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ТераПевТИЧеСкая И ЭконоМИЧеСкая ЭФФекТИвноСТЬ  
ПреПараТИвнЫХ ФорМ ЗвероБоя ПродЫрявленного  

ПрИ ФаСцИолеЗе И дИкроцелИоЗе  
У крУПного рогаТого СкоТа

Авдачёнок В.Д., доцент кафедры фармакологии и токсикологии, кан-
дидат ветеринарных наук

УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» академия вете-
ринарной медицины», Республика Беларусь

Резюме. Препаративные формы зверобоя продырявленного высокоэффек-
тивны при лечении фасциолеза и дикроцелиоза у крупного рогатого скота. 
Терапевтическая эффективность оригинальных препаратов зверобоя про-
дырявленного составляет 100%, а экономическая эффективность ориги-
нальных препаратов зверобоя продырявленного в терапевтической дозе при 
однократном применении составила 1,85 рублей на 1 рубль затрат.

Ключевые слова: препаративные формы зверобоя продырявленного, фас-
циолез, дикроцелиоз,  крупный рогатый скот.

введение. Проблема трематодозов, приводящих к значительным ко-
личественным и качественным потерям животноводческой продукции, 
продолжает оставаться одной из наиболее актуальных в ветеринарии. 
Фасциолез в ряде регионов как Республики Беларусь, так и в России, 
имеет очаговое распространение. В зонах с сырыми и заболоченными 
пастбищными участками, со стоячими и слабопроточными водоемами 
фасциолез встречается почти повсеместно. В средней полосе России за-
раженность фасциолезом составляет 32%. [1].

Распространение фасциолеза и дикроцелиоза у крупного рогатого ско-
та приносит огромный экономический урон в ряде хозяйств, который 
складывается из снижения привесов животных, затрат на профилакти-
ческие и лечебные мероприятия [2].

По данным И.А. Архипова, экономический ущерб при фасциолезе 
складывается из следующих показателей:  снижение молочной продук-
тивности коров на 10-20%, снижения прироста массы молодняка живот-
ных на 5-15%, выбраковки пораженной печени, снижение качества мяса 
на 100-300 ккал/кг и гибели животных.

Применение химических препаратов для лечения фасциолеза имеет 
ряд недостатков, один из которых, это ограничение применения моло-
ка  в течение нескольких суток после применения препарата. Поэтому 
необходима альтернатива в виде препаратов, не имеющих ограничения 
по применению молока и мяса, дешевых и высокоэффективных. Источ-
ником получения таких препаратов может служить лекарственное рас-
тительное сырьё.

Растения являются источниками получения разнообразных лекарс-
твенных веществ: каждый третий препарат на мировом рынке является 
препаратом растительного происхождения. Стоимость же лекарственных  
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препаратов из растений в большинстве случаев значительно ниже синте-
тических, поэтому их использование экономически более выгодно [3].

С течением времени у паразитов вырабатывается устойчивость к неко-
торым препаратам химического происхождения, что увеличивает затра-
ты на лечение. Многие из них сами небезопасны для организма живот-
ных. Поэтому внедрение в ветеринарную практику различных средств 
фитотерапии актуально ввиду физиологичности их действия, экологи-
ческой и экономической целесообразности. Это свидетельствует о целе-
сообразности дальнейших изысканий новых отече ственных эффектив-
ных средств из местного растительного сырья [5]. 

Таким сырьем является трава зверобоя продырявленного, произраста-
ющего по всей территории Беларуси [4].

Целью наших исследований явилось изучение терапевтической и эко-
номической эффективности сухого экстракта зверобоя продырявлен-
ного, препаратов, полученных из зверобоя продырявленного по ориги-
нальной методике при лечении фасциолеза и дикроцелиоза у крупного 
рогатого скота. 

Материал и методы исследований. Работа выполнена в условиях науч-
ных лабораторий кафедр фармакологии и токсикологии, в хозяйствах 
Псковской области Российской Федерации, в паразитологическом от-
деле Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Изучение терапевтической эффективности препаратов зверобоя про-
дырявленного проводили в опыте на коровах массой 350 кг в ООО «Хо-
зяйство Выставка» Псковской области. В опыте сформировали 4 группы 
по 10 голов в каждой.

Коровы 1-й, 2-й и 3-й групп были опытными. Им вводили энтераль-
но: 1-й группе оригинальный препарат, полученный из зверобоя проды-
рявленного в терапевтической дозировке однократно, 2-й группе - ориги-
нальный препарат, полученный из зверобоя продырявленного в двойной 
терапевтической дозировке однократно, 3-й группе - применяли альбен 
(действующее вещество – альбендазол) в таблетках в дозе 0,01 г/кг или 
1 таблетка на 35 кг ж.м. Животные четвертой группы служили контролем и 
препараты не получали.

Условия содержания и кормления животных, опытных и контрольных 
групп были одинаковые. Все животные были спонтанно инвазированы 
фасциолами и дикроцелиями. Критерий отбора животных заключался 
в обнаружении яиц фасциол и дикроцелий в фекалиях методом после-
довательных промываний. Интенсивность заражения определяли путём 
подсчета количества яиц гельминтов в 1 грамме фекалий. Оценку эффек-
тивности препаратов учитывали по динамике интенсивности инвазии, 
проводя копроскопические исследования методом последовательных 
промываний до введения препаратов на пятые, десятые, пятнадцатые, 
тридцатые, сорок пятые и шестидесятые сутки после их применения.

Все цифровые данные, полученные при проведении эксперименталь-
ных исследований, обработаны статистически с помощью компьютер-
ной про граммы Excel. Критерий достоверности определяли по таблице 
Стьюдента.
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результаты исследований. Изучение эффективности проводили  
в ООО «Хозяйство Выставка» Псковской области. Исследования прово-
дились в течение 60 дней. При этом впервые было установлено влияние 
оригинальных препаратов зверобоя продырявленного на трематод при 
фасциолезе и дикроцелиозе у крупного рогатого скота. Результаты пред-
ставлены в таблицах и рисунках №1 и 2.

Таблица 1. Эффективность применения препаратов при лечении  
дикроцелиоза (M±m)

группы  
животных

кол-во
живот-

ных

до дегельминти зации После дегельминтизации

ИИ, в 1 г фекалий ИЭ% ЭЭ% ИИ, в 1 г фекалий

1 опытная 10 74,0±30,96** 100 100 0***

2 опытная 10 59,2±25,09** 100 100 0***

3 опытная 10 59,2±38,09** 85,4 80 7,4±7,4***

4 контроль 10 162,8±18,8 0 0 74±28,66
Примечание: **- Р<0,01; **- Р<0,001.

Таблица 2. Эффективность применения препаратов при лечении  
фасциолеза (M±m)

группы 
животных

кол-во
живот-

ных

до дегельминти зации После дегельминтизации

ИИ, в 1 г фекалий ИЭ% ЭЭ% ИИ, в 1 г фекалий

1 опытная 10 185,0±16,55** 94 60 22,2±14,8**

2 опытная 10 192,4±21,57** 100 100 0***

3 опытная 10 118,4±31,82** 97 80 7,4±7,4***

4 контроль 10 66,6±29,60 0 0 74±28,66
Примечание: **- Р<0,01; ***- Р<0,001.

В результате эксперимента было установлено, что  в 1-ой и 2-ой груп-
пах произошло полное освобождение животных от дикроцелий, при 
этом экстенсэффективность и ин тенсэффективность составляла 100%. 
Ин тенсэффективность в 3 контрольной группе была ниже на 20% и со-
ставляла 80% в срав нении с 1 и 2 группами.

При фасциолезе самый высокий лечебный эффект был получен во 
2-ой группе. При этом экстенсэффективность и ин тенсэффективность 
составляли 100%.

В 3 группе экстенсэффективность составила 80%, а ин тенсэффектив- 
ность 97%. В контрольной группе животные и были инвазированны на 
протяжении всего времени эксперимента и препараты не получали.

Нами впервые доказано влияние оригинальных препаратов зверобоя 
продырявленного на фасциол и дикроцелий у крупного рогатого скота. 

При расчете экономической эффективности видно, что использо-
ванные нами способы лечения фасциолезно-дикроцелиозной инвазии 
у крупного рогатого скота экономически эффективны. Применение 
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препаратов зверобоя продырявленного позволяет предотвратить ущерб 
в результате уменьшения заболеваемости животных. Экономический 
эффект лечебных мероприятий на 1 рубль затрат с применением ори-
гинальных препаратов в терапевтической дозе однократно составил  
1,85 рублей.

выводы. Оригинальный препарат зверобоя продырявленного в тера-
певтической дозе показал стопроцентную экстенс и интенсэффектив-
ность при лечении фасциолеза у коров. 

При лечении дикроцелиоза оригинальный препарат зверобоя проды-
рявленного в терапевтической и двойной терапевтической дозе показал 
стопроцентную экстенс и интенсэффективность. 

Экономический эффект лечебных мероприятий на 1 рубль затрат  
с применением оригинальных препаратов в терапевтической дозе одно-
кратно составил 1,85 рублей.
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ТераПевТИЧеСкая И ЭконоМИЧеСкая ЭФФекТИвноСТЬ  
ПреПараТИвнЫХ ФорМ ЗвероБоя ПродЫрявленного  

ПрИ ФаСцИолеЗе И дИкроцелИоЗе У крУПного рогаТого 
СкоТа

Авдачёнок В.Д., доцент кафедры фармакологии и токсикологии,  
кандидат ветеринарных наук

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

Summary. Preparative form Hypericum perforatum highly effective in the 
treatment of fascioliasis and dicroceliosis at bovine. Therapeutic effectiveness of 
original preparations Hypericum perforatum is 100%and the economic efficiency 
of original preparations Hypericum perforatum in therapeutic dose for single 
application, was 1.85 roubles on 1 rouble of expenses. 

Key words: Preparative form Hypericum perforatum, fascioliasis, dicroceliosis, 
bovine. 



7

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

УДК: 637.414

вИвЧення дИнаМікИ ЗМін ЖИрнокИСлоТного СкладУ 
ЖовТка яЄцЬ в ПроцеСі еМБріоналЬного роЗвИТкУ кУрей 

ріЗнИХ наПряМів ПродУкТИвноСТі

Артеменко О.Б., Тагіров М.Т., Байдевлятова О.М.,  
Шоміна Н.В., Терещенко О.В.

Державна дослідна станція птахівництва Національної академії  
аграрних наук України,  E-mail: shomina_n@ukr.net

Резюме. Розглянута динаміка змін жирнокислотного складу ліпідів 
жовтка яєць курей яєчного та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності 
на протязі інкубації. Виявлено, що при годівлі стандартним комбікормом 
загальний вміст ліпідів у жовтку яєць курей яєчної породи на 0,3 г або на  
5,0  % нижчий, ніж в яйцях курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності. 
Вивчення темпів утилізації жирних кислот жовтка показало, що най-
більш інтенсивне їх використання відбувається після 12-ї доби інкубації. 
Тільки дуже незначна кількість жирних кислот жовтка (в наших дослідах  
17,9 % - у яєчних курей, 19,7 % – у м’ясо-яєчних) транспортується до емб-
ріону у першу половину інкубації. Десь біля 12-ї доби інкубації ембріон всту-
пає у фазу основного метаболічного переходу, що характеризується досить 
швидким переносом ліпідів із жовтка до ембріону через мембрану жовтко-
вого мішка. Так, у цей період (з 12-ї по 18 добу інкубації) в яйцях яєчних та 
м’ясо-яєчних курей було використано відповідно 26,0 % та 30,4 % запасів 
жирних кислот жовтка. До моменту виводу в ембріон доставлено близько 
76 – 78 % ліпідів жовтка. 

Ключові слова: жовток, ліпіди, жирні кислоти, ембріони, кури, напрям 
продуктивності.

вступ. В інкубаційний період розвитку зародка в яйці відбуваються 
складні фізіологічні процеси, зародок росте і розвивається у замкненій, 
твердій оболонці, використовуючи різні джерела їжі, які входять до скла-
ду яйця.  На початку розвитку зародка, під час ділення, жовток у вигляді 
окремих зерен потрапляє до клітин бластодерми, де проходить його фер-
ментативна обробка та внутрішньоклітинне засвоєння [1, 8]. 

Після закладки жовткового мішка переробка жовтка відбувається за 
участю цього утворення. Мембрана жовткового мішка відіграє ключо-
ву роль у метаболізмі ліпідів. За рахунок формування складних зморшок 
та виростів на поверхні мішка збільшується площина його контакту із 
жовтком.  Внутрішня ендодерма мембрани складається із шару стовп-
частих клітин, апікальна поверхня яких багата на мікроворсинки [13]. 
Ці клітини здійснюють абсорбцію інтактних ліпопротеїнів дуже низької 
щільності за рахунок рецептор-опосередкованого ендоцитозу. Абсорбо-
вані апікальною поверхнею ендодермальних клітин жовткового мішка 
ліпіди до потрапляння у кровоток піддаються дії різноманітних фермен-
тів: гідролізуються, об’єднуються з апопротеїнами, секретуються у ви-
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гляді часток ліпопротеїнів дуже низької щільності із базальної поверхні 
ендодерми та доставляються до ембріону [17]. Сіть капілярів, що підхо-
дять до базальної поверхні ендодермального шару клітин об’єднуються у 
головні вітелінові вени, які входять до ембріону через стовбур жовтково-
го мішка. У тканинах ембріону першочергову роль в утилізації жовтко-
вих ліпідів відіграє ліпопротеїнліпаза, активність якої у різних тканинах 
швидко збільшується починаючи з 6 дня інкубації. Спеціальні депо, що 
розвиваються в багатьох місцях під шкірою ембріону, служать для збері-
гання цих триглицеридів, в той час як зв’язаний холестерол відкладаєть-
ся переважно у печінці, збільшуючи її розмір та надаючи характерного 
жовтуватого кольору [10]. 

Метаболізм ліпідів значно впливає на життєздатність ембріону, осо-
бливо в кінці інкубаційного періоду, бо з ним пов’язані виробництво те-
пла та рівень використання кисню зародками [13, 14]. Під час інкубації 
із початкових запасів жирних кислот яйця 28 % переходить до зародку, 
32 % залишається у жовтку, який потім втягується у порожнину тіла за-
родку, решта (40 %) утилізується в процесах обміну. При окисленні жир 
дає тепла у два рази більше, ніж вуглеводи та протеїни. Підраховано, що 
94% своїх енергетичних потреб курячий ембріон задовольняє за рахунок 
окислення жирних кислот жовткового мішка. Крім цього, при окислен-
ні жирів вивільнюється велика кількість води (100 г жиру дають 107,1 г 
води). Ця вода поповнює запаси, які до цього часу в результаті випаро-
вування суттєво зменшуються. [11, 12, 15].

Відомо, що яйця курей м’ясних порід мають більший термін інкуба-
ційного періоду у порівнянні з яйцями яєчних курей, що пов’язано з 
різною швидкістю протікання процесів ембріонального розвитку, а саме 
з темпами депонування та утилізації навколозародкових рідин. Напри-
клад, у курей яєчних порід повна резорбція білка закінчується раніше, 
ніж у м’ясо-яєчних або м’ясних. Виводимість яєць курей важких порід 
нижча у порівнянні з легкими, але це не є наслідком зниженої інтенсив-
ності процесів росту та розвитку зародків. Відмінності в ембріонально-
му розвитку курей яєчного і м’ясного напрямків продуктивності можуть 
бути пов’язані з різницею у складі вихідного матеріалу, а саме із різною 
кількістю ліпідів жовтка [2, 16, 18]. 

