нейтральні компоненти різноманітної 
природи з високою ефективністю.

Метод капілярного електрофорезу з успіхом застосовується для аналізу 
різноманітних речовин (неорганічних і органічних катіонів і аніонів, 
амінокислот, вітамінів, барвників, білків тощо) та для технологічного 
контролю виробництва, вхідного контролю сировини, аналізу фарма-
цевтичних препаратів і харчових продуктів, у криміналістиці, медицині, 
біохімії тощо.

Тому, зважаючи на актуальність проблеми, у лабораторії контролю 
кормових добавок і преміксів ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок 
адаптовано і впроваджено метод капілярного електрофорезу для кон-
тролювання якості амінокислотних кормових добавок і амінокислотних 
сумішей.

Матеріали і методи. Для впровадження і відпрацювання визначення 
вмісту амінокислот (лізину, метіоніну, треоніну і триптофану) у сухих  
і рідких кормових добавках методом капілярного електрофорезу було 
взято сухі кормові добавки: DL-метіонін кормовий 99,0 %, L-треонін 98,5 
%, L-лізин 99,5 %, а також рідку кормову добавку, яка містила L-лізину  
1,4 %, DL-метіоніну 0,5 %, L-треоніну 0,62 % та L-триптофану 0,2 %.

Для визначення вмісту амінокислот було застосовано метод капілярного 
електрофорезу, в основу якого закладено електрокінетичні явища — 
електроміграцію іонів та інших заряджених частинок і електроосмос. Ці 
явища виникають у розчинах при розташуванні їх в електричному полі, 
переважно, високої напруги. Розчин, проходячи через тонкий капіляр, 
піддається впливу електричного поля, яке знаходиться вздовж капіляра, 
викликає в ньому рух заряджених частинок і пасивний потік рідини,  
в результаті чого проба розділяється на індивідуальні компоненти, 
оскільки параметри електроміграції специфічні для кожного виду зарядже-
них частинок. Дослідження проводили за допомогою системи капілярного 
електрофорезу “Капель-105/105М” із позитивною полярністю джерела 
високої напруги (внутрішній діаметр капіляру 50 мкм, повна довжина 
капіляру 75 см, ефективна довжина 65 см), оснащена спеціальним про-
грамним забезпеченням на основі персонального комп’ютера. 

Аналіз проводили при відповідних параметрах приладу, які наведено 
в табл. 1. 

При проведенні визначення в якості контрольного розчину викорис-
товували стандарти L-амінокислот, масовою часткою основної речовини 
не менше 98 %: лізину монохлориду, метіоніну, треоніну, триптофану, 
виробництва фірми “Sigma”, США. Масова концентрація амінокислот у 
контрольному розчині складала: лізину моногідрохлориду – 500 мг/дм3, 
триптофану – 20 мг/дм³, метіоніну – 100 мг/дм³, треоніну – 200 мг/дм3.
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Таблиця 1
Параметри приладу “Капель-105/105М”

Параметри приладу Умови

Введення проби 30 мбар, 10 с

Довжина хвилі, нм 200

Напруга, кВ 25

Температура, °С 30

Час аналізу, хв. 8–9 

Ведучий електроліт Буферний розчин

Результати досліджень. Для визначення вмісту амінокислот у кормо-
вих добавках було побудовано калібрувальний графік та перевірено його 
стабільність за допомогою контрольного розчину, аналізуючи не менше 
двох разів в умовах, відповідних аналізу. Встановлено ширину вікна 
ідентифікації і на отриманих електрофореграмах перевірено автоматичну 
ідентифікацію амінокислот.

Оскільки масові частки основної речовини сухих кормових добавок, 
взятих для дослідження, були не менше 98 %, досліджуваний зразок 
готували за схемою контрольного розчину з відповідними масовими 
концентраціями амінокислот. Електрофореграму досліджуваних сухих 
кормових добавок та отримані результати подано на рис. 1 та у табл. 2.
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Рис. 1.  Електрофореграма досліджуваних сухих кормових добавок
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Таблиця 2
Результати визначення вмісту основних речовин у сухих амінокислотних 

кормових добавках

Назва кормової добавки
Масова концентрація 
амінокислоти, мг/дм3 Вміст амінокислоти, %

L-лізин 99,5 % 485,8 97,12

DL-метіонін кормовий 99,0 % 92,93 98,93

L-треонін 98,5 % 170,9 95,45

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що при дослідженні 
сухих кормових добавок амінокислот із вмістом основної речовини не 
менше 98 %, отримані результати є дещо нижчими від задекларованих 
значень. Однак, в атестованому методі капілярного електрофорезу за-
значено границі відносної похибки ± 5 % при ймовірності Р = 0,95, що 
відповідає отриманим результатам. Відхилення результатів досліджень 
за вмістом амінокислот знаходяться у межах від 0,07 % до 3,05 %, що 
відповідає вимогам методу випробувань.

Електрофореграму та отримані результати при дослідженні рідкої 
кормової добавки подано на рис. 2 і в табл. 3.
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Рис. 2. Електрофореграма вмісту амінокислот у кормовій добавці рідкої форми

Підрахунок різниці між отриманими результатами і задекларованим 
значенням триптофану складає 17,0 %, лізину – 6,07 %, метіоніну – 8,2 %,  
треоніну – 3,9 %. Аналізуючи результати досліджень, можна зробити 
висновок, що концентрації амінокислот вище 0,5 %, збільшують по-
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хибку визначення до 10 %, у порівнянні із задекларованим значенням, 
концентрації нижче 0,5 % збільшують похибку визначення від 10 до 20 
%. Також додаткові компоненти у складі суміші, такі як вітаміни, фер-
менти, теж впливають на збільшення похибки визначення. Однак, це не 
суперечить вимогам, які зазначені в атестованому методі випробувань і 
закладені у розрахунках результатів досліджень.

Таблиця 3
Результати визначення вмісту амінокислот у кормовій добавці рідкої форми

Назва досліджуваної 
амінокислоти

Масова концентрація 
амінокислоти, мг/дм3 Вміст амінокислоти, %

Лізин моногідрохлорид 148,5 1,485

Триптофан 2,337 0,234

Метіонін 45,87 0,459

Треонін 59,64 0,596

Висновки 
1. Метод капілярного електрофорезу з використанням приладу “Капель-

105/105М” є достатньо точним та вірогідним у випадку досліджень сухих 
кормових добавок лізину, метіоніну, треоніну із вмістом основної речовини 
не менше 98 %, відносна похибка визначення коливається в межах 5 %.

2. Дослідження рідкої кормової добавки, яка є сумішшю амінокислот, 
вітамінів і мінеральних компонентів, методом капілярного електрофорезу 
з використанням приладу “Капель-105/105М” показало, що із зниженням 
концентрації амінокислот і впливом інших складових добавки, знижується 
точність методу та збільшується відносна похибка визначення від 10 до 
20 %. 

3. Показники точності вимірювань (границі відносної похибки при 
ймовірності Р = 0,95) відповідають атестованій методиці випробувань як 
у випадку досліджень сухих кормових добавок лізину, метіоніну, треоніну 
із вмістом основної речовини не менше 98 %, так і у випадку дослідження 
рідкої кормової добавки – складної суміші компонентів різної природи.
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DEFINITION THE AMINO ACID CONTENT IN THE FEED ADDITIVES 
BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS METHOD

Н. P. Ryvak

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and 
Feed Additives

Summary. In article at describes the situation in amino acid feed additives in 
Ukraine, the need to balance rations for poultry essential amino acids and use of 
synthetic amino acid feed additives. The method of determination and application of 
amino acids by capillary electrophoresis for the analysis of various substances. Posted 
materials and facilities for research and characterization by capillary electrophoresis. 
In this article presents the results of studies of feed additives pure amino acids form 
of dry and amino acid feed additive in liquid form.

Key words: feed additives, essential amino acids, capillary electrophoresis method, 
lysine, methionine, threonine, tryptophan.
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ТЕХНОЛОГІЯ, РЕПРОДУКЦІЯ, ЕКОНОМІКА

УДК: 57. 044

ВПЛИВ БУСУЛЬФАНУ НА РЕПРОДУКТИВНУ СИСТЕМУ 
ДОБОВИХ КУРЧАТ

Голуб В.А., асп., Тагіров М.Т., к.б.н., Терещенко О.В., к.б.н.

Інститут тваринництва НААН, tagirovmax@gmail.com

Резюме. В даній статті показана дія алкілуючого агенту бусульфану на 
репродуктивну систему добових курчат. З метою досягнення стерилізуючого 
ефекту перед трансплантацією яєчників були випробувані такі дози бусуль-
фану: 0,5 мг/гол., 1,0 мг/гол., 2,0 мг/гол. Було визначено, що оптимальною 
є доза бусульфану 1,0 мг/гол. Вона забезпечує збереженість курчат на рівні 
87,5% протягом перших двох тижнів і сприяє значному пригніченню як спер-
матогенного епітелію у півників, так і триразовому зниженню кількості 
ооцитів, які формуються у курочок.

 Ключові слова: бусульфан, гонади, стерилізація гонад, донор, реципієнт, 
яєчники, сім’яники.

Одним з альтернативних способів збереження генофонду птиці  
є трансплантація яєчників від особин-донорів (породи, яку необхідно 
зберегти) особині-реципієнту, попередньо видаливши в неї власний 
яєчник [1]. Механізм збереження породи полягає в тому, що яєчник 
може кріоконсервуватись в рідкому азоті протягом тривалого часу без 
втрати своїх фізіологічних якостей. При трансплантуванні гонад ідеальні 
реципієнти для формування химер зародкової лінії повинні бути стериль-
ними, тобто їх статеві клітини мають бути повністю виснажені [2]. 

Існує три різних підходи для зменшення ендогенних первинних 
статевих клітин (ПСК) або їх попередників у ембріонів реципієнтів.  
У першому підході ембріони-реципієнти піддавались дії гама-випромі-
нення, ультрафіолетових або рентгенівських променів. Повідомлялось, 
що постійне опромінення гамма-променями курячих ембріонів під час 
інкубації призводить до отримання стерильної птиці [3,4]. Проте, даний 
підхід потребує впливу на весь інкубаційний період, тим самим залуча-
ючи спеціальну техніку. Спроби стерилізувати ембріонів реципієнтів за 
допомогою УФ-випромінення або м’якого рентгенівського випромінення 
також мали місце у дослідженнях з даної теми [5]. Тим не менш, майже 
не вдається опромінювати курячі ембріони УФ-випроміненням, не ви-
кликаючи основні аномалії розвитку [6]. Другий підхід до стерилізації 
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реципієнтів – це хірургічне видалення ПСК або їх попередників у ембрі-
онів реципієнтів. Хірургічне видалення бластодермальних клітин [7], або 
ранньої ембріональної крові [8, 9] у ембріонів реципієнтів в результаті 
збільшення химеризму зародкової лінії. Проте, ці методи не дають повніс-
тю стерильних особин. Третім засобом отримання стерильних реципієнтів 
є використання хімічного підходу за допомогою хіміотерапевтичного 
препарату бусульфану. 

Бусульфан (1,4-бутандіол диметилсульфонат, Bu) – алкілуючий агент 
з хімічною структурою CH3-O2S-O-CH2-CH2-CH2-CH2-O-SO2-CH3. 
Відкритий Bu був Haddow та Timmis у 1953 році, які намагалися підвищити 
терапевтичний ефект азотистого іприту. Bu показав значний інгібуючий 
ефект у щурів на ріст карциноми та вибіркове пригнічення хронічної 
лейкемії кісткового мозку [10].

Пізніше Bu використовувався як хіміотерапевтичний агент при лікуван-Bu використовувався як хіміотерапевтичний агент при лікуван- використовувався як хіміотерапевтичний агент при лікуван-
ні ракових пухлин (лейкемія кісткового мозку, бронхіальна карцинома), 
пересадці кісткового мозку та аутоімунних захворюваннях [11].

З 1953 року в літературі вперше з’являється   інформація щодо нега-
тивного впливу Bu на статеві клітини. Bollag при обробці самців щурів 
Bu (2мг/кг), спостерігав відсутність сперматозоїдів та сперматид у яєчках 
на 30 та 60-й день, а також повне руйнування зародкового епітелію яєчок 
при розтині на 120-й – 150-й день після обробки [12]. Пізніше Hemsworth 
та Jackson у 1962 році широко досліджували вплив Bu на розвиток ембріо-Bu на розвиток ембріо- на розвиток ембріо-
нальних гонад та з’ясували, що він має вибірковий ефект на статеві клітини 
[13]. З’ясувалося, що періоди максимального руйнування статевих клітин 
співпадають з міграційною фазою первинних статевих клітин (ПСК) та 
початком збільшення їхньої кількості [14]. Важливим спостереженням за 
дією Bu був той факт, що він не впливає на соматичні клітини, оскільки 
в них не було виявлено жодних цитологічних змін.

Серія досліджень щодо стерилізуючої дії Bu на клітини гонад про-Bu на клітини гонад про- на клітини гонад про-
водились і з птицею. Так, наприклад, Hallet та Wentworth у 1991 вводили 
дві дози високих концентрацій Bu у білок інкубованих яєць японського 
перепела з метою оцінки ефекту дії Bu на диференціацію гонад. Обробка 
Bu (210 мкг, суспендованих у 50 мкл білка яєць перепела) не мала жодного 
стерилізуючого ефекту на гонади 23 птиць при оцінці через 3 дні та через 
10 тижнів. Лише у частини птахів було визначено зниження кількості 
статевих клітин після вводу 420 мкг Bu до початку інкубації [15], тоді як 
Futura та Fujihara (1999) вводили 0,25 мкг Bu у 40 мкл ФСБ у ембріони 
курей до початку інкубації та спостерігали значне скорочення числа ПСК 
на 15 стадії розвитку [16]. Тому можна відмітити, що ефект Bu на ПСК 
курячих зародків, на відміну від ссавців, зовсім непередбачуваний. Цей 
факт може бути пов’язаний зі складностями доставки Bu в ембріон, що 
розвивається. Існує інформація, що Bu має тератогенний ефект по від-Bu має тератогенний ефект по від- має тератогенний ефект по від-
ношенню до ембріонів [17], тому перед застосуванням даного препарату 
потрібно визначити оптимальну дозу та спосіб доставки Bu до зародку, 
який розвивається, щоб ефективно стерилізувати гонади.
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У дослідженнях Tagirov і Golovan було встановлено, що одноразова 
внутрішньом’язова ін’єкція Bu в дозі 60 мг / кг згубна для півників пубер-Bu в дозі 60 мг / кг згубна для півників пубер- в дозі 60 мг / кг згубна для півників пубер-
татного віку, в той час, як та ж доза розділена на дві ін’єкції призводить 
до значного пригнічення сперматогенного епітелію [18].