Метою даної роботи було вивчити динаміку використання жирних 
кислот жовтка ембріонами курей яєчного та м’ясного напрямів продук-
тивності під час інкубації та встановити її зв’язок з основними подіями 
ембріогенезу.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проведено в Інституті тва-
ринництва НААН на яйцях, ембріонах та добовому молодняку курей по-
роди бірківська барвиста та лінії Г2 м’ясо-яєчної популяції породи Плі-
мутрок білий. Яйця для досліджень відбирали згідно до вимог діючого 
стандарту [9]. Перед закладанням на інкубацію яйця були зважені та роз-
ділені на дві групи: 1 група – яйця від курей породи бірківська барвиста, 
2 група – яйця лінії Г2 м’ясо-яєчної популяції. Інкубацію яєць  прово-
дили в інкубаторах ІЛБ-500. Температурно-вологісний режим інкубації 
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для яєць кожної групи встановлювали згідно методичних рекомендацій 
[4]. На 12 та 18 добу інкубації проводили розтин ембріонів за загально 
прийнятою методикою у кількості 10 штук з метою встановлення інтен-
сивності розвитку зародків [7]. Було вивчено склад жирів яєць до інку-
бації, на 12, 18 добу інкубації та в залишковому жовтку добових курчат. 
Для проведення даного аналізу із  кожної групи яєць були відібрані три 
усереднені проби по 5 яєць/курчат. Жовтки були виділені, зважені, об’-
єднані по 5 штук і покладені на зберігання при -12оС для послідуючого 
хроматографічного аналізу за методикою, описаною у ГОСТ 30418-96 
[3]. По завершенню виводу проводили статистичну обробку, облік та 
аналіз отриманих результатів [6].

результати досліджень. В результаті проведених досліджень виявлено, 
що при годівлі стандартним комбікормом загальний вміст ліпідів у жовт-
ку яєць курей яєчної породи на 0,3 г або на 5,0 % нижчий, ніж в яйцях 
курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності (табл. 1). Окрім цього, 
було відмічено розбіжності за жирнокислотним складом ліпідів (табл. 
2). Жирні кислоти жовтка яєць курей яєчного напряму продуктивності 
представлені цілим рядом насичених (мірістинова, пальмітинова, стеа-
ринова, маргаринова) та ненасичених (пальмітоолеїнова, гептадецено-
ва, олеїнова, линолева, линоленова, гадолеїнова) кислот. Жирнокислот-
ний склад жовтка яєць м’ясо-яєчної птиці не настільки різноманітний, 
але переважає за масою насичених кислот на 0,15 г, ненасичених – на 
0,07 г. Основну долю серед жирних кислот жовтка складають пальміти-
нова (23,7 – 25,6%) та олеїнова (39,7 – 42,8%) кислоти. Серед полінена-
сичених жирних кислот жовтка переважає линолева кислота, в той час 
як вміст ліноленової та арахідонової кислот дуже низький. Окрім цього, 
в яйцях курей м’ясо-яєчної популяції, порівняно з яйцями яєчної птиці, 
виявлено більшу кількість жирних кислот із розміром ланцюга більше 
вісімнадцяти (гадолеїнова та арахідонова жирні кислоти).  Слід також 
відзначити, що вміст насичених та насичених жирних кислот у жовтках 
яєць бірківської барвистої становить 32,44 % та 67,56 %, а у лінії Г2 м’я-
со-яєчної популяції — 33,76 % та 66,24 % відповідно.

Таблиця 1. Кількість загальних ліпідів у жовтку яєць курей яєчного та 
м’ясо-яєчного напрямів продуктивності

Показник Бірківська  
барвиста 

М’ясо-яєчна 
популяція

Кількість загальних ліпідів у жовтку, г 5,8±0,2 6,1±0,2

Кількість загальних ліпідів у жовтку, %  
(у сухій речовині) 61,7±0,5 62,5±0,7

Вивчення темпів утилізації жирних кислот жовтка показало, що най-
більш інтенсивне їх використання відбувається після 12-ї доби інкубації 
(рис.). У першу половину інкубації до ембріону транспортується менша 
частина жирних кислот жовтка (в наших дослідах 17,9 % - у яєчних ку-
рей, 19,7 % – у м’ясо-яєчних). Що стосується другої половини інкубації,  
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то у період з 12-ї по 18 добу інкубації в яйцях яєчних та м’ясо-яєчних 
курей було використано відповідно 26,0 % та 30,4 % запасів жирних кис-
лот жовтка, що співпадає із даними інших авторів. Так, Noble R.C. та 
Gocchi M. (1990) у своїй роботі описують, що десь біля 12-ї доби інку-
бації ембріон вступає у фазу основного метаболічного переходу, що ха-
рактеризується досить швидким переносом ліпідів із жовтка до ембріону 
через мембрану жовткового мішка. Вони пояснюють це тим, що на дано-
му етапі розвитку ембріон забезпечується достатньою кількістю кисню, 
а жирні кислоти жовтка використовуються як основне джерело енергії 
[14]. До моменту виводу в ембріон доставлено близько 76 – 78 % жирних 
кислот жовтка (рис. 1).

Таблиця 2. Склад жирних кислот жовтка яєць курей до інкубації

№ Жирна кислота
кількість жирної кислоти в жовтку яєць курей, г

Бірківська барвиста М’ясо-яєчна популяція

Насичені жирні кислоти

1 Капрінова (С10:0) - -

2 Лаурінова (С12:0) - -

3 Мірістинова (С14:0) 0,01 -

4 Пальмітинова (С16:0) 1,288 1,442

5 Маргаринова (С17:0) 0,011 -

6 Стеаринова (С18:0) 0,441 0,461

7 Арахінова (С20:0) - -

8 Лігноцеринова (С24:0) - -

Всього 1,758 1,904

Ненасичені жирні кислоти

9
Пальмітоолеїнова 
С16:1) 0,156 0,163

10 Гептадеценова (С17:1) 0,005 -

11 Олеїнова (С18:1) 2,321 2,240

12 Линолева (С18:2) 1,143 0,846

13 Линоленова (С18:3) 0,023 0,041

14 Гадолеїнова (С20:1) 0,011 0,207

15 Арахідонова (С20:4) - 0,238

Всього 3,661 3,736

Динаміку змін жирнокислотного складу жовтка в процесі інкубації 
яєць курей досліджуваних напрямів продуктивності відображено у та-
блицях 3 та 4.

З таблиць видно як знижується кількість жирних кислот у жовтку 
яєць в ході ембріогенезу. Найбільш інтенсивне їх використання почи-
нається з 12 доби інкубації (див. табл. 3, 4). При цьому, в період з 12 по  
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18 добу інкубації, коли йде інтенсивне формування ембріональних тка-
нин, більше використовується ненасичених жирних кислот, а в період 
після 18 доби – насичених (рис. 2). Це можна пояснити тим, що нена-
сичені жирні кислоти приймають активну роль у формуванні мембран, в 
той час як насичені кислоти з їх більш високим енергетичним потенціа-
лом використовуються для отримання АТФ.

15 Арахідонова (С20:4) 0,239 0,039 - - 
Всього 3,736 3,225 1,972 0,871 

 

 
Таким чином, жирні кислоти, що зберігаються в яйці, триацилгліцерол та 

фосфоліпіди використовуються протягом всього періоду інкубації для побудови 
мембран клітин та як джерело енергії.  Розпад жирних кислот відбувається через 
каскад реакцій, які призводять спочатку до формування комплексу ацил – КоА, а 
потім декількох молекул ацетил – КоА. Цей метаболічний шлях називається бета-
окисленням. Ацетил–КоА приймає участь в процесах, що супроводжуються 
виділенням АТФ [5]. 

Енергія, у вигляді АТФ, що вивільнюється в результаті катаболізму 
жирних кислот, використовується з одного боку для синтезу нових тканин (тобто 
на ріст), а з іншого – на підтримання вже побудованих (на збереження). Ціна 
збереження в енергетичному еквіваленті залежить від маси зародка і тому є 
найбільшою в кінці ембріогенезу. І навпаки, кількість АТФ, необхідної для росту 
тканин, буде найбільшою в період інтенсивного нарощування маси ембріону (12-
18 доба інкубації), та буде знижуватися в кінці інкубації, коли ріст тимчасово 
зупиняється. Отже, АТФ, що отримується після бета-окислення жирних кислот 
розподіляється між різними функціями організму залежно від стадії розвитку 
ембріону.  
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кислот жовтка переважає линолева кислота, в той час як вміст ліноленової та 
арахідонової кислот дуже низький. 

3. Найбільш інтенсивне використання жирних кислот жовтка відбувається після 
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інкубації) більше використовується ненасичених жирних кислот, а в період 
після 18 доби – насичених. 
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Рис. 2. Співвідношення жирних кислот (%) у жовтках яєць та жовткових 
мішках ембріонів курей яєчного (А) та м'ясо-яєчного напрямів рис. 2. Співвідношення жирних кислот (%) у жовтках яєць та жовткових мішках 

ембріонів курей яєчного (А) та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності (Б)

Аналіз залишкового жовтка добового молодняка курей яєчного та  
м’ясо-яєчного напрямів продуктивності показав, що із ненасичених 
жирних кислот у жовтку залишилися олеїнова (0,659 та 0,646 г), линоле-
ва (0,193; 0,189 г), пальмітолеїнова (0,043; 0,024 г) та ліноленова (0,011; 
0,010 г) кислоти, а серед насичених - лише пальмітинова (0,283; 0,278 г), 
стеаринова (0,153; 0,150 г) та арахісова (0,014 та 0,011 г, відповідно для 
молодняка курей породи бірківська барвиста та м’ясо-яєчної популяції). 
При цьому, різниці за кількістю насичених жирних кислот між досліджу-
ваними групами птиці майже не існує.
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Таблиця 3. Склад жирних кислот жовтка яєць курей породи бірківська 
барвиста в процесі інкубації 

№ Жирна кислота
кількість жирної кислоти в жовтку яєць курей, г

до інкубації 12 доба 18 доба добове курча

Насичені жирні кислоти

1 Капрінова (С10:0) - - - -

2 Лаурінова (С12:0) - - - -

3 Мірістинова (С14:0) 0,017 0,013 0,007 -

4 Пальмітинова (С16:0) 1,288 1,087 0,622 0,284

5 Маргаринова (С17:0) 0,012 0,008 0,003 -

6 Стеаринова (С18:0) 0,441 0,380 0,335 0,153

7 Арахінова (С20:0) - - - 0,014

8 Лігноцеринова (С24:0) - - 0,013 -

Всього 1,758 1,489 0,980 0,451

Ненасичені жирні кислоти

9 Пальмітоолеїнова С16:1) 0,157 0,113 0,049 0,043

10 Гептадеценова (С17:1) 0,006 - - -

11 Олеїнова (С18:1) 2,321 2,103 1,039 0,659

12 Линолева (С18:2) 1,143 0,878 0,423 0,193

13 Линоленова (С18:3) 0,023 0,021 0,010 0,011

14 Гадолеїнова (С20:1) 0,012 0,013 0,013 -

15 Арахідонова (С20:4) - - 0,098 -

Всього 3,661 3,128 1,632 0,907

Таким чином, жирні кислоти, що зберігаються в яйці, триацилгліцерол 
та фосфоліпіди використовуються протягом всього періоду інкубації для 
побудови мембран клітин та як джерело енергії.  Розпад жирних кислот 
відбувається через каскад реакцій, які призводять спочатку до форму-
вання комплексу ацил – КоА, а потім декількох молекул ацетил – КоА. 
Цей метаболічний шлях називається бета-окисленням. Ацетил–КоА 
приймає участь в процесах, що супроводжуються виділенням АТФ [5].

Енергія, у вигляді АТФ, що вивільнюється в результаті катаболізму 
жирних кислот, використовується з одного боку для синтезу нових тка-
нин (тобто на ріст), а з іншого – на підтримання вже побудованих (на 
збереження). Ціна збереження в енергетичному еквіваленті залежить 
від маси зародка і тому є найбільшою в кінці ембріогенезу. І навпаки, 
кількість АТФ, необхідної для росту тканин, буде найбільшою в пері-
од інтенсивного нарощування маси ембріону (12-18 доба інкубації), та 
буде знижуватися в кінці інкубації, коли ріст тимчасово зупиняється.  
Отже, АТФ, що отримується після бета-окислення жирних кислот роз-
поділяється між різними функціями організму залежно від стадії розви-
тку ембріону. 



13

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

Таблиця 4. Склад жирних кислот жовтка яєць курей м’ясо-яєчної  
популяції в процесі інкубації 

№ Жирна кислота
кількість жирної кислоти в жовтку яєць курей, г

до інкубації 12 доба 18 доба добове курча

Насичені жирні кислоти

1 Капрінова (С10:0) - - - -

2 Лаурінова (С12:0) - 0,020 - -

3 Мірістинова (С14:0) - 0,0120 0,010 -

4 Пальмітинова (С16:0) 1,443 1,214 0,763 0,278

5 Маргаринова (С17:0) - - - -

6 Стеаринова (С18:0) 0,462 0,382 0,258 0,150

7 Арахінова (С20:0) - - - 0,014

8 Лігноцеринова (С24:0) - 0,010 - -

Всього 1,904 1,644 1,030 0,442

Ненасичені жирні кислоти

9 Пальмітоолеїнова С16:1) 0,163 0,137 0,073 0,025

10 Гептадеценова (С17:1) - - - -

11 Олеїнова (С18:1) 2,240 2,202 1,325 0,646

12 Линолева (С18:2) 0,846 0,793 0,565 0,190

13 Линоленова (С18:3) 0,041 0,039 0,009 0,011

14 Гадолеїнова (С20:1) 0,207 0,015 - -

15 Арахідонова (С20:4) 0,239 0,039 - -

Всього 3,736 3,225 1,972 0,871

висновки
1. При годівлі стандартним комбікормом загальний вміст ліпідів  

у жовтку яєць курей яєчної породи на 0,3 г або на 5,0 % нижчий, ніж  
в яйцях курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності

2. Основну долю серед жирних кислот жовтка складають пальмітино-
ва (23,7 – 25,6%) та олеїнова (39,7 – 42,8%) кислоти. Серед поліненаси-
чених жирних кислот жовтка переважає линолева кислота, в той час як 
вміст ліноленової та арахідонової кислот дуже низький.

3. Найбільш інтенсивне використання жирних кислот жовтка відбу-
вається після 12-ї доби інкубації.  У період з 12-ї по 18 добу інкубації  
в яйцях яєчних та м’ясо-яєчних курей було використано відповідно  
26,0 % та 30,4 % запасів жирних кислот жовтка. До моменту виводу  
в ембріон доставлено близько 76 – 78 % жирних кислот жовтка.

4. У період інтенсивного формування ембріональних тканин (з 12-ї по 
18-у добу інкубації) більше використовується ненасичених жирних кис-
лот, а в період після 18 доби – насичених.

5. Аналіз залишкового жовтка добового молодняка курей яєчного та 
м’ясо-яєчного напрямів продуктивності показав, що із ненасичених 
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жирних кислот у жовтку залишилися олеїнова, линолева, пальмітоле-
їнова та ліноленова кислоти, а серед насичених — лише пальмітино-
ва, стеаринова та арахісова. При цьому, кількість насичених жирних  
кислот у жовткових мішках молодняку досліджуваних груп птиці майже 
однакова.
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ИЗУЧенИе дИнаМИкИ ИЗМененИй ЖИрнокИСлоТного 
СоСТава ЖелТка яИц в ПроцеССе ЭМБрИоналЬного  

раЗвИТИя кУр раЗнЫХ наПравленИй ПродУкТИвноСТИ

Артеменко А.Б., Тагиров М.Т., Байдевлятова О.Н., Шомина Н.В.,  
Терещенко А.В.

Государственная опытная станция птицеводства Национальной  
академии аграрных наук Украины

Резюме. Рассмотрена динамика изменений жирнокислотного состава 
липидов желтка яиц кур яичного и мясо-яичного направлений продуктив-
ности во время инкубации. Установлено, что при кормлении стандартным 
комбикормом общее содержание липидов в желтке яиц кур яичной породы 
на 0,3 г или на 5,0 % ниже, чем в яйцах кур мясо-яичного направления про-
дуктивности. Изучение темпов утилизации жирных кислот желтка по-
казало, что наиболее интенсивное их использование начинается после 12-х 
суток инкубации.   Только очень незначительное количество жирних кислот  
желтка (в наших опытах 17,9 % - у яичных кур, 19,7 % – у м’ясо-яичных) 
транспортируется к эмбриону в первую половину инкубации.  Примерно с 
12-х суток инкубации эмбрион вступает в фазу основного метаболического 
перехода, которая характеризуется очень быстрым переносом липидов че-
рез мембрану желточного мешка. Так, в этот период  (с 12-х по 18-е сутки 
инкубации) в яйцах яичных и мясо-яичных кур было использовано соответ-
ственно 26,0 % и 30,4 % запасов жирных кислот желтка. К моменту выво-
да в эмбрион доставлено около 76 – 78 % липидов желтка. 

Ключевые слова: желток, липиды, жирные кислоты, эмбрионы, куры, на-
правление продуктивности.

STUDY OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN FATTY ACID 
COMPOSITION OF EGG YOLKS DURING EMBRYONIC 

DEVELOPMENT OF HENS OF DIFFERENT PRODUCTIVITY TYPES

Artemenko O.B., Tagirov M.T., Baydevlyatova O.M., Shomina N.V., 
Tereshchenko A.V.

State Poultry Research Station of the National Academy Agrarian Sciences of 
Ukraine

Summary. The article presents the materials on the dynamics of changes in the 
fatty acid content in the egg yolks of hens of egg and meat and egg productivity 
types during incubation. It is found out that at feeding hens with the general mixed 
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fodder the total content of lipids in the egg yolks of the egg hens is 0.3 g or 5.0 % 
lower than in the eggs of the meat and egg hens. The study of the rates of utilization 
of the yolk fatty acids showed that their most intensive use began after the 12th 
day of incubation.   Only the very negligible quantity of yolk fatty acids (in our 
experiments 17,9 % - for egg hens, 19,7 % - for meat and egg hens) is transported 
to the embryo in the first half of incubation.  Approximately from the 12th day of 
incubation an embryo enters into the phase of basic metabolic transition that is 
characterized by the very rapid transfer of yolk lipids through the membrane of 
yolk sac. So, in this period  (from the 12th to the 18th day of incubation) in the eggs 
of egg and meat and egg hens was used 26,0 % and 30,4 % of the yolk fatty acids 
supplies accordingly. By the moment of the hatch about 76 - 78 % of yolk lipids are 
delivered to the embryos. 

Key words: yolk, lipids, fatty acids, embryos, hens, type of productivity.
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ЭкСПерИМенТалЬное ЗараЖенИе СУТоЧнЫХ цЫПляТ 
воЗБУдИТелеМ СалЬМонеллЁЗа

Бобров К. А., аспирант1, Бондаренко А. Л., младший научный  
сотрудник, E-mail: kirillbobrov20@gmail.com

Институт животноводства НААН

Резюме. Проведён сравнительный анализ методов инфицирования суточ-
ного молодняка кур породы Борковская барвистая возбудителем сальмонел-
лёза. Показано отсутствие различий между пероральным и внутрибрюшин-
ным способами заражения. Метод перорального инфицирования является 
менее трудоёмким и поэтому является наиболее приемлемым. Определена 
оптимальная доза заражения, составившая 4 млрд. кл/см3.

Ключевые слова: сальмонеллёз, Salmonella typhimurium, эксперименталь-
ное заражение, цыплята.

Птицеводство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 
животноводства в эпоху растущего кризиса продовольствия, связанного 
с ростом населения планеты [1, 2]. Одной из наиболее важных проблем 
в птицеводстве является сальмонеллёз, который приводит к убыткам, 
связанным со смертностью птицы, запретами на реализацию продуктов 
птицеводства, так как заболевание является чрезвычайно опасным и для 
человека [3, 4]. 

Проблема заболеваемости сальмонеллёзом приводит к нивелирова-
нию основного преимущества птицеводства – производства большого 
объёма качественных продуктов питания. Поэтому изучение пробле-
мы сальмонеллёза в птицеводстве Украины в свете современных ме-

1 научный руководитель к. с.-х. н., с. н. с. Кулибаба Р.А.
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тодов молекулярно-генетических исследований является актуальным  
вопросом.

Для изучения самого заболевания, специфики его протекания у разных 
видов птиц, определения межпородной изменчивости в чувствитель-
ности и устойчивости необходимо исследовать птицу, инфицирован-
ную сальмонеллёзом. Однако высокая контагиозность не позволяет из-
учать сальмонеллёз на базе хозяйств, поэтому целесообразно проводить  
экспериментальное заражение кур, изолированных от содержащихся 
стад птицы.

К основным методам экспериментального заражения относят методы 
внутрибрюшинного, перорального, подкожного, внутрикожного, внут-
римышечного и внутривенного введения инфекционного агента [5].

Сальмонеллёз – инфекционное заболевание, возбудитель которого 
передаётся как алиментарным путём, так и трансовариальным путями. 
При экспериментальном заражении птицы наиболее приемлемыми яв-
ляются внутрибрюшинный и пероральный методы введения возбудите-
ля. 

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, поэ-
тому нам необходимо было выбрать наиболее удобный приём для прове-
дения экспериментальных исследований.

Таким образом, целью наших исследований было проведение сравни-
тельного анализа методов перорального и внутрибрюшинного зараже-
ния суточного молодняка возбудителем сальмонеллёза.

Материалы и методы. Исследования проводили с использованием су-
точной культуры S. typhimurium штамм 371 (полученный в ГНКИБШМ, 
г. Киев) на однодневных цыплятах породы Борковская барвистая в ко-
личестве 100 голов. Цыплята были размещены в виварии лаборатории 
профилактики заболеваний птицы и молекулярной диагностики. [6, 7].

Экспериментальное заражение проводили с соблюдением всех сани-
тарных норм и мер предосторожности [8].

Перед постановкой опыта было сформировано 5 опытных групп по  
20 голов в каждой. Каждая из групп, в свою очередь, была разделена на 
две подгруппы (по 10 голов), одну из которых заражали перорально,  
а другую – внутрибрюшинно. Цыплят инфицировали разными дозами: 
0,5, 1, 2, 4, и 5 млрд.кл./см3 соответственно (табл. 1).

Таблица 1. Схема инфицирования суточного молодняка кур породы 
Борковская барвистая

группа Пероральное заражение (доза) внутрибрюшинное заражение (доза)

I 0,5 млрд.кл./см3 0,5 млрд.кл./см3

II 1 млрд.кл./см3 1 млрд.кл./см3

III 2 млрд.кл./см3 2 млрд.кл./см3

IV 4 млрд.кл./см3 4 млрд.кл./см3

V 5 млрд.кл./см3 5 млрд.кл./см3
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результаты исследований. Наблюдение за опытной птицей проводили  
в течении 30 дней. За этот период у павшей птицы изучали патологоана-
томические изменения с последующим проведением бактериологичес-
ких исследований с целью реизоляции возбудителя [9, 10].

Аналогичные исследования были проведены и на цыплятах, оставших-
ся живыми по истечении срока исследований. Полученные результаты 
дали возможность определить выраженность патологоанатомических 
изменений как у павших, так и у выживших особей. Инфицирование 
считали эффективным в случае появления патологических изменений  
в кишечнике, селезёнке и печени, а также определения возбудителя 
сальмонеллёза в этих органах у 75% птицы от численности группы.

У больной птицы учитывали характерные изменения, такие как инво-
люция селезёнки, поражения печени (появление некротических участ-
ков), наличие «творожистых» образований в слепых отростках кишеч-
ника и гипертрофия сердца.

Как показали результаты исследований, эффективность инфициро-
вания и, как следствие, сложность протекания заболевания при перо-
ральном и внутрибрюшинном способе инфицирования не отличалась  
и зависела от дозы заражения. Течение заболевания было наименее вы-
раженным у цыплят в группе I, которую заразили S. typhimurium в дозе  
в 0,5 млрд. кл/см3. При этом реизоляция возбудителя из внутренних ор-
ганов составила 10% от численности группы.

Цыплята группы II и III, инфицированные S. typhimurium в дозах 1 и  
2 млрд. кл/см3 практически не отличались между собой по выражен-
ности клинической картины. При вскрытии у цыплят присутствовали 
незначительные изменения, характерные для сальмонеллёза, такие как 
появление характерных «творожистых» образований в просвете кишеч-
ника и инволюция селезёнки. Реизоляция возбудителя составила 50 %  
от поголовья в группе, а гибель цыплят – 20%.

Наиболее выраженные изменения были отмечены у цыплят групп IV  
и V, инфицированных S. typhimurium в дозах в 4 и 5 млрд.кл./см3. При-
сутствовали серозно-катаральный энтерит, а также «творожистые» обра-
зования в просвете слепого отдела кишечника, некротические образова-
ния в печени и гипертрофические изменения сердца (рис.).

Падёж при этом составил 40 % от количества инфицированных, а воз-
будитель реизолирован в 90 % случаев.

Сводные результаты по количеству инфицированных и павших цып-
лят от разных доз заражения представлены в таблице 2.

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать 
вывод, что различия в эффективности инфицирования цыплят и выра-
женности заболевания при пероральном и внутрибрюшинном способах 
заражения отсутствуют. 

Таким образом, на основании полученных результатов, для эффектив-
ного инфицирования и получения максимально полной симптомати-
ки сальмонеллёза с поражениями внутренних органов, целесообразно 
использовать дозы в 4 или 5 млрд.кл./см3. Меньшие дозы не приводят  
к должному эффекту.
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Таблица 2. Процент инфицированных и погибших особей  
в зависимости от дозы инфицирования

доза 
инфицирования

Процент инфицированных
(%)

Процент погибших
(%)

пероральное 
введение

внутри- 
брюшинное 

введение

перо-
ральное 
введение

внутри-
брюшинное 

введение
0,5 млрд. кл./см3 10 10 0 0

1 и 2 млрд. кл./см3 50 50 20 20

4 и 5 млрд. кл./см3 90 90 40 40

1                                                                 2           3

рис. 1. Поражения внутренних органов при сальмонеллёзе: 1 – «творожистые» 
образования в слепом отделе кишечника; 2 – гипертрофия сердца; 3 – некроти-

ческие поражения печени

выводы
1. Не выявлено различий в качестве заражения при использова-

нии перорального и интраперитониального методов инфицирования  
S. typhimurium.

2. Более перспективным является использование метода перорального 
инфицирования в связи с отсутствием травмирования суточных цып-
лят.

3. Для проведения экспериментального заражения суточного мо-
лодняка кур S. typhimurium целесообразно использовать дозы 4 или  
5 млрд.кл./см3.
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ExPERIMENTAL SALMONELLOSIS INFECTION OF DAY-OLD 
CHIKEN

K. Bobrov, postgraduate, A. Bondarenko, junior researcher,  
E-mail: kirillbobrov20@gmail.com

Institute of animal science
Summary. Performed comparative analysis of methods of experimental 

salmonellosis infection of day-old chicken breed Borkovkaya barvistaya. It is 
shown no critical difference between intraperitonial and perioral infection method, 
but perioral method less labor-intensive and less traumatic to chicken, that’s why 
this method is more appropriate. Determined the optimal infection dose that was 4 
mlrd. cells/ml.

Key words: salmonellosis, Salmonella typhimurium, experimental infection, 
chickens.

екСПерИМенТалЬне ЗараЖення доБовИХ кУрЧаТ ЗБУднИ-
коМ СалЬМонелЬоЗУ

Бобров К. А., аспірант, Бондаренко А. Л. молодший науковий  
співробітник, E-mail: kirillbobrov20@gmail.com

Інститут тваринництва НААН

Резюме. Проведено порівняльний аналіз методів інфікування добово-
го молодняку курей породи Бірківська барвиста збудником сальмонельозу.  
Показано відсутність відмінностей між пероральним та внутрішньочерев-
ним способами зараження курей. Метод перорального інфікування є менш 
трудоємним та тому являється найбільш прийнятним. Визначена опти-
мальна доза зараження, котра становить 4 млрд. кл/см3.

Ключові слова: сальмонельоз, Salmonella typhimurium, експериментальне 
зараження, курчата.
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норМУвання СПіввідноШення оМега-6:оМега-3  
ПоліненаСИЧенИХ ЖИрнИХ кИСлоТ в раціоні кУрей

Н.І. Братишко, к.б.н., bratishko-n@rambler.ru,  
О.В. Притуленко, О.В. Гавілей, Л.Л. Полякова, О.В. Терещенко, к.б.н.

Державна дослідна станція птахівництва НААН, с. Борки, Україна

Резюме. Мета досліджень – вивчити вплив комбікормів з різним співвід-
ношенням омега-6:омега-3 поліненасичених жирних кислот на обмін речо-
вин в організмі курей та їх продуктивність. Дослід проведено на курях-не-
сучках   породи леггорн бірківська барвиста. Із курей 36-тижневого віку 
було сформовано 4 групи  по 40  голів в кожній, які одержували протягом 
3-х місяців ізопртеїновий ізоенергетичний комбікорм зі співвідношенням 
омега-6:омега-3 ПНЖК – 6:1, 8:1, 10:1, 13:1 в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й групах від-
повідно  за рахунок різного співвідношення лляної,  соєвої та соняшникової 
олії. Виявлено стійку тенденцію до зростання рівня фосфору в сироватці 
крові курей 3-4-й груп протягом досліду. Через місяць досліду  підвищувався 
і вміст кальцію в сироватці крові курей цих груп.   Зміна співвідношення 
омега-6:омега-3 ПНЖК в межах 6:1-13:1  не мало  впливу на мінеральний 
склад кісток курей різних груп.  Підвищення співвідношення омега-6:омега-3 
ПНЖК  з 6:1 до 10-13:1 в комбікормі  зумовлювало тенденцію до підвищення 
концентрації ліпідів в сироватці крові курей протягом досліду. В кінці до-
сліду в 3-й групі  виявлено і найвищий вміст ліпідів в печінці, тенденцію до 
підвищення маси печінки і її відносної долі.

Інтенсивність несучості курей протягом всього досліду була нижчою в 
групі з низьким співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК (6:1) в комбікормі, 
а кращі результати констатовано в групі зі співвідношенням 13:1. 

Ключові слова: поліненасичені жирні кислоти омега-3, омега-6, співвід-
ношення, комбікорм, кури, метаболізм, несучість.

Сучасні кроси курей характеризуються високою продуктивністю і, від-
повідно, зростають вимого до повноцінності  комбікорму, він повинен  
повністю забезпечувати потребу у всіх поживних та біологічно активних 
речовинах, бути  максимально збалансований.  Одним з недостатньо ви-
вчених аспектів є нормування поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) 
в раціоні птиці, зокрема омега-3 та їх співвідношення з омега-6 ПНЖК. 
Численні дослідження, що проводяться вченими різних країн в останні  
роки, свідчать про важливість омега -3 ПНЖК як для здоров’я людей, 
так і для здоров’я тварин, птиці. Встановлено, що збільшення спожи-
вання омега-3 ПНЖК  може запобігати розвитку коронарно-серцевих 
захворювань, підвищенню кров’яного тиску [1-3]; вони відіграють регу-
ляторну роль в імунній системі [4-5]; є дані, що  лляна олія, як джерело 
омега-3 ПНЖК,  зменшувала негативний вплив медикаментів на тонкий 
кишечник [6]. 