Таким чином, не дивлячись на позитивний ефект, який спостерігається 
у багатьох роботах, слід відзначити, що часто результати дії Bu виявляються 
непередбачуваними. Тому, такі параметри, як тривалість та місце впливу, 
концентрації бусульфану, стадія розвитку ембріону, потребують уточнення 
для отримання стабільних результатів.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилось на базі 
лабораторії біології репродукції птиці відділу птахівництва Інституту 
тваринництва НААН протягом 2012 року. В якості об’єкту дослідження 
використовувались кури яєчної породи (білий леггорн). Для пригнічення 
проліферації статевих клітин використовували Bu (Sigma-Aldrich), який 
розчиняли в 10% розчині нагрітого (37 °С) диметилсульфоксиду. Ін’єкцію 
проводили добовим курчатам за допомогою інсулінового шприцу в ді-
лянку м’яза голені. Для визначення оптимальної дози Bu для стерилізу-Bu для стерилізу- для стерилізу-
ючого ефекту були сформовані такі групи: контрольна (0,0 мг/голову),  
0,5 мг/голову, 1,0 мг/голову, 2,0 мг/голову курчати. Після ін’єкції курчат 
поміщали до віварію, проводили спостереження та враховували падіж по 
кожній групі впродовж 16 діб. Через 16 діб птиця була забита для прове-
дення гістологічного аналізу. Яєчники та сім’яники перед гістологічним 
аналізом зважували. Гістологічне дослідження проводилось за стандарт-
ною методикою, забарвлення зразків – за допомогою гематоксиліну та 
еозину. На гістологічних зразках підраховували кількість ооцитів в кір-
ковому шарі яєчників. 

Результати статистично оброблялись за допомогою t-критерію Стью-
дента. 

Результати досліджень. Виживаємість курчат за 16 діб життя складала 
100; 87,5; 87,5 і 22,2% відповідно у контролі та 0,5, 1,0 і 2,0 мг у дослідних 
групах. Жива маса курчат за 16 діб вирощування у групі з 2 мг Bu була в два 
рази, а маса яєчників та сім’яників у 3 та 10 разів нижче, ніж в контролі. 
А жива маса курчат та маса яєчників і сім’ників в группах з 0,5 та 1,0 мг  
Bu мали проміжні значення (табл.).  

Таблиця 
Жива маса курчат та гонад контрольної та дослідних груп (у віці 16 днів).

Показники 
Групи 

Жива маса
курчат, г

Вага гонад, г

♀ ♂
Контроль 100,4±3,34 14,7±1,3 9,5±0,73

0,5мг 86,1±2,34** 9,9±0,95** 5,7±0,51**

1,0мг 75,4±2,33** 7,0±0,66** 3,6±0,21**

2,0мг 51,0±3,3** 5,4±0,54** 1,1±0,13**

** вірогідна різниця при p≤0,01 по відношенню до контрольної групи
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Не дивлячись на те, що при застосуванні 1 мг Bu вага тіла знизилась 
всього на 25%, розміри яєчників та сім’яників зменшились у 2 та 3 рази 
відповідно (рис. 1), що свідчить про переважний пригнічений вплив Bu 
на репродуктивну систему птиці.  

Рис. 1. Зменшення розмірів яєчників і сім’яників при застосуванні 0,5, 1,0 і 2,0 
мг Bu в порівнянні з контролем.

При вивченні гістологічної структури сім’яників виявлені значні від-
мінності, які відбилися практично в повній відсутності сперматогенного 
епітелію в зразках після обробки 2 мг Bu. У дослідних групах з 0,5 і 1,0 мг 
Bu був присутній сперматогенний епітелій, але в значно меншому сту- був присутній сперматогенний епітелій, але в значно меншому сту-
пені, ніж у контролі (рис. 2). Наявність у зразках сім’яників з 1,0 мг Bu 
початкових стадій формування звивистих канальців свідчить про значне 
відставання розвитку цих органів від контролю.   

Контроль 1,0 мг 2,0 мг

Рисунок  2. Порівняльна  гістологічна  структура  сім'яників  16
добових  курчат  у  контролі  (ліворуч),  після  обробки  1  мг
(посередині)  та  2  мг  Bu (праворуч).  (х100).  Стрілками  вказані
початкови етапи  формування  сперматогенного  епітелію  в сім'яниках
добових курчат.

При  вивченні  гістологічної  структури  яєчників  також  виявлені
значні відмінності, які перш за все торкнулися кількості ооцитив (рис.
3).  За   структурою,  формою  та  розмірами  ооцитів  різниці  між
контролем и дослідними групами не виявлено.  

Контроль (х100) Контроль (х400) 2 мг (х100)

Рисунок  3.  Порівняльна  гістологічна  структура  яєчників  16
добових курчат у контролі (зліва і в середині) і після обробки 2 мг
Bu (праворуч). Стрілками  вказані  ооцити,  які  формуються  в
кірковому шарі яєчника.

У дослідних групах з 0,5 і 1 мг Bu кількість ооцитів значно нижче
(22.86  ±  1.10,  N  =  7,  Р  =  0.0037  і  12.71  ±  0.94,  N  =  7,  Р  <0.0001
відповідно), ніж у контролі (34.00 ± 2.89, N=7), а в групі з 2,0 мг Bu не
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Рис. 2. Порівняльна гістологічна структура сім’яників 16 добових курчат  

у контролі (ліворуч), після обробки 1 мг (посередині) та 2 мг Bu (праворуч). 
(х100). Стрілками вказані початкови етапи формування сперматогенного  

епітелію в сім’яниках добових курчат
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При вивченні гістологічної структури яєчників також виявлені значні 
відмінності, які перш за все торкнулися кількості ооцитив (рис. 3).  
За  структурою, формою та розмірами ооцитів різниці між контролем  
и дослідними групами не виявлено.  
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Рисунок  2. Порівняльна  гістологічна  структура  сім'яників  16
добових  курчат  у  контролі  (ліворуч),  після  обробки  1  мг
(посередині)  та  2  мг  Bu (праворуч).  (х100).  Стрілками  вказані
початкови етапи  формування  сперматогенного  епітелію  в сім'яниках
добових курчат.

При  вивченні  гістологічної  структури  яєчників  також  виявлені
значні відмінності, які перш за все торкнулися кількості ооцитив (рис.
3).  За   структурою,  формою  та  розмірами  ооцитів  різниці  між
контролем и дослідними групами не виявлено.  
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Рисунок  3.  Порівняльна  гістологічна  структура  яєчників  16
добових курчат у контролі (зліва і в середині) і після обробки 2 мг
Bu (праворуч). Стрілками  вказані  ооцити,  які  формуються  в
кірковому шарі яєчника.

У дослідних групах з 0,5 і 1 мг Bu кількість ооцитів значно нижче
(22.86  ±  1.10,  N  =  7,  Р  =  0.0037  і  12.71  ±  0.94,  N  =  7,  Р  <0.0001
відповідно), ніж у контролі (34.00 ± 2.89, N=7), а в групі з 2,0 мг Bu не
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Рис. 3. Порівняльна гістологічна структура яєчників 16 добових курчат  
у контролі (зліва і в середині) і після обробки 2 мг Bu (праворуч). Стрілками 

вказані ооцити, які формуються в кірковому шарі яєчника

У дослідних групах з 0,5 і 1 мг Bu кількість ооцитів значно нижче (22.86 
± 1.10, N = 7, Р = 0.0037 і 12.71 ± 0.94, N = 7, Р <0.0001 відповідно), ніж 
у контролі (34.00 ± 2.89, N=7), а в групі з 2,0 мг Bu не вдалося виявити 
структур, які нагадують ооцити, що формуються (рис. 4). Трикратне зни-
ження кількості ооцитів при обробці дозою Bu 1,0 мг дозволяє припустити, 
що ця доза можє бути ефективно використана для пригнічення розвитку 
яєчників в дослідженнях по трансплантації гонад. 
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Рис. 4. Вплив зростаючих доз Bu на кількість ооцитів
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Висновок. Таким чином, на підставі отриманих результатів була обрана 
доза Bu 1,0 мг, як найбільш оптимальна для пригнічення гоноцитов курей 
у добовому віці з метою трансплантації яєчників. Вона забезпечує досить 
високу збереженість курчат (87,5%) протягом перших двох тижнів і спри-
яє значному пригніченню як сперматогенного епітелію у півників, так  
і триразовому зниженню кількості ооцитів, які формуються у курочок  
(Р <0.0001). Доза 2,0 мг, хоча і забезпечує майже повну стерилізацію гонад 
курчат, але згубно діє на організм, що розвивається, приводячи до дво-
кратного відставання за живою масою (p ≤ 0,01) і підвищеному відходу 
курчат протягом перших двох тижнів життя (77,8%). 
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ВЛИЯНИЕ БУСУЛЬФАНА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ 
СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ

Голуб В.А., асп., Тагиров М.Т., к.б.н., Терещенко О.В., к.б.н.

Інститут животноводства НААН

Резюме. В даной статье показано влияние алкилирующего агента бусуль-
фана на репродуктивную систему суточных цыплят. С целью достижения 
стерилизующего эффекта перед трансплантацией яичников были испытаны 
такие дозы бусульфана: 0,5 мг/гол., 1,0 мг/гол., 2,0 мг/гол. Было установлено, 
что оптимальною является доза бусульфана 1,0 мг/гол. Она обеспечивает со-
хранность цыплят на уровне 87,5% на протяжении первых двух недель жизни 
и способствует значительному подавлению как сперматогенного эпителия у 
петушков, так и трехкратному снижению количества ооцитов у курочек.

Ключевые слова: бусульфан, гонады, стерилизация гонад, донор, реципиєнт, 
яичники, семенники.

THE EFFECT OF BUSULFAN ON THE REPRODUCTION SYSTEM  
OF DAY OLD CHICKENS

Golub V.A., Tagirov M.T.,  Tereshchenko A. V.

Institute of Animal Science of NAAS

Resume. The effect of alkilating agent Busulfan on the reproduction system of 
day old chickens was studied.  The following doses of busulfan have been applied 
to achieve a sterilizing affect before ovary transplantation:  0,5, 1,0 and 2,0 mg/
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chicken. It has been established that 1,0 mg/chicken is the  optimal dose for this 
purpose.  It insures 87,5% of the chick viability during the first two weeks of life and 
promote to considerable suppression of the spermatogenic epithelium in male and 
threefold reduction of oocyte number in female chickens.

Key words: busulfan, gonads, gonad sterilization, donor, recipient, ovary, testes. 

УДК: 637: 631.1

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА  
В УКРАЇНІ І ПРОГНОЗИ ДО 2020 РОКУ

Іщенко Юрій Борисович, н. с., www.market.avianua.com

Інститут тваринництва НААН

Анотація. Вивчені дані Державного комітету статистики України по 
стану птахівництва за період з 1990-2012 роки. Розраховані коефіцієнти 
лінійних і поліноміальних трендів щодо зміни чисельності поголів’я 
сільськогосподарської птиці, виробництва яєць і рентабельності вироб-
ництва. За отриманими результатами складений прогноз розвитку галузі 
птахівництва до 2020 року.

Ключові сова: птахівництво України, статистика галузі, прогнозування 
виробництва.

Вступ. Одним із факторів, що впливає на економічний стан країни є 
покращення якості життя громадян, в тому числі і за рахунок вирішення 
питань забезпечення продовольством. М’ясо сільськогосподарської птиці 
і харчові яйця є необхідними продуктами у харчуванні людей. Тому ці 
продукти мають значний попит як на внутрішньому ринку країни, так і 
за кордоном. 

Розширенню виробництва продукції птахівництва у світі приділяють 
значну увагу. Але, просування продукції на споживчі ринки стикається із 
значною конкуренцією, тому виробництво потребує постійного удоскона-
лення технологій вирощування птиці, переробки продукції, впровадження 
сучасних стандартів якості, стратегічного планування, тощо.

Для успішного маркетингу та планування виробництва велике значення 
має моніторинг стану галузі і  прогнозування розвитку виробництва на 
певний період. Аналіз статистичних даних за минулий період дозволяє 
отримати загальні тенденції щодо подальшого розвитку виробництва 
продукції.

Метою досліджень є проведення аналізу стану галузі птахівництва в 
Україні за поголів’ям сільськогосподарської птиці, виробництвом хар-
чових яєць, середньою рентабельністю підприємств.

Матеріали та методи досліджень. Використані матеріали звітності 
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Державного комітету статистики України за період 1990-2012 рр. [1].  
Аналіз даних проводився шляхом обчислення коефіцієнтів лінійних і 
поліноміальних трендів.[2].

Результати досліджень. Процеси трансформації держави, які відбувались 
в Україні в пострадянський період, значною мірою вплинули на роз-
виток птахівництва. За аналізом даних статистичної звітності розвиток 
птахівництва у період  з 1990 і до теперішнього часу можна розділити на 
два етапи – спад виробництва продукції птахівництва з 1990-1997 рр. і 
відродження  виробництва з 1998 року і до теперішнього часу.

На протязі 1990 – 1993 років виробництво м’яса сільськогосподарської 
птиці  зберігало свою прибутковість. Середня рентабельність виробництва  
по країні за цей період змінилась з 17,0% в 1990 році до 32,0% в 1992 році 
і до 13,4% в 1993 році, маючи тенденцію до зниження майже на 9,1% за 
рік, досягнувши свого історичного мінімуму -44,9% в 1997 році (рис 1.).

%
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17,0 y = -9,0917x + 36,925
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Рис. 1. Середня рентабельність птахопідприємств України з виробництва м’яса 
сільськогосподарської птиці за період 1990 – 1998 рр.

Середня рентабельність виробництва харчових яєць підприємствами 
України в період 1990-1993 рр. зростала  з 27,3 % до історичного максимуму 
на рівні 75,1%. З 1993 по 1996 роки середня рентабельність підприємств 
яєчного напрямку поступово зменшувалась, перетнувши нульовий рівень 
окупності виробництва в 1996-му році, зберігаючи середній рівень – 
2,4% – 1,3% до 1998 року (рис 2.).

Значні зміни рентабельності виробництва продукції птахівництва за 
період 1990 – 1998 рр. пов’язані з процесами трансформації економіки 
України і змінами, що відбувалися на світових ринках. Ці зміни значною 
мірою вплинули на стан галузі, загостривши конкуренцію між вироб-
никами. Зношеність засобів виробництва, відсутність можливості на 
модернізацію обладнання, зменшення платоспроможності населення, 
державне регулювання цін,  недосконалий маркетинг підприємств при-
звели до погіршення ситуації в сільському господарстві і зменшенню 
економічної ефективності виробництва.
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Рис. 2. Середня рентабельність птахопідприємств України з виробництва  
харчових яєць сільськогосподарської птиці за період 1990 – 1998 рр.

Обсяги виробництва харчових яєць сільськогосподарської птиці всіх видів 
в 1990 році  становили майже 16,3 млрд. штук, але до 1997 року  змен-
шувались в середньому майже на 1,1 млрд.штук за рік до рівня 8,2 млрд.
штук (рис. 3.).
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Рис. 3. Виробництво яєць сільськогосподарської птиці всіх видів  
у всіх категоріях господарств за період 1990 – 1998 рр. (млрд. шт.)

Поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів в 1990 році склало 
близько 254 млн. голів. До 1997 року відбулося зменшення чисельності 
поголів’я сільськогосподарської птиці майже в два рази до 123,3 млн. голів, 
в середньому на 17,3 млн. голів за рік (рис 4.)

Поступове покращення стану галузі птахівництва спостерігається з 
1999 -го року. Цьому сприяли законодавчі рішення та прийняті Державні 
й Галузеві програми розвитку сільського господарства в Україні, в тому 
числі й за рахунок організації і підтримки племінних птахівницьких госпо-
дарств державними дотаціями. Такі заходи дали можливість підприємствам 
поступово покращувати свій фінансовий стан та проводити поступову 
модернізацію виробництва.
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Рис. 4. Чисельність поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів  
у всіх категоріях господарств за період 1990 – 1998 рр. (млн. гол.)

Перспективність розвитку бізнесу у сфері птахівництва і відносна 
стабілізація економіки сприяли інвестуванню в галузь та будівництву 
нових птахівницьких підприємств, обладнаних сучасним обладнанням. 
Нові учасники ринку покращили свої служби маркетингу, взявши передо-
вий досвід провідних закордонних підприємств. Стратегічне планування 
та організація логістики підприємства стали запорукою покращення його 
конкурентоспроможності. 

Середня рентабельність виробництва м’яса сільськогосподарської птиці 
по підприємствам України у період 1999-2003 років  поступово збільшу-
валась з -45,5 % до  рівня окупності виробництва. З 2004 по 2006-й роки  
виробництво м’яса птиці було прибутковим, при цьому середня рента-
бельність виробництва змінювалась від 3,8% до 12,1 % з піком 24,9% у 
2005 році (рис 5.).
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Рис. 5. Середня рентабельність птахопідприємств України з виробництва м’яса 
сільськогосподарської птиці за період 1999 – 2012 рр.
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Процеси монополізації ринку виробництва м’яса сільськогосподарської 
птиці, імпорт дешевої продукції з-за кордону, зношеність засобів вироб-
ництва призвели до зменшення рентабельності більшості підприємств та 
їх банкрутства. За один рік з 2006 по 2007 рік рентабельність виробництва 
м’яса змінилась з 12,1% до -19%.

Середня рентабельність виробництва харчових яєць підприємствами 
України з 1999 по 2012 роки  поступово зростала майже на 1,9% щорічно. В 
2000-2005 роках підприємства зберігали свою прибутковість, досягнувши 
піку рентабельності виробництва харчових яєць 23,5% в 2005-му році, але 
вже в 2006 році відбувся різкий спад показників до рівня -6,9%, за межі 
окупності. Починаючи з 2006 по 2012 роки, показники середньої рента-
бельності підприємств поступово покращувались і в 2012 році досягли 
52,6% з чітко вираженою тенденцією до зростання (Рис. 6).
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Рис. 6. Середня рентабельність птахопідприємств України з виробництва  
харчових яєць сільськогосподарської птиці за період 1999 – 2012 рр.

Обсяги виробництва яєць сільськогосподарської птиці всіх видів з 1999 
по 2012 роки поступово зростали з середнім приростом майже 0,81 млрд. 
штук яєць на рік.  Так у 2012 році було вироблено в Україні 19,1 млрд. штук 
яєць, що більше ніж в два рази перевищує показник 1999 року (рис. 7).

З початком світової економічної кризи 2008-го року і до теперішнього 
часу спостерігається коливання середньої рентабельності виробництва 
м’яса сільськогосподарської птиці у від’ємній площині від -22,5% до -4,4% 
з періодом 1 рік. Такі процеси пояснюються впливом як внутрішніх, так 
і зовнішніх факторів, що призводять до нестабільності ситуації на ринку. 
Крупні  виробники, маючи значні фінансові резерви, здійснюють власні 
стратегії витіснення конкурентів, періодично зменшуючи ціну на свою 
продукцію та  монополізуючи ринок.

Банкрутство більшості птахівницьких підприємств, що відбувалось на 
протязі багатьох років, зменшення рівня зайнятості сільського населення, 
зростання попиту на харчові яйця і м’ясо птиці сприяло розвитку приса-



80

дибних та фермерських господарств населення, які стали активними учас-
никами на ринку продукції птахівництва і складати певну конкуренцію 
для підприємств.
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Рис. 7. Виробництво яєць сільськогосподарської птиці всіх видів  
у всіх категоріях господарств за період 1999-2012 рр. (млрд. штук).

За чисельністю поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів доля  
господарств населення складає майже 40% від загального поголів’я. За 
виробництвом харчових яєць господарства населення складають значну 
конкуренцію підприємствам у літній період (рис.8). 
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Рис. 8. Співвідношення обсягів виробництва харчових яєць підприємствами  
до господарств населення протягом року.

За виробництвом м’яса птиці лідерами є сільськогосподарські 
підприємства, які на 90% складають бройлерне виробництво.

Поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів з 1999 по 2012 роки по-
ступово зростало з середнім приростом майже 7 млн. голів птиці на рік  з 
126,1 млн. голів у 1999 році до 214,1 млн. голів у 2012 році, що відповідає 
59% приросту (рис 9.).

Прогноз виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року. 
Аналіз результатів показав, що галузь птахівництва України в подаль-

шому буде динамічно розвиватись.
Середня рентабельність виробництва м’яса сільськогосподарської птиці 

по підприємствам України, і за даними  звітності підприємств на протязі 
попереднього періоду 2007-2012 рр. має приріст 1,7 % на рік. З такими 
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темпами росту рентабельності рівень окупності виробництва м’яса птиці 
буде досягнутий у 2017 році, а в 2020 році досягне рівня майже 5 % (рис 10.).
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Рис. 9. Чисельність поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів  
у всіх категоріях господарств за період  1999-2012 рр. (млн. гол.)
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Рис. 10. Середня рентабельність птахопідприємств України з виробництва м’яса 
сільськогосподарської птиці за період 2013-2020 рр. (%)

Середня рентабельність виробництва харчових яєць по підприємствам 
України, за даними  звітності Держстату, на протязі попереднього періоду 
1999-2012 рр. має приріст 1,9 % на рік. З такими темпами росту в 2020 році 
середня рентабельність виробництва харчових яєць по підприємствам 
України досягне можливого рівня майже 45% (рис. 11.).

Обсяги виробництва яєць сільськогосподарської птиці всіх видів за по-
передній період з 1999 по 2012 роки має стабільний приріст майже 0,81 
млрд. штук яєць на рік. З такими темпами виробництво харчових яєць 
сільськогосподарської птиці в 2020 році зросте на 28% у порівнянні з 2012 
роком, досягнувши рівня 24,4 млрд. штук (рис. 12.).

За розрахунками лінійних і поліноміальних трендів, отриманих за по-
передній період, видно, що до 2020 року чисельність сільськогосподарської 
птиці зросте на 20% у порівнянні з 2012 роком (рис. 13.).
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Рис. 11. Середня рентабельність птахопідприємств України  
з виробництва харчових яєць за період 2013-2020 рр. (%).
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Рис. 12. Прогноз обсягів виробництва харчових яєць в Україні до 2020 
року(млрд. шт.).
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Рис. 13. Прогноз чисельності поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів  
у всіх категоріях господарств України до 2020 року (млн. гол.).

Враховуючи дані прогнозу щодо зміни рентабельності виробництва 
м’яса птиці і харчових яєць, обсягів виробництва яєць та чисельності   
сільськогосподарської птиці у порівнянні 2020-го з 1990-м роком, можна 
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відмітити,  що середній по країні рівень рентабельності виробництва м’яса 
птиці у 2020-му році буде меншим в  3,4 рази відносно 1990 року,  середня 
рентабельність виробництва харчових яєць зросте у 2,6 рази, виробництво 
яєць птиці перевищить показник 1990 року майже в 1,5 рази, чисельність 
поголів’я сільськогосподарської птиці у 2020-му році досягне рівня,  що 
незначно перевищує результати 1990 року.

Проведений аналіз стану галузі птахівництва за даними Державного 
комітету статистики України виявляє недоліки існуючої системи моніто-
рингу галузі за рядом показників. Так наприклад, деякі показники взагалі 
не враховуються, або входять в загальний показник. Наприклад, в звіт-
ності вказується м’ясо тварин і птиці разом, або чисельність поголів’я всіх 
видів сільськогосподарської птиці. Існуюча система збору статистичної 
інформації застаріла, обробка і систематизація інформації проходить із 
значною затримкою.

Висновки. Порівнюючи приріст рентабельності виробництва продукції 
птахівництва, можна відмітити, що темпи розширення виробництва м’яса 
птиці будуть меншими, ніж темпи нарощування виробництва харчових 
яєць. Це пояснюється тим, що на ринку м’яса птиці можлива значна про-
позиція як вітчизняних виробників, так й імпорту, що наситить внутрішній 
ринок  продукцією за зниженою ціною. З іншого боку, експорт м’яса птиці 
з України може зіткнутись зі складнощами освоєння зовнішніх ринків. 

Виробництво харчових яєць птиці зросте за рахунок того, що більшість 
підприємств буде переробляти свою продукцію на яєчний порошок,  який 
має значний попит в харчовій промисловості і розкриває нові ринки збу-
ту. Крім того, яєчний порошок легше зберігати і транспортувати. Тому, 
зростання виробництва харчових яєць і переробки їх на яєчний порошок 
сприятиме зростанню експорту. 

Аналіз даних і складання прогнозу розвитку галузі за поліноміальним 
трендом показує можливі коливання показників. Це підкреслює склад-
ність процесів відновлення галузі в умовах конкуренції під дією як вну-
трішніх, так і зовнішніх факторів.

Для покращення результатів аналізу стану галузі птахівництва і скла-
дання прогнозів необхідно удосконалити існуючу в Україні систему 
моніторингу на основі комплексного рішення, яке ґрунтується на досяг-
неннях інформаційних технологій щодо збору і систематизації даних, їх 
обробки, механізмів формування звітів, тощо. Така система моніторингу 
дозволить покращити стан птахівництва за рахунок оперативності і якості 
управлінських рішень на основі кращих прогнозів.
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POULTRY PRODUCTION ANALYSIS IN UKRAIN3E 
AND FORECASTS TO   2020

Ishchenko Yuri B., Institute of Animal NAAS

Summary. Studied data from the State Statistics Committee of Ukraine on poultry 
during the period from 1990-2012 years. Estimated coefficients of linear and polyno-
mial trends regarding changes in the number of livestock poultry, egg production and 
profitability. According to the results was prepared poultry industry outlook for 2020.

Key words: Ukraine poultry, industry statistics, forecasting production.
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ВІТЧИЗНЯНА СИСТЕМА СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ 
ТВАРИННИЦЬКИХ ТА ПТАХІВНИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
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ТОВ ТРВК «ОКО»

Резюме. Розроблена і випробувана перша  вітчизняна система світлодіод-
ного освітлення для тваринницьких і птахівницьких приміщень. Випробування 
засвідчили відповідність параметрів її роботи основним технічним вимогам.  
Застосування розробленої  системи освітлення забезпечувало зниження ви-
трат електроенергії на освітлення в 8,3 рази - порівняно із застосуванням 
ламп розжарювання, та в 2,1 рази – порівняно із застосуванням люмінес-
центних ламп.

Ключові слова: птахівництво, тваринництво,  пташники, освітлення, 
світлодіоди, випробування, індики.

Вступ. Постійне зростання цін на електроенергію, не менше ніж на 
10% кожного року,  змушує тваринників приділяти велику увагу пошуку 
шляхів зниження її витрат. Чи не половина всіх витрат електроенергії у 
тваринницьких приміщеннях приходиться на їх освітлення. Наприклад, 
при застосуванні ламп розжарювання на освітлення припадає   45 - 48%  
всіх витрат електроенергії, що у тваринницьких приміщеннях промисло-
вих розмірів  складає 70-100 тис. кВт-год. на рік, вартість якої становить 
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близько  75–1010  тис. грн. Тож впровадження енергозберігаючих  систем 
освітлення  є  одним з найбільш доступних способів зменшити загальні 
витрати електроенергії на підприємстві [1]. 

В останні роки значного поширення у птахівництві та тваринництві 
набули системи люмінесцентного освітлення, які дають змогу зменшити 
витрати електроенергії у 3–5 рази порівняно з лампами розжарювання. 
Однак люмінесцентним лампам притаманна низка  істотних  недоліків. 
По-перше, при їх використанні важко регулювати рівень освітленості в 
приміщеннях, ті ж методи, що пропонуються, призводять до зменшення 
терміну служби ламп. По-друге,  люмінесцентним лампам притаманне 
мерехтіння,  що може викликати   у тварин стробоскопічний ефект, який 
негативно впливає на їх фізіологічний стан. По-третє, люмінесцентні 
лампи містять деяку кількість такої небезпечної речовини, як ртуть, 
тому  поводження з  новими та перегорілими електролампами, порядок  
утилізації перегорілих ламп суворо регламентуються чинним законодав-
ством. Утилізацію перегорілих ламп можуть виконувати тільки спеціальні 
організації, які мають на це ліцензію і беруть  за це відповідну платню з 
підприємств. За недотримання норм законодавства підприємства під-
даються штрафним санкціям, величина яких може навіть перевищувати 
вартість зекономленої електроенергії [2].

Всіх цих недоліків позбавлені  світлодіодні системи освітлення, які 
зараз більшістю фахівців вважаються найбільш енергоефективними та   
перспективними. Порівняно з лампами розжарювання вони забезпечують 
зниження витрат електроенергії в 8–10 разів, порівняно з люмінесцент-
ними лампами – в 2–3 рази [ 4, 5]. 

Основними  перевагами світлодіодних ламп  порівняно з іншими дже-
релами  світла є [1, 6, 7]:

• висока світловіддача (у ламп розжарювання 10-15 лм на 1 Вт елек-
тричної потужності, люмінесцентних ламп 40-60 лм/Вт, у світлодіод-
них ламп – до 150 лм/Вт, а найближчим часом очікується створення 
світлодіодів з світловіддачею до 300 лм/Вт);

• тривалий термін служби (25-100 тис. годин і більше);
• відсутність мерехтіння світла;
• можливість виготовлення світлодіодів з будь яким спектром випро-

мінюваного світла, як монохроматичного так і білого;
• легкість регулювання рівня освітленості;
• механічна міцність та вологонепроникність, надійність роботи в будь 

яких умовах;
• високий рівень безпеки, оскільки для живлення світлодіодних сві-

тильників використовується електричний струм напругою 12 або 24 В;
• широкий діапазон робочої температури ( від – 50 до + 70 оС);
• відсутність у складі шкідливих речовин. 
В багатьох країнах зараз  розроблено програми впровадження таких 

систем у різних сферах діяльності: для  освітлення житлових будинків, 
виробничих приміщень, вуличного освітлення,  декоративних цілей  
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тощо. Зокрема — розроблено таку програму в Росії, в  якій системи світ-
лодіодного освітленя вже встановлено більш ніж в 300-х птахівницьких 
та тваринницьких приміщеннях. До цього слід добавити, що в багатьох 
країнах реалізується програма заборони застосування як джерел світла  
ламп розжарювання [3].

В той же час Україна у цьому відношенні значно відстає від свого пів-
нічного сусіда. Можна говорити хіба що про декілька пташників, в яких 
встановлено системи світлодіодного освітлення закордонного виробни-
цтва, оскільки   вітчизняні їх виробники відсутні.