Підвищення рівня омега-3 ПНЖК в раціоні птиці сприяло зниженню 
падежу курей [7], більш інтенсивному росту курчат-бройлерів і покра-
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щенню конверсії корму [8, 9, 10]. Одним з механізмів такого впливу може 
бути підвищення чутливості мускульної тканини тварин до інсуліну, при 
збагаченні раціону ліноленовою кислотою, з наступною активацією ін-
сулін-залежної рибосомальної S6 кінази, що відповідно зумовлює більш 
інтенсивний синтез білку і приріст живої маси [11]. За даними наших  
досліджень [12], підвищення вмісту омега-3 ПНЖК в раціоні курей  по-
зитивно впливало на обмін речовин в їх організмі,  несучість, конверсію 
корму. При цьому важливе значення може мати не лише вміст  омега-3 
ПНЖК в раціоні тварин та птиці, а і їх співвідношення з омега-6 ПНЖК. 
В ряді досліджень встановлено вплив співвідношення омега-6:омега-3 
ПНЖ на обмін речовин в організмі тварин та птиці і їх продуктивність, 
однак літературні дані досить суперечливі. B.E. Schumanna et al. [13] 
встановили, що включення лляної олії (4%), як джерела омега-3 ПНЖК, 
чи сухого препарату омега-3 ПНЖК зумовило зниження вмісту ліпідів в 
печінці курей. Yehui D. et al. [14] в дослідженнях на свинях встановили, 
що зниження в комбікормі співвідношення омега-6:омега-3 ПНЖК до 
1:1  спряло зниженню маси жиру і підвищенню маси мускулів. G. Go-
nzбlez-Ortiz et al. [15] відмічали зниження вмісту абдомінального жиру 
при згодовуванні бройлерам раціону з високим рівнем омега-3 ПНЖК 
(суміш лляного та рибного жиру). Подібні результати одержали і Crespo 
N., Esteve-Garcia E. [16]. Вони відзначали зменшення абдомінального та 
підшкірного жиру у бройлерів, яким включали в комбікорм лляну олію, 
порівняно з соняшниковою олією чи смальцем. Однак  R. E. Newmana et 
al. [17] не виявили різниці між групами курей, що одержували комбікорм 
з соняшниковою чи лляною олією, щодо вмісту абдомінального жиру. 

Ряд дослідників високе співвідношення омега-6:омега-3 ПНЖК по-
в’язують з погіршенням стану кісток у курей та курчат, а низьке співвід-
ношення – з покращенням якості, біомеханічних властивостей, підви-
щенням їх щільності та вмісту мінеральних компонентів, [18-21]. Однак  
в ряді досліджень не виявлено помітного впливу омега-3 ПНЖК на  
щільність та мінералізацію кісток у птиці [22-23]. 

В досліді на свинях Yehui D. et al. [14] встановили, що при використан-
ні комбікормів зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК в межах 10:1, 
5:1, 2,5:1 і 1:1 кращі прирости живої маси були в групі зі співвідношен-
ням 5:1, а за даними [24]  кращі результати щодо приросту живої маси у 
поросят та їх імунного стану забезпечувало співвідношення на рівні 9:1. 

В дослідженнях на птиці [25] кращі показники продуктивності - при-
ріст живої маси і конверсію корму спостерігали при співвідношенні  
омега-6 : омега-3 ПНЖК 4:1 і 6:1 у порівнянні зі співвідношеннями 2:1, 
8:1 та 10:1; при цьому також відзначали вірогідне підвищення рівня ге-
моглобіну, білка та зниження вмісту ліпідів і холестерину в сироватці 
крові курчат. Проте в  дослідженнях [26] вищий приріст живої маси за-
безпечували комбікорми  зі співвідношенням омега-6:омега -3 ПНЖК 
8:1 і 11,5:1, а кращу конверсію корму – зі співвідношенням 8:1. 

Такі розбіжності в результатах  можуть бути пов’язані з різними умова-
ми досліджень, а  також з особливостями годівлі тварин в різних країнах, 
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їх багаторічної адаптації до переважаючих компонентів в раціоні. Вихо-
дячи зі сказаного, мета наших досліджень - вивчити вплив комбікормів  
з різним співвідношенням омега-6: омега-3 ПНЖК на обмінні процеси  
в організмі курей несучок, їх продуктивність.

Матеріали та методи досліджень. Дослід проведено на курях-несучках   
породи леггорн бірківська барвиста. Із курей 36-тижневого віку було 
сформовано 4 групи  по 40  голів в кожній, які одержували протягом  
3-х місяців ізопротеїновий ізоенергетичний комбікорм з різним співвід-
ношенням омега-6:омега-3 ПНЖК за наведеною схемою (табл. 1) при 
оптимальному рівні омега-3 ПНЖК (0,35-0,2%). Різного співвідношен-
ня омега-6:омега-3 ПНЖК досягали за рахунок використання соняш-
никової, соєвої та лляної олії ( в сумі 1%). Курей утримували в клітко-
вій батареї з дотриманням рекомендованих технологічних параметрів.  
В ході досліду періодично відбирали кров з підкрильцової вени (від  
5 голів з кожної групи) для аналізу. В кінці досліду було проведено забій 
5 курей з кожної групи, визначено масу внутрішніх органів і відібрано 
зразки тканин та органів для аналізу вмісту кальцію титрометричним 
методом [27],  фосфору калориметричним методом з ванадатмолібдено-
вим реактивом [27],  білка за методом Лоурі (набір реактивів «Реагент»), 
ліпідів в сироватці крові (набір реактивів «Реагент»), ліпідів в печінці  
в апараті Сокслета. Статистичну обробку результатів проводили за мето-
дом Стьюдента. 

Таблиця 1. Схема  досліду на курях 

група раціон

1 ПК зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК = 6,1:1 

2 ПК зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК = 8,2:1 

3 ПК зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК = 10,0:1

4 ПК зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК = 13,0:1

результати досліджень. В ході досліду встановлено, що коливання  спів-
відношення омега-6:омега-3 ПНЖК в межах від 6:1 до 13:1 при опти-
мальному рівні омега-3 ПНЖК (0,35-0,2%)  мало не різко виражений 
вплив на обмін речовин.   Відзначено тенденцію до підвищення вмісту 
білка в сироватці крові курей 2-ї і 3-ї  груп через  два тижні і через мі-
сяць досліду, в порівнянні  як з 1-ю так і 4-ю групами на 6-12% (табл. 2), 
проте в кінці досліду він був  вище в групах з низьким співвідношенням  
(1 і 2 групи). Спостерігалось  стійка тенденція до зростання рівня фос-
фору в сироватці крові курей з підвищенням співвідношення омега-6:
омега-3 ПНЖК до 10-13:1; при цьому різниця між групами  поступово 
зростала, досягаючи через місяць досліду 17-25% між 1-ю та 3-4-ю гру-
пами і ставала вірогідною (Р< 0,01). В кінці досліду різниця скорочу-
валась і зберігалась як тенденція.   Через місяць досліду спостерігалось  
і підвищення вмісту кальцію в сироватці крові курей 3-4 груп, при цьому 
різниця  між 1-ю і 3-ю групами (11,3%) була вірогідною (Р< 0,01), а між 
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1-ю і 4-ю (9,4%) мала характер тенденції. В кінці досліду навпаки відзна-
чено вищий рівень кальцію в сироватці крові курей 1-ї групи і зниження 
в 3-4-й, проте різниця була невірогідною.

Таблиця 2. Показники обміну речовин в сироватці крові курей  
різних груп

група білок, % ліпіди, мг/мл фосфор, мг% кальцій, мг%

2 тижні досліду

1 4,03±0,31 15,68±0,73 4,38±0,16 -

2 4,47±0,21 19,31±1,78 4,86±0,27 -

3 4,54±0,14 15,47±0,81 5,50±0,11 -

4 4,21±0,20 22,94±4,37 5,28±0,34 -

1 місяць досліду

1 4,00±0,16 14,67±1,42 4,31±0,22 23,45±0,36

2 4,48±0,14 15,74±1,87 4,87±0,22 24,45±0,59

3 4,36±0,18 17,92±2,10 5,42±0,20** 26,10±0,60**

4 4,16±0,14 17,92±3,40 5,05±0,31* 25,65±0,75*

3 місяці досліду

1 4,41±0,07 15,66±1,27 3,21±0,22 25,15±1,59

2 4,36±0,22 15,96±1,24 2,91±0,16 24,05±0,51

3 4,11±0,41 19,86±2,69 3,46±0,18 22,75±0,67

4 4,16±0,08 16,49±1,74 4,24±0,42* 23,70±0,88

Коливання співвідношення омега-6:омега-3 ПНЖК в межах 6:1-13:1  
не мало  впливу на мінеральний склад кісток: вміст кальцію і фосфору 
в великогомілковій кістці курей різних груп був приблизно на одному 
рівні (табл. 3). 

Таблиця 3. Мінеральний склад великогомілкової кістки  
курей різних груп

група Зола, % кальцій, % Фосфор,%

1 56,75 20,06 9,76

2 58,17 19,66 10,06

3 58,63 20,13 9,93

4 57,38 19,81 10,07

Підвищення співвідношення омега-6:омега-3 ПНЖК  з 6:1 до 10-13:1  
в комбікормі  зумовлювало тенденцію до підвищення концентрації ліпі-
дів в сироватці крові курей протягом досліду. При цьому в групі з найви-
щим  співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК (13:1) рівень ліпідів під-
вищувався різко в перші 2 тижні, різниця з 1-ю групою ( співвідношення 
6:1)  досягала 46%. В подальшому різниця з першою групою скорочува-
лась до 22% через місяць досліду і до 5% через 2 місяці досліду. В групі 
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зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК  10:1 концентрація ліпідів 
зростала поступово і найбільша різниця (26,8%) з 1-ю групою спостері-
галась в кінці досліду. В кінці досліду в цій групі  виявлено і найвищий 
міст ліпідів в печінці (табл.4), тенденцію до підвищення маси печінки  
і її відносної долі. Слід відзначити, що різниця між групами не мала  
вірогідного характеру, оскільки при підвищенні співвідношення  
омега-6:омега-3 ПНЖК  значно збільшувались індивідуальні розбіжнос-
ті між окремими особинами в групі, тобто можна припустити, що кури  
більш схильні до накопичення ліпідів реагували на  підвищене співвід-
ношення  омега-6:омега-3 ПНЖК в раціоні більш виражено. 

Таблиця 4. Маса печінки та вміст жиру в ній у курей різних груп

група волога, % Жир, % Маса печінки, г відносна маса печінки, г/100 г

1 66,25±1,39 10,52±1,94 39,2±2,1 1,99±0,10

2 63,62±0,82 12,91±0,93 39,4±2,9 2,08±0,15

3 61,37±2,87 18,34±3,45 50,4±5,6 2,39±0,22

4 65,85±2,59 12,18±3,05 42,6±6,4 2,16±0,21

Інтенсивність несучості курей протягом всього досліду була найниж-
чою в групі з низьким співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК (6:1)  
в комбікормі (табл.5), а кращі результати констатовано в групі зі спів-
відношенням 13:1. За весь період досліду в 4-й групі було одержано біль-
ше на 5,7 яєць  на середню несучку, порівняно з 1-ю групою. В групах, 
що одержували комбікорм  зі співвідношенням омега-6:омега-3 ПНЖК 
8-10:1, несучість була вище, порівняно з 1-ю, але дещо нижче, ніж  
в 4-й групі.  Витрати корму на 1 десяток яєць, також були кращими  
в  4-й групі, нижче на 9,8% порівняно з 1-ю групою. Більш того, різниця 
між групами за цим показником зросла з 5,7% в перший місяць до 13 % 
через 3 місяці досліду. 

Таблиця  5. Продуктивність курей різних груп

групи інтенсивність 
несучості, %

отримано яєць на  
середню несучку, шт.

витрати корму на 
10 яєць, кг

1-й місяць досліду

1 73,3 20,52 1,57

2 75,6 21,17 1,52

3 74,4 20,80 1,54

4 77,8 21,79 1,48

2-й місяць досліду

1 68,3 19,1 1,68

2 70,2 19,65 1,64

3 70,0 19,62 1,64

4 75,2 21,06 1,53
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групи інтенсивність 
несучості, %

отримано яєць на  
середню несучку, шт.

витрати корму на 
10 яєць, кг

3-й місяць досліду

1 55,9 15,66 2,01

2 61,4 17,18 1,83

3 62,3 17,45 1,81

4 64,9 18,17 1,73

Всього за період досліду

1 55,28 1,74

2 58,00 1,65

3 57,87 1,65

4 61,02 1,57

Таким чином, при оптимальному вмісті омега-3 ПНЖК (0,2-0,4%) під-
вищення співвідношення омега-6:омега-3 ПНЖК з 6:1 до 13:1 мало по-
зитивний вплив на несучість курей та конверсію корму.  

висновки. Підвищення співвідношення омега-6:омега3 ПНЖК з 6:1 до 
10-13:1 в комбікормі зумовлює підвищенню рівня фосфору і кальцію в 
сироватці крові курей, не впливаючи на мінеральний склад кісток.

Згодовування курям комбікорму зі співвідношенням омега-6:омега-
3 ПНЖК 13:1 при оптимальному вмісті омега-3 ПНЖК забезпечувало 
вищу несучість курей і кращу конверсію корму порівняно з більш низь-
ким співвідношенням.
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RATIONING OF OMEGA-6: OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY 
ACIDS RATIO IN CHICKEN FOOD

N.I. Bratishko, bratishko-n@rambler.ru,  O.V. Pritulenko, O.V. Gaviley,  
L.L. Polyakova, Tereschenko A.V.

Summary. The aim of the research is to study the influence of animal feed with 
different omega-6: omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) ratio on hen me-
tabolism and their productivity. The experiment was carried out on laying hens of 
Leghorn Birky Colourful breed. Four groups with forty 36-weeks old hens in each 
were formed to get iso-protein iso-energetic animal feed with omega-6: omega-3  
PUFA ratio - 6:1, 8:1, 10:1, 12:1 in the first, second, third and fourth groups 
accordingly due to different rationing of linseed, soybean and sunflower oil dur-
ing three months. A durable tendency to phosphorus level increase in blood se-
rum of the third and fourth groups’ chickens was noticed during the experiment.  
One month later after the experiment’s beginning, calcium level was also increased 
in blood serum of these groups. The change of omega-6: omega-3 PUFA ratio with-
in the limits of 6:1-13:1 had no influence on mineral bone structure of the chickens 
from the different groups. The increase of omega-6: omega-3 PUFA ratio from 6:1 
to 10-13:1 in the animal feed resulted in the tendency to lipid concentration in-
crease in blood serum during the experiment. At the end of the experiment the high-
est lipid concentration in liver as well as the tendency to liver mass increase and its 
comparative part was noticed in the third  groups. 

During the experiment the intensity of chicken egg-laying was lower in the group 
with low omega-6: omega-3 PUFA ratio (6:1) in the animal feed and the best re-
sults were achieved in the group with 13:1 ratio. 

Key words: polyunsaturated fatty acids оmega-3, оmega-6, ratio, feed, hens, 
metabolism, egg-laying qualities.
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УДК: 636.52/.58.083:528.9

вПлИв  СвіТлодіодного  оСвіТлення  
на  ЖИвУ МаСУ кУрей-неСУЧок

Вакуленко Ю.О., канд. с.-г. наук, докторант2 Yulipp@yandex.ru_
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Резюме.  Вивчено вплив експериментальних ресурсозберігаючих і типово-
го режимів  освітлення  за  застосування  рівнів  освітленості 13-27  лк  
і 5-68 лк,  а  як джерел  світла -  світлодіодних світильників (СВ) білого 
світла на показники живої маси курей промислового стада кросу «Ломанн 
ЛСЛ класик». Для підвищення рівномірності освітленості по ярусам кліт-
кової батареї при утриманні дослідних груп курей використовували світло-
діодні світильники з відбивачами.  Результати досліджень засвідчили, що 
поєднання переривчастих режимів освітлення з відбивачами у конструк-
ції світлодіодних світильників сприяло збільшенню живої маси в дослідних  
групах курей за період утримання до 42 тижнів на 1,0-3,6 %. Окрім цьо-
го, краща рівномірність освітленості за рахунок застосування розсіювачів  
у конструкції світильників зумовила підвищення в них однорідності птиці  
за живою масою по ярусам кліткової батареї.

Ключові  слова: птахівництво, кури-несучки, світлові режими, джерела 
світла, рівень освітленості,  жива маса.

Птахівнича галузь безперечно є лідером серед інших галузей тварин-
ництва у виробництві продуктів харчування тваринного походження.

Відомо, що один з найважливіших елементів технології вирощування і 
утримання птиці, який  істотно впливає на її ріст, розвиток і продуктив-
ність є світло [2, 3, 6, 9].

Ні в одній галузі тваринництва використання світла не набуло тако-
го значення, як у птахівництві, де освітлення птиці є одним з найбільш 
енергоємних технологічних процесів, на частку якого припадає близько 
50% всієї споживаної електроенергії. Птахівництво несе великі еконо-
мічні витрати, пов’язані з інтенсифікацією технології годівлі та утриман-
ня птиці [8].

Одним із шляхів зниження енерговитрат є використання найбільш 
оптимальних варіантів режимів освітлення птиці, диференційованих у 
зв’язку з її віком, які дозволяють скоротити витрати електроенергії, але 
не знижуючи при цьому збереженість птиці, її продуктивність як у пе-
ріод вирощування, так і в період продуктивного утримання дорослого 
стада [1].

До недавнього часу у птахівництві найпоширенішими джерелами 
світла були лампи розжарювання і традиційні люмінесцентні лампи.  
В останній час світильники на основі світлодіодів все більше застосо-
вують у різних областях народного господарства, птахівництво теж  
не є виключенням. Світлодіоди упевнено входять у наше життя, при 
цьому витісняють  лампи розжарювання, галогенні та традиційні люмі-
несцентні світильники [4].

2 Науковий консультант – доктор с.–г. наук, професор, академік   В.П.Бородай.
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На сьогоднішній день спостерігається підвищена увага до  світлодіодів 
як найбільш енергоефективних джерел світла. Вони дають змогу змен-
шити витрати електроенергії на 85 % − порівняно з лампами розжарю-
вання і до 50 % − порівняно з  люмінесцентними лампами, крім того тер-
мін їх роботи  у кілька разів довший. Іншими перевагами світлодіодних 
систем освітлення  є можливість регулювання  рівня освітленості від «0» 
до номіналу, високий рівень захисту від негативних зовнішніх впливів, 
відсутність у складі токсичних речовин [5,7].

Метою наших досліджень було  вивчення впливу різних режимів освіт-
лення пташників за застосування світлодіодних джерел світла різного 
типу на  живу масу курей-несучок.

Матеріали і методи дослідження.  Дослідження проводились в умовах 
птахофабрики СТОВ  “Авіс”  Лутугінського  району Луганської облас-
ті  на курях-несучках кросу «Ломанн ЛСЛ класік», які утримувалися  
в 4-ярусних кліткових батареях фірми «Hellmann» (Німеччина). Схему 
експериментальних досліджень наведено в  табл. 1.       
Таблиця 1.  Схема експериментальних досліджень

група 
птиці

Тиждень утримання — режим  
освітлення (загальна тривалість періодів 

світла, год.)

рівень освітлен- 
ня на рівні 

годівниць, лк:  
на верхньому, 

середньому 
і нижньому 

ярусах

Умови 
годівлі 

1  
(конт-
рольна)

17-й-18-й - 8С:16Т (8)
19-й - 9С:15Т (9)
20-й - 10С:14Т (10)
21-й - 11С:13Т (11)
22-й - 12С:12Т (12)
23-й - 13С:11Т  (13)
З 24-го по 42-й - 14С:10Т(14)

36-42
28-32
5-9

ПК 

2 (дослід-
на)

Такий же як в контролі 25-27
18-22
15-13

ПК 

3 (дослід-
на)

17-й-20-й-4С:2Т:4С:14Т  (8)
20-й-21-й-6С:4Т:3С:11Т (9)
21-й-22-й-7С:4Т:3С:10Т (10)
22-й-50-й-8С:4Т:2С:10Т (10)

25-27
18-22
15-13

ПК 
ПК 

4 (дослід-
на)

17-й-18-й-1с:4С:1С:4С:16Т(7,5)
19-й-20-й-3С:2Т:4С:15Т (7,0)
21-й-0,5С:0,5Т:3С:2Т:4С:14Т(7,5)
22-й-1С:1Т::3С:2Т:4С:13Т(8)
23-й-1С:2Т:3С:2Т:4С:12Т (8)
24-й-1С:3Т:3С:2Т:4С:11Т (8)
25-й-26-й-2С:2Т:3С:2Т:5С:10Т (10)
27-й-30-й-2С:2Т:3С:2Т65,5С:9,5Т(10,5)
31-й-32-й - 2С:2Т:3С:2Т:6С:9Т (11)
33-й-34-й-2С:2Т:3С:2Т:6,5С:9Т (11,5) 
35-й і старше - 2С:2Т:3С:2Т:7С:9Т(12)

25-27
18-22
15-13

ПК 
ПК 

Примітка.  С- періоди світла,  Т- періоди темряви. 
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В групі 1–й (контрольній) та 2-й (дослідній) групах застосовували 
типовий режим освітлення; у 3-й та 4-й (дослідних) групах -  енергоз-
берігаючі переривчасті режими освітлення, розроблені, відповідно, 
Ставропільским державним аграрним університетом та Інститутом пта-
хівництва НААН України. 

Відмінності між контрольною та дослідними групами  в конструкції 
світлодіодних світильників полягали в тому, що контрольній групі за-
стосовували світильники без розсіювачів світла, а в дослідних групах 
світильники містили  відбивачі у вигляді плафону з термостійкого плас-
тика, що розсіював світло та сприяв  більш рівномірній освітленості по 
ярусам кліткової батареї. Світлодіодні світильники підвішували по цен-
тру над проходом між клітковими батареями. 

Режим годівлі піддослідної птиці відповідав загальноприйнятому на 
птахофабриці. Кратність годівлі курей-несучок – двічі на день (вранці 
і ввечері).

Напування птиці здійснювалося  з ніпельних напувалок.
Живу масу курей-несучок визначали шляхом їх індивідуального зва-

жування на початку досліду, щомісячно та у кінці досліду. Інтенсивність 
освітлення на рівні годівниць визначали за допомогою люксметра Ю-116.

результати досліджень та їх обговорення.  Встановлено,  що різні режи-
ми освітлення по-різному вплинули на живу масу курей (табл. 2). Так,  
у 28 тижневому віці жива маса птиці 1-ї (контрольної) групи, яка утри-
мувалася  за  стандартного  режиму  освітлення,  становила 1662,3 г, а у 
2-й (дослідній) групі курей при застосуванні того ж режиму освітлення, 
що і в контролі, але при розміщені відбивачів у світлодіодних світильни-
ках, спостерігалося (хоча і незначне) збільшення живої маси  курей – на  
20,4 г або 1,2 % . Кури  3-ї та  4-ї (дослідних) груп, при утриманні яких 
використовували переривчасті режими освітлення, розроблені Ставро-
пільским державним аграрним університетом та Інститутом птахівни-
цтва НААН України, а у конструкції світлодіодних світильників спеці-
альні відбивачі, у цьому ж віці також  переважали контрольну групу за 
живою масою, відповідно,  на 56,4 г або 3,4  % та  64,2 г або 4,2 %.

Таблиця 2. Жива маса курей — несучок  при різних режимах освітлення, 
М±m 

група 
вік птиці 

28 тижнів 32 тижні 36 тижнів 42 тижні

1-а (контрольна) 1662.3±71,3 1712,4±70,6 1728,5±70,8 1742,4±69,6

2-а 1682,7±53.,6 1729,0±55,7 1748,7±56,4 1765,6±43,7

± до контролю , % ±  1,2 ±  1,0 ± 1,1 ± 1,3

3-я 1725,7±50,5 1766,5±52,9 1779,2±49,9 1794,4±54,4

± до контролю, % ± 3,8 ± 3,2 ± 2,9 ± 3,0

4-а 1731,5±45,0 1778,4±49,5 1791,1±47,4 1807,1±44,4

± до контролю , % ± 4,2 ± 3,8 ± 3,6 ± 3,7
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У віці 32 тижні  перевага 2-ї, 3-ї і 4-ї груп курей-несучок порівняно  
з контрольною за живою масою складала: 16,6 г, 44,7 г та  66 г або  1,0 %,  
2,6  %  і 3,8 % . 

У 36 — тижневому віці жива маса курей-несучок з дослідних груп 
при застосуванні відбивачів  у конструкції світлодіодних світильників  
за різних режимів освітлення також переважала живу масу курей контр-
ольної групи. Так, кури 2-ї групи   мали живу масу більше, ніж в контролі 
на 19,24 г або 1,1 %,  3- ї групи  на 50,7 г або 2,9 %,  4- ї  групи  на 62,6 г 
або 3,6 %.

Різні переривчасті режими освітлення зумовили зміни живої маси ку-
рей у дослідних групах і у віці 42 тижня. Так птиця контрольної  групи  
поступалася  дослідним  на  23,2−64,7 г, або  на 1,3 − 3,7 %. 

Важливим було встановити, як впливає рівень освітленості на живу 
масу курей по ярусам кліткової батареї (табл. 3) за рахунок встановлення 
відбивачів в світлодіодних світильниках.

Таблиця 3. Жива маса курей по ярусам кліткової батареї  за різних  
режимів освітлення, (М±m)

ярус кліткової батареї вік птиці 
28 тижнів 32 тижні 36 тижнів 42 тижні

1-а група (контрольна)
Верхній 1662,1±61,2 1719,4±34,4 1734,9±32,4 1748,0±44,0
Середній 1727,0±71,8 1775,3±51,0 1796,2±42,8 1811,7±29,2
Нижній 1597,9±39,2 1642,6±48,3 1654,5±46,6 1667,2±35,2
В середньому по групі 1662,3±71,3 1712,4±70,6 1728,5±70,8 1742,4±69,6

2-а група
Верхній 1670,0±35,1 1716,1±33,7 1736,1±31,8 1751,1±52,0
Середній 1732,1±34,9 1783,2±34,4 1802,0±37,9 1819,5±52,1
Нижній 1644,0±44,6 1688,0±47,3 1705,0±37,1 1726,1±43,7
В середньому по групі 1682,7±53,6 1729,0±55,7 1747,7±56,4 1765,6±63,0

3-я група
Верхній 1684,6±32,8 1728,3±37,9 1741,0±32,5 1758,2±55,0
Середній 1773,6±35,4 1814,0±39,1** 1825,2±34,4 1839,0±34,9
Нижній 1718,7±36,7 1757,1±42,3 1771,5±36,7 1786,0±36,6**
В середньому по групі 1725,7±50,5 1766,5±52,9 1779,2±49,9 1794,4±54,4

4-а група
Верхній 1703,7±40,8 1748,6±37,6 1762,5±40,6 1778,0±29,7
Середній 1768,7±24,9 1816,5±43,8 1827,1±46,3 1842,2±48,6
Нижній 1722,1±39,7 1770,1±41,2 1783,6±30,5 1801,4±24,7**
В середньому по групі 1731,5±45,0 1778,4±49,5 1791,1±47,4 1807,1±44,4

Примітка. **Р<0,01

Виходячи з даних таблиці 3 можна відмітити, що різні режими світ-
лодіодного освітлення пташників  неоднаково вплинули на живу масу 
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по ярусах кліткової батареї. Зазначимо, що коливання рівнів освітле-
ності по ярусам кліткової батареї в контрольній групі курей знаходилися  
в межах 5–42 лк  на противагу 13–27 лк у дослідних групах. Якщо порів-
няти динаміку живої маси курей в контрольній групі по ярусам кліткової 
батареї з 28 по 42–тижневий вік, то можна відмітити, що спостерігали-
ся значні її коливання. Так, найменшу живу масу 1598,9–1667,2 г мала 
птиця, яка була розмішена на нижньому ярусі, де рівень освітленості на 
рівні годівниць становив 9−5 лк. Найбільшу живу масу (1727,0–1811,7 
г) мали кури, які були розміщені на середньому ярусі кліткової батареї  
з рівнем освітленості на рівні годівниць 28-32 лк. Щодо живої маси птиці 
контрольної групи, яка була розміщена на верхньому ярусі, то вона по-
ступалася  птиці на середньому ярусі – на 3,8–1,1 %,  але переважала 
птицю нижнього  ярусу  на 3,9−4,6 %. Таким чином можна відмітити, що 
кури-несучки  контрольної  групи  за  живою  масою характеризувалися 
значною невирівняністю по ярусам кліткової батареї, особливо  на ниж-
ньому  ярусі. На наш погляд, це пов’язано з  низьким рівнем освітленості 
годівниць на цьому ярусі (9−5 лк). 

У дослідних групах було відмічено поступове вирівнювання птиці за 
живою масою порівняно з контролем. Слід зазначити, що режим освіт-
леності у контрольній і 2–й дослідній групах був однаковим, а відміннос-
ті  полягали у освітленості по ярусам кліткової батареї.  Так, кури другої 
дослідної групи по всіх ярусах кліткової батареї з 28 по 42– тижневий вік  
переважали  контроль за показником живої маси: на верхньому ярусі,  де 
рівень освітленості на рівні годівниць становив 25-27 лк  – на 0,5–0,2 %,  
на середньому ярусі (рівень освітленості становив 18-22 лк) – на  
0,3-0,4 %, на нижньому (рівень освітленості становив 13–15 лк) — на  
2,9–3,5% (Р<0,001). 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що більша рівномірність 
освітлення по ярусам кліткової батареї позитивно позначилася на по-
казниках живої маси курей-несучок 2-ї дослідної групи, яка переважала 
контроль на 0,2−3,5 %.

Режими освітлення, що застосовувалися в 3-й та  4-й (дослідних) гру-
пах  курей зумовили підвищення живої маси по ярусам кліткової бата-
реї порівняно з контролем в період з 28 по 42 тиждень утримання від-
повідно:  на 1,3–0,6 % і 1,1−1,7 % - на верхньому ярусі; на 2,7−1,5 %   
і 2,4–1,7 % - на  середньому ярусі та на 7,5–7,1 % і 7,7–8,0 % - на  ниж-
ньому ярусі кліткової батареї.

висновки
1. Не тільки переривчастий режим світлодіодного  освітлення, а й рі-

вень освітленості годівниць впливає на живу масу та її рівномірність  по 
ярусам кліткової батареї. 

2. Переривчастий режим світлодіодного освітлення з  рівномірною 
освітленістю на рівні годівниць по ярусам кліткової батареї за рахунок 
застосування відбивачів у конструкції світлодіодних світильників зумо-
вили підвищення однорідності птиці за живою масою. 