Мета науково-дослідних робіт. Враховуючи вищенаведене, метою на-
уково-дослідних робіт науковців лабораторії технології виробництва про-
дукції птахівництва Інституту тваринництва НААН і фахівців ТОВ ТРВК 
«ОКО» (м. Харків) була розробка та випробування дослідно-промислового 
зразка вітчизняної системи світлодіодного освітлення для пташників та 
тваринницьких приміщень.  

Матеріал і методи досліджень. Розробка системи світлодіодного освіт-
лення здійснювалася на основі аналізу умов роботи систем освітлення у 
птахівницьких та тваринницьких приміщеннях, вимог до режимів освіт-
лення при утриманні різних видів тварин та птиці, вивчення технічного 
рівня існуючих систем світлодіодного освітлення.   

До складу дослідно-промисловий зразків розробленої системи входили:
• світлодіодні світильники, в яких (на відміну від існуючих систем)  одні 

і ті ж світлодіоди можуть випромінювати світло  будь якого  спектру.  
Напруга живлення світильників становила  12 В. Світильники мають 
високий ступінь захисту від зовнішніх впливів (вологи, пилу, шкід-
ливих газів) і допускають миття мийними машинами високого тиску 
типу «Керхер» без вимикання струму;

• інтерактивний блок управління модулями освітлення, призначений 
для живлення світильників електричним струмом напругою 12 В і 
зміни рівня освітленості в межах від 0% до 100% від номінальної, 
вмикання і вимикання світильників в режимі «світанок-сутінки»;

• блок управління, призначений для управління системою освітлення 
згідно заданої програми;

• спеціальне програмне забезпечення для ПЕОМ.
Випробування дослідно-промислових зразків розробленої системи 

світлодіодного освітлення здійснювалися в холодний, перехідний та 
теплий періоди року на експериментальній фермі ІТ НААН у пташнику  
для утримання індиків та в корівнику і свинарнику приватних осіб. У 
пташнику як контроль використовувалися системи освітлення на основі 
ламп розжарювання та на основі компактних люмінесцентних ламп. 

В процесі випробувань вивчали працездатність окремих елементів 
системи, їх надійність в різних умовах роботи, освітленість, рівномірність 
освітленості, можливість реалізації заданих параметрів світлової програми, 
вплив на зоотехнічні показники утримання птиці (динаміку живої маси,  
збереженість, несучість, витрати кормів,  прояви канібалізму). 
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Результати досліджень. За даними спостережень, температура повітря 
в приміщеннях в період випробувань коливалася в межах від -3 оС до  
+ 29 оС, відносна вологість повітря від 47% до 80%, вміст пилу в повітрі 
від 3 до 8 мг/м3, вміст аміаку від 8 до 33 мг/м3. 

Як засвідчили випробування, які тривали біля  9 місяців,   протягом 
всього їх періоду в усіх приміщеннях  розроблена система  світлодіодного 
освітлення забезпечувала реалізацію запрограмованих параметрів світ-
лового режиму утримання індиків. Було  відмічено один випадок збою в  
роботі системи з-за накопичення пилу та вологи в контактних з’єднаннях 
модулів освітлення, проте після вдосконалення контактних з’єднань по-
дальших відмов у роботі системи не відмічалося. У пташнику, порівняно 
з іншими системами освітлення, система    світлодіодного освітлення за-
безпечувала найбільшу рівномірність освітленості по площі приміщення. 
Різниця між максимальною і мінімальною освітленістю (табл. 1)   за за-
стосування світлодіодної системи не перевищувала 13 лк, в той час як при 
застосуванні люмінесцентних ламп -31 лк, а ламп розжарювання - 22 лк. 

Можливість змінювати колір випромінюваного світильниками світло-
діодної системи світла була використана при утриманні індиків, коли в 
період з 20-го по 30-й тиждень вирощування індиків (період дорощування 
ремонтного молодняку) світильники з метою зменшення рівня каніба-
лізму в стаді програмували на блакитне світло, а після 30-тижневого віку  
(в період несучості індичок) – на тепло-біле світло (Т=2700 К).  

За даними візуальних спостережень, світлодіодне освітлення не чинило 
негативного впливу на поведінку та фізіологічний стан свиней і ВРХ, їх 
продуктивні показники.

Основні результати утримання індичок з 20 до 30-тижневого віку на-
ведено в таблиці 1, а з 30-тижневого віку – в таблиці 2.

В період дорощування найбільший приріст живої маси відмічено у 3-й 
групі, в якій застосовували світлодіодне освітлення: на 3,6% більший, 
ніж при застосуванні люмінесцентних ламп і на 9,0% більший, ніж при 
застосуванні ламп розжарювання. В 3-й групі була найбільшою також  
жива маса у індичок в 30-тижневому віці (на 140 г більше, ніж у групі  
1 та на 30 г - ніж у групі 2), проте різниця за цим показником між групами 
була статистично невірогідною. 

Застосування ламп блакитного світла у 2-й та 3-й групах дало змогу 
зменшити кількість випадків канібалізму, що сприяло підвищенню одно-
рідності поголів’я за живою масою. 

В розрахунку на 1 кг приросту живої маси найменші витрати кормів 
відмічено в групі 3 (при застосуванні світлодіодного освітлення): менше, 
ніж у 1-й групі на 10,7%, ніж у другій групі на 3,6%. Всіх індичок в 30-тиж-
невому віці було віднесено до кондиційних і переведено в доросле стадо. 

В період несучості з-за роздзьобування  було вибракувано по 1-й індичці 
з кожної групи, хоча  загальна кількість індичок, що зазнали роздзьобуван-
ня, дещо більшою була в групі 2 при застосуванні люмінесцентних ламп.
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Таблиця 1 
Основні зоотехнічні показники утримання індичок з 20-и до 30-тижневого 

віку за застосування різних систем освітлення

Назва показників
Оди-
ниця 

виміру

Група ( джерела світла,  
що застосовувалися)

1
(лампи роз-
жарювання)

2 (люмі-
несцентні 

лампи)

3
(світлодіодні 

лампи)

Потужність  
1-ої електролампи  

Вт 100 20 8

Кількість світильників  
в приміщенні

шт. 2 2 2

Колір світла електроламп - жовто-біле блакитне блакитне

Освітленість:
   середня
   максимальна
   мінімальна

лк
20,7±1,6
36±0,6
14±0,9

19,4±1,3
42±0,9
11±0,7

21,3±0,7
28±0,3
15±0,4

Кількість птиці в групі гол. 30 30 30

Жива маса індичок  
в 20-тижневому віці

кг 6,188±0,103 6,211±0,129 6,177±0,134

Однорідність за живою масою 
в 20-тижневому віці

% 90,0 86,7 83,3

Жива маса індичок  
в 30-тижневому віці

кг 7,870±0,137 7,980±0,109 8,010+0,101

Однорідність за живою масою 
в 30-тижневому віці

% 83,3 86,7 90,0

Приріст живої маси  
в розрахунку на 1 гол.

кг 1,682 1,769 1,833

Кількість птиці, що постраж-
дала від роздзьобування

гол. 9 6 5

Збереженість % 96,7 100 100

Витрати кормів в розрахунку 
на 1 кг приросту живої маси

кг 12,1 11,2 10,8

Переведено в доросле стадо гол. 29 30 30

У індичок, які утримувалися  за застосування світлодіодної системи 
освітлення, відмічено вищу на  1,9% несучість, ніж за застосування лю-
мінесцентних ламп, і на 3,7% більшу, ніж при застосуванні ламп розжа-
рювання, відповідно  на 1,0% та 2,4% менші витрати кормів в розрахунку 
на 10 шт. отриманих яєць.

Як при дорощуванні ремонтного молодняку, так і при утриманні бать-
ківського стада індичок  застосування розробленої світлодіодної системи 
освітлення забезпечило зниження  витрат електроенергії на освітлення в 
8,3 раза - порівняно з застосуванням ламп розжарювання та в 2,1раза - 
порівняно з застосуванням люмінесцентних ламп.
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Таблиця 2
Основні зоотехнічні показники утримання індичок за застосування різних 

систем освітлення в період несучості

Назва показників
Оди-
ниця 

виміру

Група ( джерела світла,  
що застосовувалися)

1
(лампи роз-
жарювання)

2 (люмі-
несцентні 

лампи)

3
(світлодіодні 

лампи)

Кількість індичок в групі Гол. 29 30 30

Колір світла електроламп - жовто-біле тепло-біле тепло-біле

Жива маса індичок  
в 46-тижневому віці

кг 7,743±0,178 7,896±0,149 7,952±0,127

Однорідність за живою масою 
в 46-тижневому віці

% 83,3 86,7 90,0

Кількість птиці,  
що постраждала від  
роздзьобування

гол. 6 8 6

Кількість індичок, що були 
вибракувані

гол. 1 1 1

Збереженість поголів’я % 96,6 96,6 96,7

Несучість на початкову 
індичку

шт. яєць
56,3 57,3 58,4

Витрати кормів:
  на 1 голову
  на 10 шт. яєць

кг 27,8
4,94

27,9
4,87

28,2
4,82

Висновки
1. Випробування розробленої Інститутом тваринництва НААН та ТОВ 

ТРВК «Око» системи світлодіодного освітлення засвідчили відповідність 
параметрів її роботи основним технічним вимогам до систем освітлення 
птахівницьких та тваринницьких приміщень.

2. У індичок, що утримувалися за  світлодіодного освітлення в період з 
20-и до 30-тижневого віку, відмічено тенденції до  збільшення приростів 
живої маси (на 3,6% - порівняно з застосуванням люмінесцентних ламп 
і на 9,0% - порівняно з застосуванням ламп розжарювання), підвищення 
коефіцієнта однорідності поголів’я за живою масою (відповідно на 3,3% 
і 6,7%), зменшення витрат корму в розрахунку на 1 кг приросту живої 
маси (на 3,6% і 10,7%).

3. При утриманні індичок батьківського стада за світлодіодного освіт-
лення в період несучості встановлено тенденції до підвищення несучості 
(на 1,9% порівняно із застосуванням люмінесцентних ламп, і на 3,7% — 
порівняно з  застосуванням ламп розжарювання) і зменшенням питомих 
витрат кормів в розрахунку на 10 отриманих яєць (відповідно  на 1,0% та 
2,4%).
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4. Застосування розробленої світлодіодної системи освітлення забез-
печило зниження  витрат електроенергії на освітлення в 8,3 рази — по-
рівняно із застосуванням ламп розжарювання та в 2,1 рази — порівняно 
із застосуванням люмінесцентних ламп.

Бібліографічний список
1. Мельник В. О. Різні кури – різне світло / В. О.Мельник // Наше пта-

хівництво. – 2010. – №1. – С. 23-26.
2. Мельник В. О. Світлодіодне освітлення / В. О.Мельник // Наше пта- О. Світлодіодне освітлення / В. О.Мельник // Наше пта-О. Світлодіодне освітлення / В. О.Мельник // Наше пта- О.Мельник // Наше пта-О.Мельник // Наше пта-

хівництво. – 2012. – №1.  – С. 30-32.
3. Революционный этап в освещении птицеводческих помещений /  

В. И. Фисинин, А. Ш. Кавтарашвили, Е. Н. Новоторов [и др.] // Рос- И. Фисинин, А. Ш. Кавтарашвили, Е. Н. Новоторов [и др.] // Рос-И. Фисинин, А. Ш. Кавтарашвили, Е. Н. Новоторов [и др.] // Рос- [и др.] // Рос-[и др.] // Рос-
ВетИнформ. – 2011. – №5. – С. 23-25.

4. Hunt J. New LED light offers welfare benefits to poultry flocks / J. Hunt // 
Farmer Weekly. – 2012// http://www.fwi.co.uk.

5. Van Wicklen G. L. Using LED lights can reduce your electric costs /  
G. L. Van Wicklen // Applied Poultry Engineering News. – 2005. –Vol. 3, 
N 1. – P. 1-4.

6. Keeping Today’s Farmers Competitive in Tomorrow’s Markets By Saving 
Energy and Money // www.poultryled.com.

7. Poultry farm lighting // http://www.enimlighting.com.
8. References (translated & transliterated) Melnik V.O Rіznі kury  - rіzne Svitlo 

/ V. O.Melnik / / Nashe ptahіvnitstvo. - 2010. - № 1. - S. 23-26.
9. Melnik V.O. Svіtlodіodne osvіtlennya// V. O.Melnik / / Nashe ptahіvnitstvo. 

- 2012. - № 1. - S. 30-32.
10. Revolyutsyonniy etap v osveschenyy ptytsevodcheskyh pomescheniy //  

V.I Fysynyn, A. S. Kavtarashvyly, E.N Novotorov, D.V Hladyn / / RosVetYn-
form. - 2011. - № 5. - P. 23-25  .

11. Hunt J. New LED light offers welfare benefits to poultry flocks / J. Hunt // 
Farmer Weekly. – 2012// http://www.fwi.co.uk.

12. Van Wicklen G. L. Using LED lights can reduce your electric costs /  
G. L. Van Wicklen // Applied Poultry Engineering News. – 2005. – 
Vol. 3. – N 1. – P. 1-4.

13. Keeping Today’s Farmers Competitive in Tomorrow’s Markets By Saving 
Energy and Money // www.poultryled.com.

14. Poultry farm lighting // http://www.enimlighting.com.



91
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Резюме. Разработана и испытана первая отечественная система свето-
диодного освещения для животноводческих и птицеводческих помещений. 
Испытания засвидетельствовали соответствие параметров ее работы 
основным техническим требованиям. Применение разработанной системы 
освещения обеспечивало  снижение затрат электроэнергии на освещение в 
8,3 раза – по сравнению с лампами накаливания, и в 2,1 раза – по сравнению 
с применением люминесцентных ламп.

Ключевые слова: птицеводство, животноводство, птичники, освещение, 
светодиоды, испытания, индейки. 

DOMESTIC SYSTEM   OF LIGHT-EMITTING-DIODE ILLUMINATION 
FOR STOCK-RAISING AND POULTRY FARMINGS APARTMENTS
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Abstract. It was developed and tested the first domestic system of light-emitting-
diode illumination for stock-raising and poultry farming apartments. Tests witnessed 
accordance of parameters of its work the basic technical requirements. Application 
of the developed system of illumination was provided  by the decline of expenses of 
electric power on illumination in 8,3 of time – as compared to incandescent lamps, 
and in 2,1 time – as compared to application of luminescent lamps.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ПОКРАЩЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ  
У ПТАШНИКУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ  МОЛОДНЯКУ ІНДИКІВ 

Мельник В.О. к.с-г.н.,  Рябініна О.В. к.с.-г.н., Мельник О.В.,  Кизь Т.В.,  
Ципляк О.В. 

Інститут тваринництва НААН

Чаплигін Є.М., к.с.-г.н., Горбаньов А.П., к.с.-г.н.