36

Науковому збірнику «Птахівництво»— 50 років

Бібліографічний список
1. Асриян М.А. Рациональные световые режимы для кур-несушек /М. А. Ас-
риян // Птицеводство. – 1987. - № 7. -  С. 33-35. 
2. Бедило Н.М. Световые режимы в птицеводстве: [методическое пособие] 
/Н.М. Бедило. – Смоленськ, 1999. - С. 35.
3. Вертійчук А. Утримання дорослих курей /А. Вертийчук // Сучасне 
птахівництво. -  2003. - № 4 (5). – С. 7-10.
4. Кавтарашвили А.Ш. Эффективность светодиодного локального осве-
щения при производстве инкубационных и пищевых яиц кур / А.Ш. Кав-
тарашвил, Е.П. Новоторов, Д.М. Гладин // Сучасне птахівництво. – 2012.  
- № 2. – С. 6-9.
5. Лямцов А.К. Компктные люминесцентные и светодиодные лампы для 
птичников / А.К. Лямцов К.М., Гришин В.В., Малышев // Сельский меха-
низатор. – 2012. - № 5. – С. 28-29. 
6. Мельник В.О  Спектр світла та продуктивність / В.О. Мельник, О.В. Цип-
ляк // Сучасне птахівництво. – 2008. - № 9 (70). – С. 16.  
7. Мельник В.О. Сучасна наука щодо впливу світла на птицю/ В.О. Мель-
ник //Птахівництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник. - Х., 2013. 
-Вип. 69.  –  С. 205-212.
8. Мельник В.О. Різні кури – різне світло / В.О. Мельник // Наше птахів-
ництво. – 2010. - № 1. – С. 23-26.
9. Wilson W.O. Lighting programs for poultry / W.O. Wilson // Feedstuffs. – 1977. 
– Vol. 49, N 7. – P. 39-40. 

References (translated & transliterated)
1. Asriyan M.A. Ratsional’nyye svetovyye rezhimy dlya kur-nesushek /M.A. As-
riyan // Ptitsevodstvo. – 1987. - № 7. - S. 33-35.
2. Bedilo N.M. Svetovyye rezhimy v ptitsevodstve: metodicheskoye posobiye /N.M. 
Bedilo. – Smolensk. – 1999. - S. 35.
3. Vertнychuk A. Utrimannya doroslikh kurey /A. Vertiychuk// Suchasne 
ptakhнvnitstvo. - 2003. - № 4 (5). – S. 7-10.
4. Kavtarashvili A.SH, Effektivnost’ svetodiodnogo lokal’nogo osveshcheniya pri 
proizvodstve inkubatsionnykh i pishchevykh yaits kur / A.SH. Kavtarashvil, Ye.P. 
Novotorov, D.M. Gladin // Suchasne ptakhнvnitstvo. – 2012. - № 2. – S. 6-9.
5. Lyamtsov A.K. Kompktnyye lyuminestsentnyye i svetodiodnyye lampy dlya 
ptichnikov / A.K. Lyamtsov K.M., Grishin V.V., Malyshev // Sel. Mekhanizator. 
– 2012. - № 5. – S. 28-29.
6. Mel’nik V.O Spektr svнtla ta produktivnнst’ / V.O. Mel’nik, O.V. Tsiplyak // 
Suchasne ptakhнvnitstvo. – 2008. - № 9 (70). – S. 16.
7. Mel’nik V.O. Suchasna nauka shchodo vplivu svнtla na ptitsyu. /Ptakhнvnitstvo. 
Mнzhvнdomchiy tematichniy naukoviy zbнrnik. Vipusk – №69. – Kharkнv. – 
2013. – S. 205-212.
8. Mel’nik V.O. Rнznн kuri – rнzne svнtlo / V.O. Mel’nik // Nashe ptakhнvnitstvo. 
– 2010. - № 1. – S. 23-26.
9. Wilson W.O. Lighting programs for poultry / W.O. Wilson // Feedstuffs. – 1977. 
– Vol. – 49. – N 7. – P.39-40.



37

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

THE LED LIGHTING INFLUENCE  
ON LIVING  WEIGHT OF LAYING HENS

Vakulenko Y.
 National University of bioresources and nature management of Ukraine

Summary. It has been studied the effect of the experimental resource saving and 
typical regimes of lighting, the application of the light levels 13-27  lk and  5-68  lk  
the light source  - lightly diode lamps (LED lamps) of the white light indicators  live 
weight  laying hens  industrial herd kross “Lohmann LSL classic”.  To improve 
the uniformity of light by tier cell batteries in the research team used the  lights 
LED lamps  with diffusers. The research results show that the combination of the 
intermittent lighting equipment with lenses made in the design of  LED lamps causes 
an increase in body weight in research  for the period of detention to 42 weeks of 
1.0 to 3.6 %. The uniformity of light diffusers in the design of lamps led to the 
homogeneity of the female body weight by tier cell batteries.

Key words: poultry industry,  laying hens, light regimes,  lightly diode lamp, light 
level, live weight.  

УДК: 619:615.326:614.31

влИянИе ПреПараТа ИЗ дИаТоМовЫХ водороСлей  
на оБЩее СоСТоянИе, БИоХИМИЧеСкИе ПокаЗаТелИ 

кровИ И кИШеЧнУЮ МИкроФлорУ ПороСяТ  
ПрИ ЭкСПерИМенТалЬноМ дИСБакТерИоЗе

Великанов В.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры клини-
ческой диагностики

Алешкевич В.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры микро-
биологии и вирусологии

Авдаченок В.Д., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры фарма-
кологии и токсикологии

Василевская Е.М., аспирант кафедры клинической диагностики
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия вете-

ринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

Резюме. Установлено, что применение препарата из диатомовых водо-
рослей поросятам при гастроэнтерите способствует выздоровлению за 
счет нормализации метаболических процессов, снижению интоксикации  
и повышению естественной резистентности организма. После выздоров-
ления поросят снизилась частота выявления в фекалиях гемолизирующей 
и лактозонегативной E. coli, стафилококков, дрожжеподобных грибов  
и энтерококков, повышалось содержание типичной кишечной палочки, би-
фидобактерий и лактобактерий.



38

Науковому збірнику «Птахівництво»— 50 років

Ключевые слова: энтеросорбция, поросята, клинические признаки, био-
химический анализ крови, бактериологическое исследование, кишечная ми-
крофлора.

введение. Одна из основных причин, препятствующих полной реали-
зации генетического потенциала животных являются незаразные болез-
ни молодняка. При этом на одно из первых мест по частоте, массовости 
и величине экономического ущерба выходят болезни пищеварительной 
системы у свиней, в частности болезни, сопровождающиеся синдромом 
интоксикации. Одно из ведущих мест по распространению и экономи-
ческому ущербу у поросят занимают диспепсия, гастроэнтерит и токси-
ческая гепатодистрофия. 

Эффективность широко применяемых в ветеринарной практике пре-
паратов, снимающих явления токсикоза, довольна низкая, при этом 
большинство из них вводятся внутривенно, что весьма затруднено в от-
ношении свиней.

В развитии данных заболеваний наибольшую опасность имеют инток-
сикация и дегидратация организма. Поэтому в основе патогенетической 
терапии при данных заболеваниях должна лежать дезинтоксикационная 
терапия. Из их многообразия наиболее перспективным является энтеро-
сорбция [1, 2, 3, 4]. 

Энтеросорбция – это эфферентный метод, основанный на связывании 
и выведении из организма через желудочно-кишечный тракт с лечебной 
и профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ, надмо-
лекулярных структур и клеток. Механизм детоксикационного действия 
энтеросорбции заключается не только в реабсорбции токсичных про-
дуктов, но также в биотрансформации высокотоксичных продуктов  
в менее токсичные или даже совсем нетоксичные вещества. Сорбенты, 
попадая в просвет кишечника, могут выступать в качестве коферментов 
биологически активных токсических продуктов, ускоряя естественные 
превращения их и уменьшения количества промежуточных веществ. 
Этот способ физиологичен, не вызывает осложнений у свиней, не требу-
ет значительных материальных затрат, легко увязывается с технологией 
содержания и кормления, т.е. удобен в применении. 

Широкое использование в ветеринарной медицине энтеросорбентов 
для лечения свиней при острых и хронических заболеваниях, сопро-
вождающихся токсикозами, с целью предупреждения интоксикации той 
или иной природы, позволит повысить эффек тивность лечебно-профи-
лактических мероприятий и вероятность получения экологически более 
чистой свинины, поскольку энтеросорбенты будут выводить из организ-
ма животных вещества, ухудшающие биологическую ценность и качес-
тво мяса. Также можно отметить, что внедрение метода энтеросорбции 
в свиноводство повысит эффективность профилактического действия 
вакцин, ставших обязательной составляющей промышленного свино-
водства, т.к. накапливающиеся в организме токсины снижают иммун-
ный ответ. 

Следует отметить, что большинство методов лечения поросят являют-
ся трудоемкими, дорогостоящими, часто малоэффективными и нетех-
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нологичными. В связи с этим мы исследуем возможность при лечении 
вышеуказанных заболеваний препаратом из диатомовых водорослей. 
Наряду с терапевтической эффективностью препарата мы изучали его 
влияние на состав кишечной микрофлоры поросят. 

Материалы и методы исследований. Постановка опыта проводилась на 
животных (поросята-отъемыши) на базе вивария УО ВГАВМ. В работе 
применяли клинические, гематологические и бактериологические мето-
ды исследований. Для анализа данных, полученных в результате экспе-
риментов, были использованы статистические методы исследования.

При выполнении опытной части работы строго соблюдались правила 
техники безопасности. Все манипуляции с животными проводились в 
спецодежде и спецобуви. При взятии крови помощники надежно фик-
сировали животных  для предупреждения производственного травма-
тизма и обеспечения безопасности труда.

Для изучения влияния препарата на общее состояние, биохимические 
показатели крови и кишечную микрофлору поросят при эксперимен-
тальном дисбактериозе были сформированы 3 группы клинически здо-
ровых поросят-отъемышей по 5 голов в возрасте 45 - 60 дней с массой  
15 - 20 килограмм. Поросята этих групп находились в аналогичных усло-
виях кормления и содержания.

Поросятам 1 и 2 групп в течении первых пяти суток эксперимента 
были введены перорально массированные дозы 4% раствора гента-
мицина сульфата (доза в три раза превышающая терапевтическую –  
4,5 мл / 10 кг живой массы). Поросятам 3 группы никаких лекарственных 
средств не давали, они служили контролем. С 6 по 12 дни эксперимента 
поросятам 1 группы задавали препарат из диатомовых водорослей в дозе 
0,5 г / кг живой массы. Поросятам 2 и 3 групп никаких лекарственных 
средств не задавали. После окончания эксперимента лечение поросят 
группы №2 продолжали аналогично лечению группы №1.

У поросят из каждой группы на 1-й, 6-й и 12-й дни эксперимента были 
взяты пробы крови для гематологических исследований. При биохи-
мическом исследовании крови определяли концентрацию общего бел-
ка, альбуминов, глобулинов, глюкозы, общих липидов, холестерина, 
β-липопротеинов, общего билирубина, прямого билирубина, актив-
ность щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы и аспартатами-
нотрансферазы (АсАТ и АлАТ), гаммаглутамилтрансферазы (γ-ГТФ). 
Биохимическое исследование крови проводили с помощью биохимиче-
ского анализатора Euro Lyser. 

Для исследования кишечной микрофлоры на 1-й, 6-й и 12-й дни экс-
перимента был произведен сбор фекалий от каждого поросенка каждой 
группы. Время транспортировки проб не превышало 1 часа с момента 
взятия материала. Для изучения качественного и количественного со-
става кишечной микрофлоры использовали культуральный способ оп-
ределения количества живых микроорганизмов (метод Дригальского). 
Бактериологический анализ кишечной микрофлоры включал количес-
твенное и качественное определение следующих микроорганизмов: би-
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фидобактерии, лактобактерии, энтерококки, эшерихии, стрептококки, 
стафилококки, клостридии, протеи, кандиды.

результаты исследований. У поросят 1-ой и 2-ой групп, обработанных 
гентамицином, на 6-й день  после его применения проявились признаки 
дисбактериоза кишечника в виде диареи, угнетения общего состояния, 
умеренной жаждой, снижением аппетита на фоне субфебрильной  или 
нормальной температуры тела. У поросят отмечали обезвоживание ор-
ганизма, учащение пульса и дыхания. У поросят 3 группы клинические 
признаки дисбактериоза не проявлялись.

В результате лечения было установлено, что у поросят, которым зада-
вали препарат из диатомовых водорослей (первая группа) наблюдалось 
исчезновение признаков дисбактериоза, о чем свидетельствовало улуч-
шение общего состояния животных. У поросят 2-ой группы изменений 
вышеперечисленных показателей не наблюдалось, признаки дисбакте-
риоза у данных животных продолжали нарастать.

Существенные изменения у больных поросят претерпевали биохими-
ческие показатели крови (табл. 1).
Таблица 1. Динамика некоторых биохимических показателей сыворотки 
крови поросят в течение эксперимента (М ± m)

Показатели группы  
животных

результаты исследований

1-й день 6-й день 12-й день

1 2 3 4 5

Общий белок, г/л
1 55,9±1,24 76,4±1,21 55,7±1,31
2 55,8±1,33 77,3±1,13 78,2±1,15
3 56,2±1,34 56,3±1,33 56,4±1,32

Альбумины, г/л 1 26,42±0,14 18,41±0,11 25,82±0,14
2 26,37±0,12 18,45±0,13 18,13±0,12
3 25,32±0,12 26,17±0,12 26,14±0,12

Глобулины, г/л 1 29,48±1,15 57,99±1,21 29,88±1,13
2 29,43±1,34 58,85±1,13 60,07±1,15
3 30,88±1,24 30,13±1,34 30,26±1,32

Глюкоза, ммоль/л 1 3,67±0,04 2,71±0,05 3,60±0,02
2 3,58±0,05 2,64±0,06 2,05±0,04
3 3,56±0,05 3,55±0,05 3,53±0,13

Общие липиды, 
моль/л

1 2,74±0,04 1,92±0,07 2,68±0,05
2 2,75±0,08 1,93±0,04 1,90±0,08
3 2,73±0,07 2,76±0,07 2,67±0,06

Холестерин, 
ммоль/л

1 2,72±0,05 1,62±0,03 2,76±0,07
2 2,70±0,06 1,51±0,05 1,38±0,06
3 2,71±0,07 2,69±0,07 2,73±0,05

β-липо-протеины,
г/л

1 0,76±0,06 0,58±0,08 0,78±0,02
2 0,75±0,07 0,57±0,06 0,55±0,02
3 0,75±0,08 0,75±0,05 0,76±0,07
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АсАТ, мккат/л 1 1,23±0,024 2,00±0,028 1,25±0,025
2 1,25±0,025 2,04±0,023 2,07±0,024
3 1,24±0,023 1,22±0,028 1,26±0,023

АлАТ, мккат/л 1 0,97±0,071 1,46±0,076 0,95±0,074
2 0,96±0,076 1,44±0,071 1,42±0,073
3 0,94±0,073 0,93±0,075 0,94±0,075

γ-ГТФ, мккат/л 1 0,30±0,04 0,46±0,03 0,32±0,02
2 0,36±0,03 0,56±0,05 0,57±0,04
3 0,35±0,02 0,37±0,04 0,32±0,03

Щ. Ф. мккат/л 1 2,54±0,061 3,90±0,065 2,55±0,063
2 2,56±0,063 3,92±0,060 3,95±0,061
3 2,57±0,065 2,55±0,064 2,58±0,066

Общий билирубин, 
мкмоль/л

1 6,9±0,45 8,1±0,47 6,6±0,43
2 6,8±0,47 7,9±0,46 7,8±0,45
3 6,7±0,46 6,6±0,47 6,7±0,48

Прямой билирубин, 
мкмоль/л

1 1,3±0,4 1,5±0,4 1,4±0,3
2 1,4±0,4 1,6±0,3 1,7±0,3
3 1,4±0,3 1,4±0,3 1,3±0,4

В крови животных наблюдалась гипоальбуминемия (снижение на 
30%), а также гиперпротеинемия (повышение на 39%). Так концентра-
ция альбуминов, синтезирующихся в печени, у больных поросят состав-
ляла всего 24% от общего количества белка. Концентрация глобулинов у 
больных поросят повысилась на 99%.