Харківський національний технічний університет  
сільського господарства ім. П. Василенка

Анотація. Встановлено, що  при вирощуванні ремонтного молодняку 
індиків на підстилці її  обробка мікробіологічним препаратом «ЕМБІОНІК 
К»  дала  змогу зменшити вміст аміаку в повітрі  пташника в  1,5-1,3 рази, 
випоювання птиці мікробіологічного препарату  «ЕМПРОБІО» – в 1,3-1,2 
рази, обробка підстилки реагентом(хлористим алюмінієм) - в 3,1-1,5 рази.  
Завдяки покращенню  мікроклімату в пташнику та засвоюваності поживних 
речовин корму  збереженість ремонтного молодняку підвищилася, відповід-
но, на   2%, 4% та 4%, його жива маса на 113, 273 та 195 г  за одночасного 
зниження питомих витрат кормів на 3,2%, 7,3% та 5,9%. Застосування 
запропонованих технологічних прийомів сприяло також зменшенню вологості 
підстилки,  втрат азоту з підстилкового посліду.

Ключові слова: індики, ремонтний молодняк, вирощування, підстилка, 
обробка, мікробіологічні препарати, реагенти, мікроклімат,  аміак, вугле-
кислий газ.

Зниження  забруднення  повітря пташників шкідливими газами 
(аміаком, вуглекислим газом, сірководнем) – є однією з актуальних 
проблем сучасного промислового птахівництва.  До основних джерел ви-
ділень таких газів у пташниках належить сама птиця, пташиний послід, 
підстилка та інші органічні речовини. Високий вміст шкідливих газів  
в повітрі пташника негативно впливає на збереженість та продуктивні 
показники птиці, здоров’я обслуговуючого персоналу, а вентиляційні 
викиди пташників - на довкілля.

Виділення шкідливих газів у пташнику можна зменшити «кормовими» 
методами, наприклад, ретельним нормуванням  та балансуванням рівнів 
протеїну,  амінокислот та інших поживних речовин у раціоні, введенням 
до складу раціонів різних кормових добавок, що покращують рівень засво-
юваності окремих кормових речовин тощо [5]; технологічними методами, 
такими, як зменшення щільності посадки птиці у пташнику, збільшення 
рівнів повітрообміну, зменшення вологості підстилки тощо [4];  фізичними 
методами,  наприклад, шляхом їх адсорбції або опромінення забрудненого 
повітря ультрафіолетовим випромінюванням [7].
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За кордоном при утриманні птиці на підстилці значне  поширення одер-
жав хімічний метод, який полягає у додаванні  до підстилки різних хімічних 
реагентів [8],  дія яких базується, в основному,  на «підкисленні» підстил-
кового посліду, тобто зменшенні його рН.  При цьому створюються не-
сприятливі умови для розвитку анаеробних мікроорганізмів, саме під дією 
яких і відбувається розклад  органічних речовин підстилкового посліду  з 
виділенням аміаку, сірководню та  вуглекислого газу. Крім того, реагенти 
можуть безпосередньо реагувати з аміаком та сірководнем. В результаті 
утворюються порівняно хімічно стабільні амонієві солі, які підвищують 
цінність підстилкового посліду як добрива. Найбільш ефективним у цьому 
відношенні є застосування слабких розчинів кислот: сірчаної, соляної, 
ортофосфорної та інших. Однак,  у зв’язку з корозійною небезпекою для 
обладнання та небезпекою при обробці для людини обробка підстилки 
розчинами кислот використовується порівняно рідко. Значно частіше з 
цією метою  використовують солі деяких кислот, наприклад, бісульфат 
натрію (NaHSO

4
) [10], сульфат алюмінію (Al

2
(SO4)

3
 [9] тощо. 

Пошукові лабораторні дослідження впливу на емісію шкідливих газів 
обробки підстилки різними реагентами було проведено і в Інституті 
тваринництва НААН. Використовувалися: сульфат заліза, хлористий 
алюміній, суперфосфат, фосфогіпс, вапно-пушонка, гіпохлорит натрію, 
оцтова кислота. За даними цих досліджень, найбільш ефективним із вка-
заних реагентів виявився хлористий алюміній [2]. Однак для визначення 
режимів застосування цього та інших реагентів для обробки підстилки  
в умовах реальних пташників при утриманні різних видів птиці безумовно 
необхідно провести більш широкі дослідження.

Перспективним напрямом  дезодорації відходів та зменшення виді-
лень шкідливих газів в тваринницьких приміщеннях зараз вважається 
застосування спеціальних мікробіологічних препаратів  на основі культур 
так званих ефективних мікроорганізмів (ЕМ-препаратів). ЕМ-препарати  
є екологічно безпечними і прийнятними  навіть за застосування органіч-
них технологій виробництва продукції птахівництва [6].

Останнім часом виробництво ЕМ-препаратів різного призначення  на-
лагоджується і в Україні. До числа найбільш відомих їх виробників можна 
віднести ТОВ «ТД «Геотек», м. Сімферополь.  Зараз ТОВ «ТД «Геотек» ви-
робляє низку ЕМ-препаратів, перспективними з яких для застосування 
у пташниках  з метою покращення в них мікроклімату,  на нашу думку,  
є такі препарати, як «ЕМБІОНІК К» та  «ЕМПРОБІО» [3].

За даними виробника, основою препарату «ЕМБІОНІК – К»  
є целюлозоруйнуючі бактерії, які сприяють  прискореному розкладу 
органічних речовин обробленого субстрату. Крім того, до складу препа-
рату також входять азотофіксуючі бактерії, микроміцети, фототрофні та 
молочнокислі бактерії. Препарат пригнічує також розвиток патогенної 
та умовно-патогенної мікрофлори, в тому числі амоніфікуючої, що дає 
змогу зменшити втрати азоту в процесі мікробіологічного розкладу. Зараз 
препарат рекомендується переважно для застосування при компостуван-
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ні органічних відходів. Оскільки процеси, що відбуваються в підстилці 
пташників при утриманні птиці подібні тим, що і при компостуванні 
підстилкового посліду, вивчення можливості застосування цього пре-
парату для покращення мікроклімату в пташнику представляє собою 
науковий та практичний інтерес. 

«ЕМПРОБІО» є препаратом пробіотичної дії. Композиція мікроорганіз-
мів препарату включає молочнокислі гомоферментативні стрептобактерії 
(Lactobacillus), гомоферментативні стрептококи (Lactococcus) і одноклі-Lactobacillus), гомоферментативні стрептококи (Lactococcus) і одноклі-), гомоферментативні стрептококи (Lactococcus) і одноклі-Lactococcus) і одноклі-) і одноклі-
тинні гриби Saccharomyces. Молочнокислі бактерії, що входять до складу 
препарату, характеризуються антагоністичною активністю по відношенню 
до широкого кола патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, в 
процесі своєї життєдіяльності виділяють низку життєво-важливих для 
птиці амінокислот, ферментів,  вітамінів: групи В, С, фолієву кислоту. 
Встановлено, що застосування цього препарату дає змогу покращити за-
своєння азотистих речовин корму, макро- і мікроелементів, сприяє підви-
щенню стресостійкості, збереженості та живої маси птиці. Вірогідно, що 
покращення засвоєння поживних речовин корму сприятиме і зменшенню 
їх виділень разом з послідом, а отже, менша їх кількість  потенціально 
може деградувати до шкідливих газів. Однак, для перевірки цієї гіпотези 
також потрібні спеціальні дослідження.

Мета роботи — вивчення впливу  на мікроклімат у пташнику та 
зоотехнічні показники вирощування  ремонтного молодняку індиків та-
ких технологічних прийомів, як обробка підстилки  хлористим алюмінієм 
та  мікробіологічним препаратом «ЕМБІОНІК – К», випоювання птиці 
мікробіологічного препарату «ЕМПРОБІО». 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводилися у співдруж-
ності з ТОВ «ТД «Геотек», м. Сімферополь. Місцем проведення досліджень 
була  експериментальна ферма «Збереження державного генофонду птиці» 
Інституту тваринництва НААН.  Дослідження  проводилися в теплий пе-
ріод року на ремонтному молодняку індиків кросу «Харківський».  Було 
сформовано 4 групи   індиченят 4-тижневого віку по 50 гол. у кожній групі, 
які утримувалися на підстилці із соснової стружки в окремих ізольова-
них приміщеннях з автономною системою підтримання мікроклімату. В 
усіх приміщеннях підтримувався нормативний для теплого періоду року 
повітрообмін. Перша група індиченят утримувалася на підстилці, об-
робленій розведеним у співвідношенні 1:9 мікробіологічним препаратом 
«ЕМБІОНІК - К»,  0,5 л розчину на 1 м2 площі підстилки. Другій групі 
індиченят впродовж всього періоду вирощування методом випоювання   
давали препарат  «ЕМПРОБІО», 1 мл препарату на 1 л питної води. Третя  
група утримувалася на підстилці, обробленій хлористим алюмінієм (400 
г/м2). Четверта  група індиченят була контрольною. Всі інші технологічні 
параметри утримання індиченят, норми і раціони їх годівлі були анало-
гічними. Тривалість досліду склала 12 тижнів.

При проведенні досліджень  контролювалися:
• температура та  відносна і вологість повітря в приміщеннях – тричі 

на день за допомогою термогігрометра;
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• емісія з підстилки та вміст у повітрі пташника аміаку, вуглекислого газу 
і сірководню – стандартизованими методами [1] один раз на тиждень 
протягом всього періоду досліджень газоаналізатором УГ-2;

• вологість  підстилки – один раз на тиждень згідно ГОСТ 26713-85;
• жива маса птиці – зважуванням всього поголів’я  на вагах циферблат-

них  один раз на тиждень;
• збереженість птиці – на основі щоденного  обліку;
• гематологічні показники індиків в  16-тижневому віці – у п’яти голів 

з кожної групи  за загальноприйнятими методиками;
• хімічний склад (вміст вологи, азоту, фосфору) підстилкового посліду на 

початку та в кінці досліду – за результатами  хімічного аналізу  зразків 
в лабораторії фізіології годівлі птиці ІТ НААН. 

Виконувалася статистична обробка дослідних даних  -  загальноприйня-
тими методами   з використанням прикладного програмного забезпечення 
для OS Windows: Microsoft Excel.

Результати досліджень. Як засвідчили результати  досліджень, впродовж 
всього періоду вирощування в усіх секціях спостерігалося збільшення 
емісії з підстилки аміаку та вуглекислого газу (рис. 1 та рис. 2), що було 
обумовлено, на нашу думку, перш за все загальним збільшенням обсягу 
послідної маси в приміщеннях. В той же час обробка підстилки   реагентом 
забезпечувала  зменшення емісії аміаку з неї в 3,6-1,9 рази,  ЕМ- пре-
паратом – в 1,6-1,3 рази,   випоювання ЕМ-препарату – в 1,3-1,2 рази 
(p<0,001) відповідно, на початку та в кінці досліду. 

Рис. 1. Вплив запропонованих технологічних прийомів на емісію аміаку з 
підстилки впродовж періоду вирощування індиченят

Емісія вуглекислого газу (рис. 2) з підстилки при додаванні  реагента 
знижувалася в 2,6-1,7 рази (p<0,001). 



96

Рис. 2. Вплив запропонованих технологічних прийомів на емісію вуглекислого 
газу впродовж періоду вирощування індиченят

При обробці підстилки ЕМ-препаратом та випоюванні ЕМ-препарату 
спостерігалася тенденція до збільшення емісії вуглекислого газу відповідно 
в 1,1 та  в 1,06 рази. Це відбувалося, очевидно, з причини підвищення 
інтенсивності процесів біотермічного розкладу органічних речовин 
з виділенням вуглекислого газу при застосуванні мікробіологічних 
препаратів. Вірогідно саме тому впродовж всього періоду досліджень 
вологість підстилки в приміщеннях, в яких утримувалася перша група 
індиченят, була нижчою, ніж в приміщенні, в яких утримувалася кон-
трольна група на 4,3-7,8% (P<0,001). Дещо нижчою (на 3,4-1,9%) була 
вологість підстилки і в приміщеннях, в яких утримувалися 2-а та 3-я групи 
індиченят  (P<0,001).  

Емісія сірководню з підстилки в жодному з приміщень впродовж періоду 
досліджень не фіксувалася.

Емісія аміаку з підстилки за аналогічних рівнів повітрообміну була фак-
тором, що в найбільшій мірі впливав на його вміст в повітрі  приміщень 
(табл. 1). Значно в меншій мірі впливала на вміст вуглекислого газу в 
повітрі пташника його емісія з підстилки, оскільки основним джере-
лом виділень цього газу у пташнику, як вже згадувалося, є сама птиця. 
Так, порівняно з контрольною групою: в секції, в якій утримувалася 1-а 
дослідна група індиченят, вміст аміаку був в 1,5-1,3 рази меншим (p<0,001), 
а вуглекислого газу на одному рівні з контрольною групою; в секції, в якій 
утримувалася друга група індиченят, вміст аміаку був в 1,3-1,2  рази мен-
шим (p<0,001), а вуглекислого газу - також на одному рівні з контрольною 
групою; в секції, в якій утримувалася третя група індиченят, вміст аміаку 
був меншим в 3,1-1,5 рази (p<0,001), вуглекислого газу  в 1,4,0-1,3 рази 
(p<0,001)  відповідно на початку та в кінці досліду. 
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Покращення мікроклімату в секціях, в яких утримувалися індиченята 
дослідних груп,  позитивно вплинуло на зоотехнічні показники їх виро-
щування (табл. 1).

Таблиця 1
 Вплив запропонованих технологічних прийомів на мікроклімат  

пташника та основні зоотехнічні показники вирощування ремонтного  
молодняку індиків

Показники 1-а група 2-а група 3-я група 4-а група 
(К)

Кількість індиченят 
в групі на початку 
досліду, гол.

50 50 50 50

Жива маса індиченят 
на початку досліду  
(у віці 4 тижні), кг:
    самці
    самки
   в середньому

0,653±0,043
0,505±0,038
0,579±0,098

0,650±0,039
0,502±0,042
0,576±0,089

0,651±0,036
0,493±0,0,33
0,572±0,095

0,660±0,043
0,502±0,039
0,581±0,091

Вміст аміаку в повітрі 
секцій, мг/м3:

   на початку досліду
   в кінці досліду   

5,7±0,33***
10,3±0,33***

6,3±0,33***
11,3±0,33***

2,7±0,33***
9,3±0,33***

8,3±0,33
13,7±0,33

Вміст вуглекислого 
газу в повітрі секцій, 
%:
   на початку досліду
   в кінці досліду   

0,13±0,0058
0,20±0,0067

0,13±0,0033
0,19±0,0067

0,09±0,0033***
0,16±0,0033***

0,13±0,0033
0,20±0,0067

Вологість  
підстилки, %:
   на початку досліду
   в кінці досліду

25,0±0,33***
30,7±0,67***

28,7±0,67
35,3±0,88***

27,5±0,87
35,7±0,67***

29,3±0,67
38,7±0,33

Збереженість за 12 
тижнів, % 

94,0 96,0 96,0 92,0

Жива маса індиченят 
у віці 16 тижнів, кг:
    самці
    самки  
   в середньому

6,451±0,061
4,933±0,058
5,692±0,138

6,623±0,063**
5,081±0,055**
5,852±0,124

6,555±0,057*
4,993±0,048*
5,774±0,147

6,309±0,069
4,849±0,056
5,579±0,139

Витрати корму, кг/кг  
приросту живої маси

3,60 3,45 3,50 3,72

Примітки: *-  P<0,05; **-  P<0,01; ***-  P<0,001.