Также в сыворотке крови больных поросят наблюдалось снижение 
глюкозы на 26%, общих липидов на 30%, холестерина на 44%, β-липоп-
ротеинов на 24%  и повышение концентрации общего билирубина на 
16%, прямого билирубина на 14%, что свидетельствует о нарушении жел-
чеотделения и синтеза гликогена. У всех больных животных до лечения 
в сыворотке крови наблюдалась повышенная активность АсАТ, АлАТ, 
γ-ГТФ и ЩФ (на 63%, 50%, 55% и 53% соответственно), что свидетельс-
твовало о повышенной реакции паренхимы печени больных поросят на 
интоксикацию и поражение гепатоцитов.

Изменился также количественный и качественный состав кишечной 
микрофлоры больных животных (табл. 2). 

У больных поросят наблюдалось повышение количества условно-па-
тогенной микрофлоры (энтерококков на 20%, эшерихий на 29%, стреп-
тококков на 10%, стафилококков на 56%, наибольшее увеличение отме-
чалось у клостридий и кандид – в 7 раз, протеев – в 3 раза) и понижение 
количества нормальной микрофлоры (бифидобактерий на 19%, лакто-
бактерий на 16%). При этом наблюдается повышение случаев выделения 
на 15% количества E. coli с измененной ферментативной активностью 
(лактозонегативной и гемолизирующей). 
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Таблица 2. Динамика показателей кишечной микрофлоры поросят  
в течение эксперимента (lg М±m числа микробов в 1 г кала)

группа  
микроорганизмов

группы  
животных

результаты исследований

1-й день 6-й день 12-й день

Бифидобактерии 1 9,35±0,10 7,36±0,19* 9,20±0,13

2 9,29±0,11 7,53±0,15 6,73±0,19

3 9,37±0,11 9,31±0,15 9,28±0,14

Лактобактерии 1 7,70±0,07 6,59±0,17* 7,61±0,05

2 7,68±0,09 6,45±0,19 5,95±0,20

3 7,78±0,06 7,71±0,09 7,60±0,05

Энтерококки 1 7,83±0,04 9,32±0,19* 7,79±0,08

2 7,89±0,06 9,48±0,20 9,98±0,19

3 7,81±0,08 7,80±0,10 7,75±0,11

Эшерихии 1 7,68±0,11 9,83±0,20* 7,55±0,12

2 7,57±0,13 9,75±0,18 9,95±0,20

3 7,62±0,10 7,55±0,13 7,60±0,10

Стрептококки 1 7,72±0,19 8,33±0,16* 7,92±0,20

2 7,70±0,17 8,45±0,15 9,35±0,19

3 7,83±0,20 7,65±0,18 7,75±0,15

Стафилококки 1 3,53±0,11 5,47±0,15* 3,75±0,10

2 3,46±0,12 5,45±0,19 6,35±0,20

3 3,43±0,11 3,54±0,10 3,59±0,13

Клостридии 1 1,35±0,15 9,75±0,19* 1,40±0,18

2 1,43±0,16 9,80±0,21 9,95±0,20

3 1,38±0,04 1,42±0,05 1,45±0,04

Протеи 1 3,01±0,20 8,67±0,22* 3,16±0,23

2 3,13±0,23 8,75±0,20 8,93±0,19

3 3,23±0,21 3,25±0,23 3,12±0,24

Кандиды 1 1,38±0,16 9,71±0,18* 1,44±0,16

2 1,46±0,14 9,65±0,15 9,68±0,14

3 1,43±0,15 1,42±1,16 1,48±0,13

Примечание * - Р<0,001 в сравнении с животными до лечения;

Заключение. Установлено, что применение препарата из диатомовых 
водорослей поросятам при гастроэнтерите способствует выздоровлению 
за счет нормализации метаболических процессов, снижению интокси-
кации и повышению естественной резистентности организма.  После 
выздоровления поросят снизилась частота выявления в фекалиях ге-
молизирующей и лактозонегативной E. coli, стафилококков, дрожже-
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подобных грибов и энтерококков, повышалось содержание типичной 
кишечной палочки, бифидобактерий и лактобактерий.
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INFLUENCE OF DIATOMS PREPARATION ON THE OVERALL 
CONDITION, BIOCHEMICAL PARAMETERS 0F BLOOD AND 

INTESTINAL MICROFLORA OF PIGS IN THE ExPERIMENTAL 
DYSBACTERIOSES

Velicanov  V.V.,  Aleshkevich V.N.,  Avdachenok V.D. – candidates of 
veterinary sciences. Vasilevska E.M.  – graduate student.

UO “Vitebsk Order” Badge of Honor “State Academy of Veterinary 
Medicine”, Vitebsk, Belarus.

Summary. It is established that the use of the drug from diatoms to pigs at gastroen-
cerita promotes recovery due to the normalization of metabolic processes, reduction 
of intoxication and increase in the natural resistance of the organism. After the 
recovery of pigs decreased frequency of detection in the faeces hemosiderosis and 
lactosonegative Escherichia coli, Staphylococcus, yeast-like fungi, and enterococci, 
increased content of typical Escherichia coli, bifidobacteria and lactobacteria.

Key words: enterosorption, pigs, clinical signs, blood chemistry, bacteriological 
examination, the intestinal microflora.
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IN VITRO доСлідЖення адСорБціЇ Т-2 ТокСИнУ  
Та ЗеараленонУ

Горбенко З.Г.3 gorbenko_z_@ukr.net
Державна дослідна станція птахівництва НААН України

Резюме. Дослідили адсорбцію Т-2 токсину та зеараленону у водному роз-
чині та у розчині нутрієнтів і ПАР. Найвищу адсорбційну активність ви-
явили препарати на основі активованих вугіль та натуральних полімерів. 
Присутність нутрієнтів та ПАР у розчині викликала суттєве зниження 
адсорбції Т-2 токсину, яке було менш вираженим у деяких препаратів на 
основі натуральних полімерів (лігніну та дріжджових глюкоманнанів). 

Ключові слова: мікотоксини, Т-2 токсин, зеараленон, адсорбенти міко-
токсинів, нутрієнти, ПАР, оцінка адсорбентів мікотоксинів. 

Проблема контамінації кормової та харчової сировини мікотоксинами 
продовжує привертати значну увагу наукової спільноти через розповсю-
дженість мікотоксинів, їх роль у етіології певних захворювань людини, 
випадки масового ураження сільськогосподарських тварин [1, 12, 14].

Розповсюдженим методом профілактики кормових мікотоксикозів є 
використання спеціальних кормових добавок. Принципи їх дії можуть 
полягати як у безпосередній фізичній чи біологічній інактивації міко-
токсинів у травному тракті, так і у пом’якшенні симптомів токсикозу за 
рахунок (пре)пробіотичних, иммуностимулюючих, адаптогенних влас-
тивостей. Одним з основних принципів дії даних кормових добавок 
вважається ентеросорбція – зменшення біодоступності мікотоксинів  
у травному тракті за рахунок їх адсорбції на поверхні стійкого до пере-
травлювання матеріалу, завдяки чому за даним класом кормових добавок 
і закріпилася назва «адсорбенти мікотоксинів». 

Незважаючи на те, що подібні кормові добавки вже давно і успішно 
застосовуються у тваринництві (в першу чергу як засоби профілактики 
афлатоксикозу [11]), лишається ряд теоретичних та практичних труд-
нощів. Зокрема, ефективність застосування схожих за своєю природою 
ентеросорбентів може відрізнятися, на неї здатні впливати методи отри-
мання та строки зберігання ентеросорбентів [3, 4]. Відомі розбіжності 
між результатами in vivo та in vitro випробувань адсорбентів мікотокси-
нів [11,13], у тому числі випадки посилення симптомів мікотоксикозу 
внаслідок застосування ентеросорбентів, здатних ефективно зв’язувати 
мікотоксини in vitro [9,10]. Результати in vivo випробувань ефективнос-
ті адсорбентів мікотоксинів не завжди добре відтворювані: наприклад, 
введення у корми курчат-бройлерів, контаміновані Т-2 токсином, пре-
паратів «MycoAD» та «Mycosorb» у роботі [6] виявилося неефективним, 
але виявляло певну ефективність у інших роботах [5, 7, 8]. 

3 Аспірант, науковий керівник к.б.н. Труфанов О.В. 
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Ці теоретичні труднощі, особливо виражені у випадку фузаріотокси-
нів, зокрема Т-2 токсину та зеараленону, заважають оцінці, порівнянню 
та вдосконаленню кормових добавок, призначених для профілактики 
мікотоксикозів. Вважається, що основна причина цих труднощів поля-
гає у недостатній вивченості механізмів дії ентеросорбентів у in vivo умо-
вах, зокрема впливу травних факторів на адсорбцію мікотоксинів. 

Всмоктування фузаріотоксинів найбільш інтенсивно відбувається у 
тонкому кишечнику [2], що обумовлює доцільність вивчення впливу ді-
ючих у ньому факторів на активність адсорбентів мікотоксинів. 

Мета. Оцінка активності адсорбентів відносно Т-2 токсину та зеара-
ленону у водному розчині та в умовах, наближених до таких у тонкому 
кишечнику.

Матеріали та методи. Матеріали та препарати, використані у якості ад-
сорбентів мікотоксинів, було надано лабораторії для аналізу, закупову-
валися через реалізаційну мережу або збиралися самостійно (таб. 1). 

Було проведено 2 досліди.
Дослід 1. Вивчення адсорбції Т-2 токсину. Адсорбцію Т-2 токсину ви-

вчали у водному розчині (отримували, розчиняючи Т-2 токсин у воді), 
а також у розчині нутрієнтів та ПАР. Останній готували, розчиняючи 
у екстракті комбікорму (що отримували, екстрагуючи повнораціон-
ний комбікорм для курчат дистильованою водою (200г комбікорму/1л 
води) протягом 12 годин, після чого фільтрували суміш крізь паперовий 
фільтр. Використали профільтровану рідку фазу) амінокислоти (DL-
валін, L-ізо-лейцин, DL-лейцин, DL-лізін, DL-метіонін, DL-треонін, 
DL-триптофан та DL-фенілаланін, по 0,5 г/л кожної), вуглеводи (1,3 г/л 
D-глюкози и 14 г/л цукрози), ліпіди (соняшникова олія 40 мл/л), а також 
ПАР (Твін 20, у кількості 5 мл/л), вміст етанолу складав 0,5% об.

Початкова концентрація Т-2 токсину у розчині складала 10 мкг/мл. 
Адсорбцію проводили при 42°С та періодичному збовтуванні впродовж 
3-х годин. Після чого розчини центрифугували, наносили на паперові 
диски, які аналізували диск-дифузійним методом, використаючи у якос-
ті тест-організму Candida pseudotropicalis 44 пк, який вирощували на сус-
ло-агарі з 0,08 мг/мл 1-нафтилацетату [15]. 

Враховували діаметри ЗОР, що утворювалися навколо дисків. Кіль-
кість   Т-2 токсину на дисках розраховували по калібрувальному графі-
ку. У якості контролю використали розчини без адсорбенту. Адсорбцію 
розраховували відносно контролю. У разі, якщо отримане у результаті 
вимірювань значення концентрації Т-2 токсину в дослідному розчині не 
відрізнялося або перевищувало таке у контрольному, відсоток адсорбції 
вважали рівним нулю. Вимірювання концентрації Т-2 токсину у водних 
розчинах проводили у 4, в розчині нутрієнтів та ПАР у 9, а в контрольних 
розчинах у 50 повтореннях. 

Статистичну обробку проводили за допомогою t-критерію Стьюдента. 
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Дослід 2. Вивчення адсорбції зеараленону. Адсорбцію зеараленону ви-
вчали у водно-етанольному (5% об.) розчині, при температурі 42°С та 
періодичному збовтуванні впродовж 3-х годин. Вміст адсорбентів скла-
дав 15 г/л, а початкова концентрація зеараленона 50 мкг/мл. Після про-
ведення адсорбції розчини фільтрували та екстрагували хлороформом 
(співвідношення розчин : хлороформ – 10:1) 20 хв., хлороформ наноси-
ли по 10 мкл. на хроматографічні пластинки «Sorbfil» та хроматографува-
ли системою етилацетат : толуол 3:1. Хроматографічні пластинки вису-
шували при 60°С та проявляли, розпилюючи над ними розчин «firm red 
GG» у пропанолі. Залежність між інтенсивністю хроматографічних плям 
та кількістю зеараленону на хроматограмі оцінювали за допомогою ві-
зуального порівняння з контрольними плямами. Зниження концентра-
ції зеараленону у розчинах оцінювали по 3 бальній шкалі: виражене (+): 
відсутність плями, слабковиражене (+/-): інтенсивність плями меньше, 
ніж у контролі, невиражене   (-): інтенсивність плями аналогічна контр-
олю. Дослід проводили без повторень. 

результати та обговорення. Дослід 1. У водному розчині високу адсорб-
ційну активність відносно Т-2 токсину виявили вуглецеві препарати. Ак-
тивовані вугілля марок КАД, БАУ, медичне активоване вугілля та неак-
тивована шунгітова порода зв’язували Т-2 токсин настільки ефективно, 
що залишкова його кількість у розчині не фіксувалася обраним методом. 
Дещо меншу ефективність виявив зразок гранульованого активованого 
вугілля, певну адсорбційну активність виявив навіть графіт. Але, у роз-
чині нутрієнтів та ПАР адсорбційна активність вугільних матеріалів сут-
тєво знизилася – при введенні на рівні 50 г/л гранульоване активоване 
вугілля, вугілля БАУ, Шунгіт та графіт зв’язували у середньому менше 
20% Т-2 токсину, більшу активність виявило медичне активоване вугілля 
та вугілля КАД, що зв’язували 70-80% Т-2 токсину (таб. 2).

Таблиця 2. Відсоток адсорбції Т-2 токсину вуглецевими адсорбентами 
(М±s)

№ назва

водний розчин розчин нутрієнтів та Пар

вміст адсорбенту, г/л

25 50 50

1 Вугілля акт. гранул. 86±1* ≥90* 14±26 

2 Вугілля акт. БАУ ≥90* ≥90* 22±13*

3 Вугілля акт. КАД ≥90* ≥90* 80±6*

4 Вугілля акт. мед ≥90* ≥90* 70±3*

5 Шунгіт ≥90* ≥90* 0

6 Графіт 51±11* 55±5* 22±7*

Примітка: тут і у наступних таблицях знаком «*» відмічено значення, 
що статистично значимо відрізняються від контрольних Р ≥ 0,95. 

Серед препаратів на мінеральній основі найвищу адсорбційну актив-
ність відносно Т-2 токсину у водному розчині виявили препарати на 
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основі тонкодисперсного диоксиду кремнію (зразки № 7, 9, 16), опока 
(№ 14) та комерційний препарат на основі бентоніту (№ 19) – при вве-
денні їх у розчин на рівні 25 г/л адсорбція складала біля 60%. Адсорб-
ційну активність також було виявлено у зразків глини (№10), монтмо-
риллоніту (№ 13) та комерційних адсорбентів на основі алюмосилікатів 
і оксидів кремнію (№ 10, 18). Але, у розчині нутрієнтів та ПАР адсорбція 
препаратами на мінеральній основі, навіть при введенні на рівні 50 г/л, 
не перевищувала 30 відсотків, а в окремих випадках взагалі не фіксувала-
ся обраним методом (таб. 3). 