Збереженість індиченят в 16-тижневому віці підвищилася на 2% - у 
першій групі, та 4% - у другій та третій групах.  Відмічено тенденцію до 
збільшення середньої живої маси індичат у дослідних групах порівняно 
з контролем:  у першій групі  на 113 г, другій групі на 273 г, третій групі 
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на 195 г; зниження питомих витрат кормів  на 1 кг приросту живої маси 
відповідно  на 3,2 %, 7,3% та 5,9%. Різниця за середньою живою масою 
між самцями і самками 2-ї і 3-ої дослідних груп і контрольної групи  була 
статистично вірогідною (P<0,01 та  P<0,05). Очевидно, що покращення 
показників вирощування 2-ї групи індиченят було обумовлено не тільки 
покращенням мікроклімату в приміщенні, а і позитивним впливом ЕМ-
препарату, що застосовувався, на процеси засвоєння поживних речовин 
корму та негативним його впливом на шкідливі мікроорганізми в системі 
травлення птиці.

Статистично вірогідних відмінностей за гематологічними показниками 
між різними групами індиків не було відмічено (табл. 2). 

Таблиця 2
Гематологічні показники індиків в 16-тижневому віці

Показники 1-а група 2-а група 3-я група 4-а група (К)

Еритроцити, 1012/л 3,67±0,17 3,76±0,22 3,69±0,19 3,44±0,19

Гемоглобін, г/л 120,78±1,65 122,93±1,53 121,54±1,42 118,48±2,12

Лейкоцити, 109/л 18,83±0,42 19,31±0,67 19,28±0,49 18,66±0,54

Бактерицидна активність 
сироватки крові, %

41,41±1,16* 42,08±1,19* 41,34±0,89* 37,83±1,23

Лізоцимна активність 
сироватки крові, %

36,00±0,93* 36,75±1,34* 36,50±1,21* 32,75±1,16

Примітка. *-  P≤0,05

Однак спостерігалася тенденція до збільшення кількості еритроцитів 
(на 6,7- 9,3%), гемоглобіну (на 1,9-3,8%) та лейкоцитів (на 0,9–3,5%)  
в крові дослідних груп індиків. Як відомо, збільшення кількості 
еритроцитів та гемоглобіну сприяє збагаченню тканин киснем і приско-
ренню обмінних процесів в організмі. Збільшення кількості лейкоцитів 
сприяє підвищенню рівня його природної резистентності. Підвищення 
резистентності організму індиченят дослідних груп засвідчило і 
підвищення бактерицидної активності сироватки крові на 3,58 – 4,25 
абс.% (P≤0,05),  лізоцимної активності на 3,25- 4,25 абс.% (P≤0,05).

За результатами хімічних аналізів зразків підстилкового посліду (табл. 
3) встановлено, що в кінці періоду вирощування молодняку підстилковий 
послід в дослідних приміщеннях містив більше азоту, ніж в контрольних. 
При вирощуванні молодняку індиків в приміщенні, в якому підстилку було 
оброблено ЕМ-препаратом, азоту в підстилці було більше на 0,32%, при 
випоюванні ЕМ-препарату – на 0,25%, обробці підстилки реагентом – на 
0,4% (P≤0,001). Це свідчить про зменшення втрат азоту з підстилкового 
посліду  впродовж періоду вирощування птиці в результаті застосування 
запропонованих технологічних прийомів та збільшення його цінності 
як органічного добрива. Вірогідних відмінностей між зразками посліду  
з різних приміщень за вмістом фосфору не встановлено.  
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Таблиця 3 
Результати хімічних аналізів зразків підстилкового посліду

Показники Група 1 Група 2 Група 3 Група 4

Вміст вологи, %:
  на початку досліду
  в кінці досліду

24,8±0,67
30,3±0,52

28,4±0,33
34,9±0,88

27,1±0,67
35,4±0,52

29,0±0,33
38,3±0,88

Вміст азоту, %:
  на початку досліду
  в кінці досліду

1,66±0,05
2,35±0,07

1,61±0,06
2,28±0,04

1,70±0,06
2,43±0,05

1,67±0,07
2,03±0,04

Вміст фосфору, %:
  на початку досліду
  в кінці досліду

1,03±0,03
1,17±0,05

0,99±0,05
1,12±0,04

0,94±0,03
1,15±0,03

1,01±0,04
1,14±0,04

Висновки
1. Обробка підстилки у пташнику мікробіологічним препаратом 

«Ембіонік К» дає змогу при  вирощуванні молодняку індиків зменши-
ти емісію аміаку з неї в 1,6-1,3 рази, його вміст в повітрі пташника в  
1,5-1,3 рази , завдяки покращенню мікроклімату у пташнику підвищити 
збереженість  індиченят на 2,0%, живу масу на 113г,  зменшити  витрати 
кормів в розрахунку на 1 кг приросту живої маси на 3,4%.

2. Випоювання молодняку індиків мікробіологічного препарату 
«Емпробіо» забезпечує зменшення емісії аміаку з підстилки та його вмісту 
в повітрі пташника в 1,3-1,2 рази, завдяки покращенню мікроклімату 
у пташнику та засвоюваності поживних речовин корму – підвищення 
збереженості індиченят  на 4,0%,  його  живої маси на 273г,  зменшення  
питомих витрат кормів на 7,3%.

3. Обробка підстилки у пташнику реагентом (хлористим алюмінієм)  дає 
змогу при  вирощуванні молодняку індиків зменшити емісію аміаку з неї в 
3,6-1,9 рази, вуглекислого газу в 2,6-1,7 рази, їх вмісту в повітрі пташника 
відповідно в 3,1-1,5  та в 1,4-1,3 рази,  підвищити  збереженість  молодняку 
на 4,0%,   живу масу на 195 г,  зменшити питомі витрати кормів на 5,9%. 

4. Застосування запропонованих технологічних прийомів сприяє 
зменшенню  вологості підстилки, втрат азоту з підстилкового посліду та 
збільшенню його вмісту у ньому, підвищенню цінності цього продукту як 
сировини для виготовлення органічних добрив. 

Бібліографічний список
1. Баланин В. И. Зоогигиенический контроль микроклимата в животно-

водческих и птицеводческих помещениях / В.И. Баланин. – Ленинград: 
Агропромиздат, 1988. –144 с.

2. Вплив різних способів обробки підстилки на емісію шкідливих газів / 
О.В. Мельник, Т.В. Кизь, О.В. Ципляк [та ін.] //Птахівництво: міжвід. 
тем. наук. зб. /ІТ НААН. –Харків, 2012. – Вип. 68. – С. 317-325.

3. Высокоэффективные микробиологические препараты.- Симферополь, 
2012. – 68 с.



100

4. Довідник птахівника / [М. І. Сахацький, І. І. Івко, І. А. Іонов та ін.]; 
за ред. М. І. Сахацького. – Харків, 2001. – 160 с.

5. Иванова О. Образование вредных газов в помете / О. Иванова // Пти-
цеводство. – 2008.- №2. – С. 56.

6. Петров И. В. Влияние комплексного пробиотического препарата 
«Байкал» ЭМ 1 У на основные производственные показатели брой-
леров кросса «ROSS - 308» / И. В. Петров, А. А.  Колесников. – 2009: 
http://emcu.com.ua.

7. Селянский В.М. Микроклимат в птичниках /В.М. Селянский. – М.: 
Колос, 1975. – 304 с.

8. Malone G. W. Monitoring environment of broiler houses / G. W. Malone // 
Poultry. – 1986. – Т. 45, № 530. – P. 142, 144-146, 148, 150.

9. Moore P. Reducing phosphorus runoff and inhibit ing ammonia loss 
from poultry manure with aluminum sulfate / P. A. Moore, T. C. Daniel,  
D. R. Edwards // J. Environ. Qual. –2000. – N. 29. – P. 37-49.

10. Pope M.J.  An evaluation of the presence of pathogens on broilers raised on 
poultry litter treatment-treated litter / M. J. Pope, T. E. Cherry // Poult. Sci. 
– 2000. – Vol. 79, № 9. – P. 1351-1355.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА 
В ПТИЧНИКЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  МОЛОДНЯКА ИНДЕЕК 

Мельник В.А. к. с-х. н.,  Рябинина Е.В. к. с.-х. н., Мельник А.В.,  
 Кизь Т.В.,  Цыпляк Е.В. 

Институт животноводства НААН

Чаплыгин Е.М. к. с.-х. н., Горбанев А.П.

Харьковский национальный технический университет  
сельского хозяйства им. П. Василенка

Резюме. Установлено, что при выращивании ремонтного молодняка индеек 
на подстилке ее обработка микробиологическим препаратом «ЭМБИОНИК» 
позволяла уменьшить содержание аммиака в воздухе птичника в 1,5-1,3 
раза, выпойка птице микробиологического препарата «ЭМПРОБИО» –  
в 1,3-1,2 раза, обработка подстилки реагентом (хлористым алюминием) –  
в 3,1-1,5 раза. Благодаря улучшению микроклимата в птичнике и усвояемости 
питательных веществ корма сохранность ремонтного молодняка повысилась, 
соответственно, на 2%, 4% и 4%, его живая масса на 113 г, 273 г и 195 г, 
при одновременном снижении удельных затрат кормов на 3,2%, 7,3% и 5,9%. 
Применение предложенных технологических приемов способствовало также 
уменьшению влажности подстилки и потерь азота из подстилочного помета.

Ключевые слова: индейки, ремонтный молодняк, выращивание, подстил-
ка, обработка, микробиологические препараты, реагенты, микроклимат, 
аммиак, углекислый газ.
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PROCESSING METHODS IMPROVE  CLIMATE IN  HOUSES FOR 
RAISING YOUNG TURKEYS

Меlnik V.O.,  the candidate of agricultural sciences;  
Рiabinina O.V., the candidate of agricultural sciences 

Меlnik O.V., Кiz T.V., Tsipliak O.V.

Animal Science Institute of the NAAS
Chapligin J.M., the candidate of agricultural sciences; 
Gorbanev A.P., the candidate of agricultural sciences 

Kharkiv National Technical University of agriculture them. P. Vasilenko
Abstract. It has been established that when raising the replacement youngster of 

turkeys on the litter its treatment by the microbiological preparation “Embionik K” 
gave the possibility to reduce the contents of ammonia in the air of the poultry-house in 
1,5 – 1,3 times,  watering birds by the microbiological preparation “Emprobio” – in 
1,3 – 1,2 times, the treatment of the litter by the reagent (aluminium chloride) – in 
3,7 – 1,5 times. Owing to the improvement of the microclimate in the poultry-house 
and assimilation of nutriments in the feeds the safety of the replacement youngster 
increased by 2%, 4% and 4% correspondently, its live weight – on 113, 273 and 195 
grams and at the same time the specific expenditures of feeds reduced by 3,2%, 7,3% 
and 5,9%. The application of the suggested technological methods also furthered 
the decrease of the litter humidity, the losses of nitrogen from the litter excrement.

Key words: turkeys, replacement youngster, keeping, litter, treatment, microbio-turkeys, replacement youngster, keeping, litter, treatment, microbio-
logical preparations, reagents, microclimate, ammonia, carbonic acid gas.

УДК 636.52/.58:575.21

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ ПТИЦЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

ЭТОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Тимофеев В.Н., к.с.-х.н.

Харьковская государственная зооветеринарная академия
Резюме. В статье обсуждается вопрос учета компонентов яйценоскости 

как одного из основных признаков в птицеводстве. Указывается, что систе-
ма оценки яйценоскости позволяет   оценить связь между компонентами 
яйценоскости и другими хозяйственно – полезными признаками, повысить 
возможность контроля оптимальности среды посредством учета измен-
чивости компонентов яйценоскости, возникающих под влиянием среды, 
использовать наблюдение за изменением компонентов яйценоскости, как 
средством контроля оптимальности среды.

Ключевые слова: яйценоскость, половая зрелость, контроль оптималь-
ности среды.
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Яйценоскость,  под которой подразумевают количество  яиц, снесен-
ных одной самкой за определенный отрезок времени, является основным 
показателем эффективности производства продукции в яичном птице-
водстве (яичные куры, отдельные яичные породы уток – алабио, индий-
ские бегуны и др., перепела) и один из важных – в мясном птицеводстве 
(мясные куры и утки, индейки, гуси, цесарки и др.), так как определяют  
плодовитость птицы, то есть, в конечном счете, количество мяса, получа-
емого от потомства одной самки. Данные по яйценоскости птицы разных 
видов и направлений продуктивности приведены в таблице 1 [1].

Таблица 1
Яйценоскость птицы  и средняя масса яиц разных видов и направлений 

продуктивности

Птица Яйценоскость, шт. Средняя масса яйца, г

Яичные куры 300 62

Перепела 270 11

Яичные утки 250 80

Мясо – яичные куры 200 63

Мясные куры 185 65

Мясные утки 140 95

Цесарки 120 45

Индейки 90 95

Гуси 60 160

Фазаны 55 32

Голуби 14 23

Африканские страусы 50 1500

Отбор по яйценоскости длительное время велся по косвенным пока-
зателям, главным образом по экстерьеру [4]. Контрольные гнезда были 
изобретены в 1869 году, но, по данным различных авторов, широкое ис-
пользование их для селекции началось лишь через 30-37 лет после изо-
бретения. Таким образом, селекция на увеличение числа яиц, снесенных 
курицей за биологический цикл, ведется свыше 80 лет, со времени доста-
точного широкого использования контрольных гнезд. 

В настоящее время современные кроссы превышают по яйценоскости 
показатели чистопородных сверстниц на  30 – 35%.

Для более глубокой оценки эффективности использования яичных кур 
необходима оценка компонентов, составляющих признак яйценоскости. 
С этой целью яйценоскость можно оценивать по следующим компонен-
там [2, 3, 4]:

1) возраст половой зрелости;
2) максимальная интенсивность яйценоскости (пик);
3) возраст достижения пика;
4) темпы снижения яйценоскости;
5) выравненность яйценоскости.
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Материал и результаты исследований. Половая зрелость обычно из-
меряется возрастом  снесения первого яйца. Характеризуя группу птиц, 
используется показатель достижения 50%  яйценоскости. Возраст снесе-
ния первого яйца наиболее точно отвечает биологическому смыслу по-
нятия «половая зрелость». Возраст достижения 50% яйценоскости лучше 
характеризует продуктивные качества кросса, но этот показатель зависит 
от интенсивности яйценоскости  в начале продуктивного цикла и вы-
равненности стада по половой зрелости. В отдельных случаях в качестве 
показателя половой зрелости приводится возраст достижения группой 
несушек 50% яйценоскости.

В таблице 2 приведены средние показатели достижения половой зре-
лости различных кроссов в современном птицеводстве.

Таблица 2
Средний возраст достижения половой зрелости

Показатели половой 
зрелости

Яичные Несушки 
белых яиц

Несушки  
коричневых яиц

Материнская 
форма бройлеров

Возраст снесения  
первого яйца (дней)

133 133 169

Возраст достижения 5% 
яйценоскости

140 140 175

Возраст достижения 50% 
яйценоскости

145-148 137 186

Максимальная интенсивность яйценоскости (пик). Этот признак из-
меряется максимальной интенсивностью яйценоскости в течение опре-
деленного периода. Биологическая природа пика яйценоскости связана с 
максимальной мобилизацией всех способностей птицы к высокому темпу 
формирования яиц и наличию запаса питательных веществ, имеющихся 
у птицы в начале яйценоскости. Поэтому этот показатель характеризует 
генетическую возможность кросса. Необходимым условием высокой про-
дуктивности является синхронное достижение пика всеми особями, что 
возможно при создании оптимальных  условий содержания и кормления.

Пик яйценоскости характеризует общий уровень яйценоскости. По-
следующий период продуктивного цикла отличается от пика меньшей 
интенсивностью яйценоскости.

Возраст достижения пика. Этот показатель измеряется возрастом птиц  
(в неделях или месяцах) к началу наступления максимальной интенсив-
ности яйценоскости. Чем раньше яйценоскость достигает пика, тем лучше, 
так как тем больше яиц будет снесено несушкой за начальный период про-
дуктивного цикла, когда в стаде больше птиц, чем в последующий период.

Темп снижения яйценоскости. Этот признак является показателем, 
который характеризует способность птицы дольше удерживать максималь-
ную  яйценоскость, затем медленно снижать ее к концу продуктивного пе-
риода. Уменьшение темпа снижения яйценоскости – один из важнейших 
резервов повышения продуктивности. Оценить эту способность птицы 
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проще всего путем определения яйценоскости за два последних месяца 
продуктивного периода.

Возможно, для характеристики способности птицы длительно под-
держивать высокую яйценоскость, необходимо  приводить данные о 
продолжительности поддержания уровня яйценоскости на уровне выше 
70 – 75%.

Чем ниже темп снижения яйценоскости, тем продуктивнее несушка.
Интенсивность яйценоскости в конце продуктивного периода вместе 

с показателем половой зрелости и максимальной интенсивностью яйце-
носкости дает достаточно четкое представление о трех крайних точках 
кривой яйценоскости: минимальной – в начале, максимальной – в 
середине  и минимальной в конце. Чем выше эти показатели, тем выше 
продуктивность кросса.

Выравненность яйценоскости. Этот показатель используется для оцен-
ки птицы по устойчивости к тому или иному вредному стресс – фактору. В 
практической работе птицеводческих хозяйств некоторые из стрессовых 
ситуаций (например, ветеринарные обработки) пока неизбежны. Следует, 
прежде всего, стремится к ликвидации или снижению до минимума чис-
ла причин, вызывающих торможение яйценоскости и силу их вредного 
действия. Но возможен и второй путь: повышение устойчивости птицы 
к неблагоприятным условиям среды. 

Выравненность яйценоскости является фактором, учитывающим спо-
собность птицы противостоять действию стресс – факторов, не снижая 
продуктивность, и способность выйти из стрессового состояния при 
минимальных потерях яйценоскости.

Анализ снижения яйценоскости под влиянием вредного стресс-фактора  
и последующее ее повышение свидетельствует о том, что высокопродук-
тивная несушка часто снижает яйценоскость, даже сильнее чем низкопро-
дуктивная, при этом лучше и восстанавливает ее. Возможно, это качество 
обуславливается генными факторами. В этом случае целесообразно прово-
дить работы на селекцию (специализацию) линий на минимальный спад 
яйценоскости под влиянием стресс – фактора и на селекцию линий на  
быстрый подъем яйценоскости после снижения ее под влиянием стресса.

Сравнение компонентов яйценоскости птиц различных видов, пород, 
кроссов дает возможность сравнить не только яйценоскость этих групп 
птиц, но и понять, за счет каких компонентов та или иная группа птиц 
выдвинулась вперед или отстала в процессе становления.

На рис. представлена динамика яйценоскости основных видов сель-
скохозяйственный птицы.

Рисунок отлично показывает способность перепелов к ранней яйцено-
скости: первое яйцо сносится в возрасте 35 – 40 дней. Пик яйценоскости 
у них на 3% ниже, чем у кур, по способности поддерживать ее на высоком 
уровне выше: темп снижения 1% в месяц, а кур - 2,8%. Такое соотношение 
параметров позволяет считать, что перепелки лучше других птиц распре-
деляют физиологическую нагрузку  во времени.
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Рис. Динамика яйценоскости основных видов сельскохозяйственной птицы

Поскольку у перепелов есть ряд недостатков, таких как узкое соот-
ношение полов (1:2 ,1:3) и быстрый износ самцов (5 мес.), сравнительно 
низкая выводимость (70%), особенно после 6 месяцев жизни, недо-
статочная стрессоустойчивость, то целесообразно направить усилие на 
преодоление этих недостатков, а высокую яйценоскость поддерживать 
стабилизирующими факторами.

У уток, индеек, цесарок резервы кроются, прежде всего, в уменьшении 
как темпа снижения яйценоскости после пика, так и возраста полового 
созревания. У индеек и цесарок повышение высоты пика также может 
быть перспективно. Что касается гусей, то у них возможность улучшения 
любого из компонентов весьма велика.

Компоненты яйценоскости и контроль оптимальности условий со-
держания. Контролировать среду в птицеводстве можно с помощью 
приборов (термометров, психрометров, газоанализаторов, люксметров и 
т.д.), а можно и по состоянию птицы, количеству и качеству ее продукции. 
Контроль за состоянием птицы, количеством и качеством продукции дает 
возможность ответить на вопрос, можно ли условия содержания считать 
оптимальными. Регистрируя динамику показателей, характеризующих 
живую массу птицы, ее жизнеспособность, интенсивность яйценоскости, 
массу яиц и прочность скорлупы специалисты получают возможность 
ответить на вопрос о соответствии технологии содержания зооветери-
нарным требованиям.
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При отклонении того или иного показателя (в том числе и компо-
нентов яйценоскости от нормы) необходимо выяснить причину этого 
отклонения, чтобы своевременно изменить условия, которые его вы-
звали, если отклонения были нежелательны, и наоборот, сохранить их, 
чтобы желательное изменение сделать реальным резервом повышения 
продуктивности.

Таким образом, сопоставление компонентов яйценоскости различных  
групп несушек может дать весомые  ориентиры для оценки  генетических 
особенностей птицы и технологических условий ее  содержания. 

Выводы.
Система оценки яйценоскости позволяет решать следующие задачи:

• дать всестороннюю характеристику основных компонентов яйцено-
скости;

• оценить связь между компонентами яйценоскости и другими хозяй-
ственно – полезными признаками;

• повысить возможность контроля оптимальности среды посредством 
учета изменчивости компонентов яйценоскости, возникающую под 
влиянием среды;

• во всех птицеводческих хозяйствах использовать наблюдение за 
изменением компонентов яйценоскости как средством контроля 
оптимальности среды.
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PRACTICAL IMPORTANCE IN POULTRY EGG PRODUCTION BIRDS 
AND COMPONENTS OF THIS INDICATOR

Timofeev V.N., Kharkiv State Academy of veterinarian

Abstract. The question of account of components of egg-laying qualities comes 
into question in the article, as one of basic signs in the poultry farming. Indicates 
that the rating system to evaluate egg production between the components of egg 
production and other economic - useful features, improve the ability to control the 
optimal environment by integrating components of variability in egg production, 
arising under the influence of the environment, use the observation of changes in 
the components of egg production as a means of control optimality environment.

Кey words: egg-laying qualities, maturity, control of optimality of environment. 
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ЗАХИСТ ЗДОРОВ’Я ПТИЦІ

УДК 619:616.993.192.1:615.322:636.5

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭЙМЕРИОЗОВ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Авдачёнок В. Д. к.в.н, Гурский П.Д. к.в.н, Балега А.А. к.в.н,  
Емельянов М.А., Гурская И.В.

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  
ветеринарной медицины», Минск

Резюме. В статье приведены данные эффективного применения препара-
тов зверобоя продырявленного при лечении эймериозов у цыплят-бройлеров. 
При этом было установлено, что эффективность сухого экстракта зверо-
боя продырявленного модифицированного при лечении эймериоза у цыплят 
бройлеров составляет 100%. 

Ключевые слова: эймериоз, препараты зверобоя продырявленного,  цыпля-
та-бройлеры.

Птицеводство — одна из ведущих, интенсивно развивающихся от-
раслей животноводства, дающая высокоценные продукты питания для 
человека и сырье для промышленности. Главной задачей птицеводства 
является увели чение производства диетических и высокопитательных 
продуктов - яиц и мяса птицы до уровня, обеспечивающего потребление 
их в соответствии с научно обоснованными нормами питания людей. В 
мясе птицы, по сравнению с мясом других видов животных, содержится 
больше полноценного белка, что обусловлено содержанием таких белков, 
как миоген, глобулин. Наиболее питательным диетическим продуктом 
является мясо цыплят-бройлеров благодаря высокому содержанию полно-
ценных белков, их аминокислотному составу, биологической ценности 
жиров, содержанию витаминов и минеральных веществ [1].

Учитывая, что цыплята-бройлеры подвержены заражению эймерио-
зами, разработка и внедрение в ветеринарную практику эффективных 
способов их лечения будет способствовать повышению продуктивности 
птицы и снижению расхода кормов на единицу продукции [2].

Эймериозная инвазия широко распространена в мире и приносит 
огромный экономический урон, который складывается из снижения при-
весов животных, затрат на профилактические и лечебные мероприятия. Со 
временем ко многим противоэймериозным препаратам вырабатывается 
устойчивость, что требует внедрения в ветеринарную практику новых 
средств для терапии и профилактики [3].
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Внедрение в ветеринарную практику различных средств фитотерапии 
актуально ввиду физиологичности их действия, экологической и эконо-
мической целесообразности. Это свидетельствует о целесообразности 
дальнейших изысканий новых отече ственных эффективных средств из 
местного растительного сырья. Очень важно, что трава зверобоя - это 
дешевое растительное сырье, произрастающее по всей территории Респу-
блики Беларусь и может легко выращиваться искусственно [4].

Предварительные эксперименты подтвердили эффективность наших 
препаратов при лечении эймериоза у свиней и крупного рогатого скота. 
Исходя из всего вышеизложенного следует отметить, что актуальной 
задачей является более полное изучение противопротозойных свойств 
препаратов, полученных из зверобоя продырявленного, при лечении 
эймериоза у цыплят-бройлеров.

Следовательно, перспективным является проведение научных иссле-
дований по выяснению возможности использования в птицеводстве пре-
паратов, полученных из зверобоя продырявленного в качестве противо-
эймериозных средств. 

Материалы и методы исследования. Работа выпол нена в научной лабо-
ратории кафедры фармакологии и токсикологии УО «Витебская ордена 
«Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины» и в 
частном производственно-торговом унитарном предприятии «КИПП-
ЧИКЕН-АГРО» д. Коледино Молодечненского района Минской области.

Проведение эксперимента по определению терапевтической эффек-
тивности препаратов зверобоя продырявленного при лечении эймери-
оза осуществлялось на цыплятах-бройлерах, принадлежащих ИЧПТУП 
«КИПП-ЧИКЕН-АГРО» птицеферме «Коледено» Молодеченского 
района, Минской области. 

Для этого было сформировано 4 группы кур по 15 голов в каждой по 
принципу условных аналогов. 

• Первая группа птиц получала сухой экстракт зверобоя продырявлен-
ного энтерально в дозе 30 мг/кг на протяжении 14 дней.

• Вторая группа получали сухой экстракт зверобоя продырявленного 
модифицированный 10 энтерально в разработанной дозировке на 
протяжении 14 дней.

• Третья группа получали сухой экстракт зверобоя продырявленного 
модифицированный 1 энтерально в соотношении 1:10  по отношении 
ко второй группе на протяжении 14 дней.

• Четвертой группе задавали ампролиум в терапевтической дозе.
• Пятая группа служила контролем, и препараты не получала.
Все препараты вводили цыплятам-бройлерам с водой после водного 

голодания.
Изучение активности препаративных форм зверобоя продырявленного 

проводили в опытах in vivo, для чего использовали цыплят-бройлеров, 
инвазированных эймериями. Все цыплята-бройлеры содержались в 
одинаковых условиях на протяжении всего времени эксперимента. Для 
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диагностики эймериоза исследовали пробы фекалий по методу Дарлинга. 
Интенсивность заражения определяли путём подсчета количества яиц в 
1 грамме фекалий. Эффективность препарата определяли по динамике 
изменения количества ооцист эймерий в пробах до и в процессе его 
примене ния.

Препараты зверобоя готовили и стандартизировали на кафедре про-
мышленной фармацевтической технологии учреждения образования 
«Витебский государственный медицинский университет». 

Расчёт экономической эффективности проводили согласно общепри-
нятой методике.

Цифровые данные, полученные в результате экспериментов, обрабо-
таны статистически с помощью программы Excel.

Результаты исследований. Данные по эффективности препаративных 
форм зверобоя продырявленного в борьбе с эймериозами цыплят-брой-
леров представлены на рисунке.
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Рис. Эффективность препаративных форм зверобоя продырявленного в борьбе 
с эймериозами цыплят-бройлеров

В первой опытной группе эймерий обнаруживали на протяжении всего 
эксперимента, однако к концу лечения наблюдалось значительное сниже-
ние количества ооцист: до начала исследования 93,6±8,75 яиц эймерий в 
1 г. фекалий, к 14 дню – 4,9±0,3. Экстенсэффективность составила 40%, 
интенсэффективность – 69,1%.

Во второй группе, где применялся экстракт модифицированный 10, 
уже к седьмому дню эксперимента наблюдалось полное освобождение 
организма от ооцист. Экстенсэффективность и интенсэффективность 
составили 100%.
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Применение препарата в третьей группе, где применялся экстракт мо-
дифицированный 1, показало снижение количества ооцист в 1 г фекалий 
от 63,2±14,37 до 5,4±2,4 к 14 дню. Экстенсэффективность составила 70%, 
интенсэффективность – 89%. Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Терапевтическая эффективность  препаративных форм зверобоя  

продырявленного при лечении эймериоза у цыплят-бройлеров  
(количество ооцит в 1 г фекалий) (M±m)

Группы
ж-х

До  
исследо-

вания

3-й
день 5-й день 7-й

день 9-й день 11-й
день

14-й
день

1 опытная
93,6±
8,75

50,8±
9,18

52,6±
6,34

22,5±
4,84

16,6±
1,5

15,5±
1,6

4,9±
0,3

2 опытная
66,2±
5,75

54,6±
36,03

26,5±
23,93

0 0 0 0

3 опытная
63,2±
4,37

83±
11,25

14,8±
6,5

13,4±
4,4

6,4±
3,4

5,4±
2,5

5,4±
2,4

4 опытная
76,7±
3,46

47,8±
34,04

37,8±
14,56

22,8±
5,8

0 0 0

Контроль
77,6±
5,72

83,4±
5,65

87,0±
4,7

76,2±
4,77

67,2±
5,5

76,8±
5,18

76,6±
4,21

Применение базисной схемы лечения так же привело к положительным 
результатам. На 9-й день наблюдалось полное освобождение организма 
от инвазии. Экстенсэффективность и  интенсэффективность составили 
100%. 

В контрольной группе ооцисты эймерий находили на протяжении всего 
времени эксперимента.

Выводы.
1. Применение сухого экстракта зверобоя  продырявленного модифи-

цированного имеет высокую эффективность в отношении эймериозной 
инвазии у цыплят-бройлеров, при этом интенс- и экстенсэффективность 
составляют 100%.

2. Экономическая эффективность сухого экстракта зверобоя проды-
рявленного модифицированного 10 при лечении эймериоза у цыплят-
бройлеров составила 0,83 рубля на 1 рубль затрат.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЗВІРОБОЮ ЗВИЧАЙНОГО ПРИ 
ЛІКУВАННІ ЕЙМЕРІОЗОВ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

Авдачщнок В.Д., Ємелянов М.А., Гурська І.В.  
Гурський П.Д.,  Балега А.А., 

Резюме. У статті наведено дані застосування препаратів звіробою зви-
чайного та показана його ефективність при лікуванні еймеріозов у курчат-
бройлерів. При цьому було встановлено, що ефективність використання 
сухого екстракту звіробою звичайного при лікуванні еймеріоза у курчат 
бройлерів становить 100%. 

Ключові слова: еймеріоз, препарати звіробою звичайного, курчата-брой-
лери.

THE USE OF DRUGS HYPERICUM PERFORATUM IN THE 
TREATMENT OF EYMERIOSIS  AT BROILER CHICKENS

Avdachenok , V.D., Gurskij P.D., Balega A.A., Emelianov M.A., Gurskaj I.V.

Summary. In these article provides data on the use of drugs Hypericum perforatum 
effective in the treatment eymeriosis at broiler chickens. It was found that the 
efficiency of a dry extract of Hypericum perforatum modified in the treatment of 
eymerios is 100%.

Key words. Eymerios, drugs Hypericum perforatum, broiler chickens.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПТИЦЫ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ  
ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО 
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Институт животноводства НААН
Гурский П.Д., к.в.н., Авдаченок В.Д., к.в.н, Балега А.А., к.в.н.,  

Гурская И.В., Емельянов М.А.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

Резюме. В статье приведены результаты исследований по ветеринарно-
санитарной оценке мяса кур при применении модифицированного препарата, 
полученного из экстракта зверобоя продырявленного, в сравнении с сухим 
экстрактом. Полученные данные указывают на отсутствие негативного 
влияния данного препарата на органолептические, физико-химические по-
казатели, химический состав, биологическую ценность и безвредность мяса, 
что позволяет выпускать его на пищевые цели без ограничений.

Ключевые слова: эймериоз, экстракт зверобоя продырявленного, ветери-
нарно-санитарная оценка, доброкачественность, мясо.  

Успешному развитию птицеводства в значительной степени препятству-
ют паразитарные заболевания. Птица, зараженная паразитами, тяжелее 
переболевает инфекционными и незаразными заболеваниями. 

Эймериозная инвазия широко распро странена в мире и приносит 
огромный экономический урон, который складывается из снижения при-
весов животных, затрат на профилактические и лечебные мероприятия [8].

С течением времени у паразитов вырабатывается устойчивость к неко-
торым препаратам химического происхождения, что увеличивает затраты 
на лечение. Многие из них сами небезопасны для организма птицы [2, 3].

Поэтому внедрение в ветеринарную практику различных средств фи-
тотерапии актуально ввиду физиологичности их действия, экологической 
и экономической целесообразности. Это свидетельствует о целесообраз-
ности дальнейших изысканий новых отече ственных эффективных средств 
из местного растительного сырья [3, 4, 5].

Актуальность развития наноиндустрии и внедрения нанотехнологий 
в ветеринарной медицине в настоящее время имеет существенное зна-
чение в связи с новыми перспективами получения большого количества 
принципиально новых диагностических и лечебно-профилактических 
средств [1, 7]. 

В настоящее время из растительного сырья возможно получение только 
сухих, густых и жидких экстрактов – именно эти лекарственные формы 
содержат наибольшее количество действующих веществ. Получение экс-
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трактов осуществляется перколированием лекарственного растительного 
сырья с последующим высушиванием в вакуумной печи, т.о. мы получаем 
постоянное количество действующих веществ, и для увеличения эффекта 
при лечении необходимо увеличивать дозу экстракта. Значит, увеличить 
биодоступность сухого экстракта возможно изменением характеристик 
самого экстракта. Достигнуть этого можно при уменьшении частиц экс-
тракта до микро- и наноразмеров.

Повышение санитарного качества, а также пищевой и биологической 
полноценности продуктов питания, их полной безвредности имеет не-
маловажное значение для сохранения здоровья людей. Важнейшим 
мероприятием в решении этих задач является научно-обоснованная 
ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя. Особого внимания за-
служивает оценка мяса, полученного от птицы, пораженной различными 
заболеваниями [2].

Предварительные эксперименты подтвердили эффективность наших 
препаратов при лечении эймериоза у свиней и крупного рогатого скота. 
Исходя из всего вышеизложенного, следует отметить, что актуальной 
задачей является более полное изучение противопротозойных свойств 
препаратов, полученных из зверобоя продырявленного, их влияния на 
ветеринарно-санитарные показатели и качество мяса птицы.

Материалы и методы исследований. Первоначально были проведены 
исследования по определению терапевтической эффективности мо-
дифицированного препарата, полученного из экстракта зверобоя про-
дырявленного. Результаты проведенных опытов указывают на высокую 
противопротозойную эффективность полученных препаратов. Интен-
сэффективность и экстенсэффективность модифицированного препарата 
зверобоя продырявленного составили 100%  

Проведение эксперимента с целью изучения влияния препаратов зверо-
боя продырявленного на качество мяса кур осуществлялось на свободных 
от эймерий цыплятах-бройлерах.

Для этого было сформировано 3 группы кур по 10 голов в каждой по 
принципу условных аналогов. 

• Первая группа птиц получала сухой экстракт зверобоя продырявлен-
ного энтерально в дозе 30 мг/кг.

• Вторая группа получала модифицированный экстракт зверобоя про-
дырявленного энтерально в условной терапевтической дозе.

• Третья группа – контрольная и препараты не получала.
Убой был проведен на последний день эксперимента.
Послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу продук-

тов убоя проводили согласно действующим техническим нормативным 
правовым актам. При этом определяли: внешний вид и цвет клюва, сли-
зистой оболочки ротовой полости, глазного яблока, поверхности тушки, 
подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюш-
ной полости, определяли состояние мышц на разрезе, их консистенцию, 
запах, проводили пробу варкой.
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При проведении  бактериологических исследований мышечной ткани и 
паренхиматозных органов, наряду с бактериоскопией мазков-отпечатков, 
проводили посевы на  жидкие и плотные питательные среды.

Физико-химические исследования включали в себя следующие  по-
казатели: 

• микроскопический анализ;
• определение рН;
• реакция на аммиак и соли аммония с реактивом Несслера;
• качественная реакция на активность фермента пероксидазы.
При  изучении химического состава мяса птицы определяли содержание 

влаги, жира, белка и минеральных веществ. 
Токсичность исследуемых образцов определяли по наличию погиб-

ших инфузорий, изменению формы, характеру движения и угнетению 
роста Tetrachimena piriformis [5]. Погибшими инфузориями считали те 
особи, которые не проявляли признаков подвижности и имели признаки 
разрушения. Изменение формы выражалось в образовании различных 
выпячиваний, деформации, удлиннении или укорачивании клеток инфу-
зорий. Изменение характера движения определяли по наличию клеток с 
вращательным, веретенообразным или круговым движением. Угнетение 
роста инфузорий определяли по меньшему количеству размножившихся 
особей по сравнению с контролем.

Наличие мертвых или деформированных клеток, замедление и измене-
ние характера движения, угнетение роста и размножения инфузорий по 
сравнению с контролем свидетельствовало о токсичности исследуемого 
материала. Отсутствие гибели инфузорий или других патологических из-
менений за 24 часа свидетельствовало об отсутствии острой и подострой 
токсичности продукта. Для исключения хронической токсичности фла-
коны с анализируемыми разведениями продукта выдерживали 96 часов.

Биологическую ценность мяса и мясопродуктов определяли по интен-
сивности размножения инфузорий на питательном субстрате, содержащем 
в качестве источника белка и стимуляторов роста исследуемые образцы. 
Показателем биологической ценности служило число (выраженное в 
процентах) выросших за 4 суток инфузорий на опытном образце к числу 
клеток, выросших в контроле. Контролем при анализе служили пробы 
мяса от здоровых животных.

При оценке биологической ценности выводили показатель относи-
тельной биологической ценности, т.е. отношение количества клеток, 
выросших на среде из исследуемого продукта к количеству инфузорий 
на среде из контрольных проб.    

Полученный цифровой материал обработан статистически с использо-
ванием компьютерной программы  BIOM2716 в Microsoft Excel.

Результаты исследований. При послеубойной экспертизе тушек и 
внутренних органов птицы как на первые, так и на третьи, седьмые и 
четырнадцатые дни исследования патологоанатомических изменений 
не выявлено. 

У всех образцов поверхность тушек сухая, беловато-желтого цвета 
с розовым оттенком; слизистая оболочка ротовой полости блестящая, 
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бледно-розового цвета, незначительно увлажнена; клюв глянцевый; 
глазное яблоко выпуклое, роговица блестящая; подкожный и внутренний 
жир бледно-желтого цвета; серозная оболочка грудобрюшной полости 
влажная, блестящая; мышцы на разрезе слегка влажные, бледно-розо-
вого цвета, упругой консистенции; запах специфический, свойственный 
свежему мясу птицы. При пробе варкой установлено, что бульон во всех 
случаях был прозрачный, ароматный. Постороннего запаха не выявлено.

Из приведенных данных органолептической оценки видно, что по 
всем показателям тушки опытных и контрольной групп существенных 
различий не имеют. 

Для определения степени пригодности мяса в пищу, кроме органо-
лептического исследования, провели определение физико-химических 
показателей мяса. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Физико-химические показатели мяса птицы

Показатели Опытная группа 1 Опытная группа 2 Контрольная группа

Количество микро-
организмов в 1 
поле зрения, шт.

До 10, нет рас-
пада мышечных 
волокон

До 10, нет рас-
пада мышечных 
волокон

До 10, нет распада 
мышечных волокон

рН 5,74+0,09 5,72+0,1 5,78+0,04

Реакция на аммиак  
и соли аммония

отрицательная отрицательная отрицательная

Реакция на перок-
сидазу

положительная положительная положительная

Из приведенных в таблице данных видно, что физико-химические по-
казатели мяса птиц опытных и контрольной групп существенных различий 
не имеют и являются свойственными для свежего мяса здоровой птицы.

Химический состав мышечной ткани является важным показателем, 
характеризующим пищевые достоинства мяса. В данной работе мы опре-
деляли количественное соотношение четырех основных компонентов 
мяса: влаги, жира, белка и минеральных веществ.

Результаты исследования химического состава мяса птицы приведены 
в таблице 2

Таблица 2 
Химический состав мяса птицы

Показатели, в % Опытная группа 1 Опытная группа 2 Контрольная группа

Влага 73,08±0,44 73,41± 0,50 74,10± 0,58

Жир 6,96±0,05 6,84± 0,17 6,97±0,13

Белок 18,29±1,69 18,25±0,7 17,42±0,33

Минеральные  
вещества

1,6±0,05 1,5±0,12 1,5±0,09
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Из данных таблиц видно, что после применения препаратов зверобоя 
продырявленного отклонений в содержании в мясе влаги, белка, жира и 
минеральных веществ не наблюдалось.

Биологическую ценность мяса птицы мы определяли по интенсивности 
размножения инфузорий на питательном субстрате, который содержал в 
качестве источника белка и стимуляторов роста исследуемые образцы. 

Токсичность или безвредность исследуемых образцов продукта опреде-
ляли по наличию погибших инфузорий, изменению их формы,   характера 
движения и  наличию  несвойственных включений в клетках инфузорий 
Тетрахимена пириформис.

Результаты исследований представлены в таблице 3.

 Таблица 3 
Биологическая ценность и безвредность мяса кур

Показатели Опытная группа 1 Опытная группа 2 Контрольная 
группа

Относительная биоло-
гическая ценность, %

98,67±0,35 102,05±0,8 100

Безвредность, % 0,7±0,07 0,7±0,11 0,8±0,09

Из приведенных данных видно, что показатели относительной биоло-
гической ценности мяса птицы в опытных группах и контроле достоверно 
не отличаются между собой. В мясе птицы не  наблюдалось увеличения 
мертвых клеток  и угнетенного роста инфузорий во всех пробах.  Это сви-
детельствует о том, что оно не  обладает токсичностью для тест-объекта 
инфузорий Тетрахимена пириформис.

Бактериоскопия мазков-отпечатков из мяса и внутренних органов кур 
не выявила в них патогенных микроорганизмов.

По результатам бактериологических исследований выделенные куль-
туры не обладали патогенными свойствами для белых мышей.

Таким образом, применение препаратов зверобоя продырявленного при 
лечении эймериозов не ухудшает санитарные показатели мяса, а также 
не оказывает существенного влияния на его качество.

Выводы. 
По органолептическим и физико-химическим показателям мясо птицы 

после применения препаратов зверобоя продырявленного не имеет от-
клонений от мяса здоровой птицы и является доброкачественным.

Относительная биологическая ценность мяса птицы в опытных группах 
и контроле достоверно не отличаются между собой, мясо является без-
вредным и не обладает токсичным действием на тест-объекты инфузории 
Тетрахимена пириформис. Качественный состав мяса птицы опытных 
групп не имеет достоверных отличий по сравнению с мясом здоровой 
птицы.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ОЦІНКА М’ЯСА ПТИЦІ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТУ ЗВІРОБОЮ ЗВИЧАЙНОГО

Шаповалов С.О. Гурський П.Д. Авдаченок В.Д., Балега А.А.,  
Гурська І.В., Ємельянов М.А.

Резюме. У статті наведено результати досліджень з ветеринарно-
санітарної оцінки м’яса курей при застосуванні модифікованого препарату, 
отриманого з екстракту звіробою звичайного у порівнянні з сухим екстрак-
том. Отримані дані вказують на відсутність негативного впливу даного 
препарату на органолептичні, фізико-хімічні показник, хімічний склад, 
біологічну цінність і нешкідливість м’яса, що дозволяє випускати його на 
харчові цілі без обмежень.

Ключові слова: еймеріоз, екстракт звіробою звичайного, ветеринарно- 
санітарна оцінка, доброякісність, м’ясо.
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VETERINARY-SANITARY ASSESSMENT OF MEAT THE USE  
OF DRUGS HYPERICUM PERFORATUM

Shapovalov S., Avdachenok  V., Gurskij P., Balega A., Emelianov M.A., 
Gurskaj I.V.

Summary. In article results of researches on veterinary-sanitary assessment of 
meat chickens in applying the modified drug derived from an extract of Hypericum 
perforatum, compared with a dry extract. The data obtained indicate the absence of a 
negative influence of the modified product based on extracts of Hypericum perforatum 
on organoleptic, physical and chemical properties, chemical composition, biological 
value and harmlessness of meat.

Key words: Eymerios, extract of Hypericum perforatum, veterinary-sanitary 
assessment, high quality, meat
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