Серед комбінованих адсорбентів у водному розчині найвищу актив-
ність виявила суміш лігніну та активованого вугілля БАУ (№23), ко-
мерційні препарати № 24 та 25.  Відсоток адсорбції Т-2 токсину цими 
препаратами при введенні на рівні 50 г/л складав 70-90%. Але, у розчині 
нутрієнтів та ПАР адсорбційна активність істотно знизилася і складала 
менше 40%, у випадку комерційного препарату № 25 знижуючись до 
межі визначення (таб. 4). 

Таблиця 3. Відсоток адсорбції Т-2 токсину адсорбентами на мінеральній 
основі (М±s)

№ назва

водний розчин розчин нутрієнтів та Пар

вміст адсорбенту, г/л

25 50 50

7 Кремнію діокс. 62±3* 64±5* 0

8 Алюм. окис 5±20 13±27 0

9 Кремнію діокс. 15±17 47±26* 6±32

10 Глина 37±5* 44±18* 0

11 Комерц. адсорб. 16±12 32±12* 0

12 Комерц. адсорб. 12±14 0 0

13 Монтмориллоніт 32±14* 40±6* 20±10*

14 Опока 61±10* 78±5* 18±13*

15 Смектит 0 0 9±23

16 Кремнію діокс. 59±12* 59±9* 29±10*

17 Комерц. адсорб. 12±22 21±16 25±6*

18 Комерц. адсорб. 29±21* 39±19* 0

19 Комерц. адсорб. 58±7* 72±2* 0

20 Комерц. адсорб. 28±10 16±40  0 

21 Комерц. адсорб. 24±14 0 0

22 Цеоліт 41±18* 44±15* 17±6*

Адсорбційна активність препаратів на основі натуральних полімерів у 
водному розчині поступалася такій у найбільш активних зразків міне-
ральних та вугільних препаратів, однак і зниження її у розчині нутрієнтів 
та ПАР  було менш вираженим.
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Таблиця 4. Відсоток адсорбції Т-2 токсину комбінованими адсорбента-
ми та ін. препаратами (М±s)

№ назва

водний розчин розчин нутрієнтів та Пар

вміст адсорбенту, г/л

25 50 50

23 Лігн-БАУ 73±8* 82±5* 40±10*

24 Комерц. адсорбент 78±4* ≥90* 35±13* 

25 Комерц. адсорбент 61±3* 73±10 * 3±14

26 Комерц. адсорбент 32±12* 29±14 9±26

27 Прототип 1 23±8 4±16 13±24

28 Прототип 2 16±13 10±17 21±20 

29 Прототип 3 23±8 0 6±30

30 Чернозем 4±18 10±17 12±18

31 Заліза оксид 0 0 7±23 

Так, при введенні 50 г/л препаратів на основі дріжджів (№ 33, 40) та 
лігніну (№ 34, 39) адсорбція у водному розчині складала у середньому 
30-70%, а у розчині нутрієнтів та ПАР біля 40% (таб. 5).

Таблиця 5. Відсоток адсорбції Т-2 токсину адсорбентами  
на основі натуральних полімерів  (М±s)

№ назва

водний розчин розчин нутрієнтів та Пар

вміст адсорбенту, г/л

25 50 50

32 Дріжджі 35±6* 56±7* 3±31

33 Дріжджі 22±14 50±14* 36±21*

34 Кора 30±0,0 44±25* 42±18*

35 Комерц. адсорбент 15±15 26±12 19±20

36 Комерц. адсорбент 8±14 23±8 4±49

37 Комерц. адсорбент 34±15* 50±12* 8±26

38 Комерц. адсорбент 22±12 25±33  10±29

39 Лігнін 68±3* 75±0* 45±23*

40 Дріжджові клітинні стінки 32±12* 29±25 47±13*

Висока адсорбційна активність вуглецевих, мінеральних та комбінова-
них препаратів в водному розчині на фоні значного її зниження у розчині 
нутрієнтів і ПАР може бути обумовлено тим, що важливу роль у адсорб-
ції Т-2 токсину цими препаратами відіграють низькоспецифічні сайти 
адсорбції, а також гідрофільно-гідрофобна взаємодія. Подібні зв’язки 
між адсорбентом та адсорбатом можуть легко утворюватися у водному 
розчині (внаслідок поганої розчинності Т-2 токсину у воді), але й та-
кож легко руйнуватися внаслідок конкуренції розчинених речовин з Т-2  
токсином за сайти адсорбції та солюбілізуючої дії ПАР. 
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Чому зниження адсорбційної активності у розчині нутрієнтів і ПАР у 
деяких препаратів є менш вираженим, ніж у інших, остаточно не встанов-
лено. Можна запропонувати кілька пояснень: наприклад, що препарати, 
активність яких не знижується у розчині нутрієнтів та ПАР, є більш спе-
цифічними, тобто мають на своїй поверхні більшу питому кількість сай-
тів адсорбції, що міцно зв’язують Т-2 токсин. Або ж, що вони інтенсивно 
зв’язують ПАР, знижуючи їх концентрацію у об’ємній фазі в порівнянні 
з поверхневим шаром, що призводить до підвищення у останньому кон-
центрації Т-2 токсину завдяки солюбілізаційним властивостям ПАР.

дослід 2. Найбільшу адсорбційну активність по відношенню до зеара-
ленону виявили вугільні препарати, а також препарати на основі нату-
ральних полімерів. Деякі мінеральні препарати, активні по Т-2 токсину, 
виявляли порівняно низьку активність по зеараленону, та навпаки, певні 
препарати, активні відносно зеараленону, були малоактивними відносно 
Т-2 токсину. Високу адсорбційну активність відносно зеараленону ви-
явив також неактивований вуглецевий матеріал Шунгіт, що може вказу-
вати на важливу роль гідрофільно-гідрофобних взаємодій при адсорбції 
зеараленону (розчинність якого у воді значно нижча, ніж у Т-2 токсину) 
з водних розчинів (таб. 6). 

Дослідження впливу нутрієнтів та ПАР на адсорбцію зеараленону стик-
нулося з методичними труднощами: ПАР змінювали коефіцієнт розпо-
ділу зеараленону між водною фазою та хлороформом. Тому було зробле-
но спробу безпосереднього нанесення водної фази на хроматографічні 
пластинки. Певне підвищення концентрації зераленону під дією ПАР 
фіксувалося як у присутності адсорбенту, так і у відсутності (контролі), 
на основі чого було зроблено висновок про нестабільність зеараленону  
в обраних умовах у водному розчині. 

Таблиця 6. Оцінка адсорбційної активності препаратів відносно  
зеараленону

№ найменування адсорбція № найменування адсорбція

1 Вугілля акт. гранул. +/- 21 Комерц. адсорбент -

2 Вугілля акт. БАУ +/- 22 Цеоліт -

3 Вугілля акт. КАД + 23 Лігнін-БАУ +/-

4 Вугілля акт. мед + 24 Комерц. адсорбент +/-

5 Шунгіт + 25 Комерц. адсорбент -

6 Графіт - 26 Комерц. адсорбент +/-

7 Кремнію діокс. - 27 Прототип 1 +

8 Алюм. окис - 28 Прототип 2 +/-

9 Кремнію діокс. +/- 29 Прототип 3 +

10 Глина - 30 Чорнозем -

11 Комерц. адсорбент - 31 Заліза оксид -

12 Комерц. адсорбент - 32 Дріжджі +
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№ найменування адсорбція № найменування адсорбція

13 Монтмориллоніт - 33 Дріжджі +

14 Опока - 34 Кора +

15 Смектит мед. - 35 Комерц. адсорбент +/-

16 Кремнію діокс. - 36 Комерц. адсорбент +/-

17 Комерц. адсорбент - 37 Комерц. адсорбент +

18 Комерц. адсорбент - 38 Комерц. адсорбент +

19 Комерц. адсорбент - 39 Лігнін +

20 Комерц. адсорбент +/- 40 Дріжджові клітинні 
стінки

+

висновки
1. Адсорбційні властивості схожих за своєю природою ентеросорбентів 

можуть відрізнятися.
2. Адсорбційна активність ентеросорбентів у водних розчинах віднос-

но   Т-2 токсину та зеараленону не завжди корелює.
3. Присутність у розчині нутрієнтів та ПАР здатне суттєво знижувати 

адсорбцію Т-2 токсину, однак ступінь цього зниження не є сталим для 
різних адсорбентів.

4. Вплив нутрієнтів та ПАР може певною мірою обумовлювати розбіж-
ності між in vivo та in vitro дослідженнями, тому доцільно імітувати цей 
вплив при in vitro дослідах ефективності ентеросорбентів.

5. Значний інтерес представляє вивчення механізмів адсорбції препа-
ратами, що не виявили зниження адсорбції у присутності нутрієнтів та 
ПАР, а також з’ясування питомого впливу окремих травних факторів на 
адсорбцію мікотоксинів.
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IN VITRO STUDY OF T-2 TOxIN AND ZEARALENONE AD3SORBTION

Gorbenko Z.G.
Summary. The adsorption of T-2 toxin and zearalenone from water solution 

and solution of nutrients and surfactants was investigated. Natural polymer and 
charcoal based binders have shown the highest adsorption activity. The presence 
of nutrients and surfactants in solution caused a substantial decrease in the 
adsorption of T-2 toxin, which was less expressed in some natural polymer based 
binders (lignin and yeast glucomannan). 

Key words: mycotoxins, T-2 toxin, zearalenone, mycotoxin binders, nutrients, 
surfactants, mycotoxin binders assessment. 
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УДК 633.19+57.042

в’яЗкіСТЬ екСТракТУ коМБікорМів як ПокаЗнИк вМіСТУ 
анТИПоЖИвнИХ ФакТорів

Долгая М.М.*, Шаповалов С.О.*, Белецький Б.Б**

*Інститут тваринництва НААН України, Харків
**пошукач

Резюме. Вуглеводний склад комбікормів для тварин і птиці дуже різнить-
ся за своєю структурою, тому зернові, а тим більш бобові корми, мають 
різну ступінь перетравлення у організмі моногастричних за рахунок не крох-
малистих полісахаридів. Метою роботи було проведення дослідження вміс-
ту сирого протеїну, крохмалю та НПС за в’язкістю водного екстракту у 
зерні пшениці. Встановлено, що відносно низьков’язке зерно у озимої пшениці 
формувалося у відносно вологі роки, а більш високов’язке – у посушливі. По-
казана необхідність регулярного проведення дослідження в’язкості екстра-
кту корму, який знижує біологічну доступність поживних речовин із нього 
за рахунок збільшення в’язкості хімусу.

Ключові слова: антипоживні речовини, арабіноксилани, в’язкість, ком-
бікорми

В сучасних умовах розвитку та інтенсифікації тваринництва суттєво 
збільшується практичний інтерес до більш раціонального використання 
зерна злакових, зернобобових культур та відходів продукції переробки 
зернових. Доля концентрованих кормів у комбікормах для сільськогос-
подарських тварин і птиці становить до 70% і більше.  Але вуглеводний 
склад їх дуже різниться за своєю структурою, тому зернові, а тим більш 
бобові корми, мають різну ступінь перетравлення у організмі монога-
стричних [1, 2]. Також  у годівлі тварин наразі використовуються функ-
ціональні кормові добавки на основі рослинної сировини, побічних 
продуктів виробництва та продуктів біосинтезу із невизначеним вугле-
водним складом. Некрохмалисті полісахариди (НПС) традиційно від-
носять до антипоживних речовин зернових кормів. До їх складу входять  
в основному арабіноксілани, целюлоза,β-глюкани та олігосахариди [4].

В’язкість субстрату зернових залежить від виду, сорту та кліматичних 
умов. Зерно, отримане у засушливий рік, обумовлює більш високу в’яз-
кість хімусу [3] . Науковцями встановлено, що бройлери, які отримували 
пшеницю із в’язкістю екстракту 33,5 мПа’с, мали живу масу на 13,5% 
нижче, ніж птиця на аналогічному раціоні із в’язкістю екстракта пшени-
ці 4,5 мПа’с. Показники конверсії корму погіршились на 14,8% [1].

Метою нашої роботи було проведення дослідження вмісту сирого про-
теїну, крохмалю та НПС за в’язкістю водного екстракту у зерні пшениці 
протягом 2007-2010 рр.
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Таблиця 1. Вміст некрохмалистих полісахаридів у кормовій сировині, % 
у перерахунку на СВ*

вид сировини некрохмалисті полісахариди 
 арабіноксілани  целюлоза β-глюкани  Загальний вміст

 Пшениця 6,0-9,5 2,0-3,0 0,8-1,5 7,5-11,2

 Ячмінь 5,5-7,0 3,9-9,0 4,3-10,0 13,0-16,5
 Жито 7,6-9,0 2,1-2,5 0,5-2,5 11,0-13,0
 Кукурдуза 4,0-4,3 1,9-3,0 0,1-0,2 5,0-7,0
 Тритикале 5,4-6,9 2,3-3,0 0,2-2,0 8,0-11,0
 Овес 5,5-6,9 8,0-12,3 3,0-6,6 15,0-25,0
 Соняшнико-
вий шрот

6,5-11,0 16,0-23,0 2,5-5,0 21,0-30,0

 Cоєвий шрот 3,5-4,5 4,0-6,0 — 9,0-12,0
* За даними Englyst і співавт., 1989; Choct, 1997.; Knudsen, 1997; Kocher і спі-

вавт., 2000; Malathi і співавт., 2001; Sredanovic і співавт., 2005; Gruzauskas і співав., 
2012.

Матеріали і методи: Дослідження проводили на базі лабораторії оцін-
ки якості кормів і продукції тваринного походження ІТ НААН. Вміст 
сирого протеїну визначали за ДСТУ ISO 6655:2004, крохмалю за ГОСТ 
26176-91. В’язкість водного екстракту за наступним методом: наважку 
розмеленого зернового шроту розводили у співвідношенні 1:12,5, екс-
трагування проводили 60 хв. за температури 300С, після чого суспензію 
центрифугували 10 хв. При 5 тис. об/хв. надосадкову рідину заливали у 
віскозіметр ВПЖ-2 за температури водяної бані 250С, визначення про-
водили відносно дистильованої води.  

результати та обговорення. Нами встановлено, що у засушливі роки 
відносна в’язкість екстракту із зерна пшениці була більшою ніж у 2,1 від-
носно більш багатого на опади 2007 року, проте збільшився і вміст сиро-
го протеїну у зерні, так у вологий 2007 рік у середньому вміст сирого про-
теїну був у межах 10,9±0,19 %, тоді як у посушливий 2010 вміст сирого 
протеїну був на 26% вищім за попередні роки (табл. 2).

У той же час вміст крохмалю, хоча і мав певні його варіації, не залежав 
від кліматичних умов конкретного року. В’язкість екстракту негативно 
корелювала із вмістом протеїну (r = -0,15…-0,40; p Ј≤0,05).

Таким чином доведено, що відносно низьков’язке зерно у озимої пше-
ниці формувалося у відносно вологі роки, а більш високов’язке – у по-
сушливі. 

висновки. Оскільки зернові корми є основною частиною раціону  пти-
ці слід регулярно проводити дослідження такого показника як в’язкість 
екстракту корму, оскільки він знижує біологічну доступність поживних 
речовин корму за рахунок збільшення в’язкості хімусу.
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Таблиця 2. Статистичні параметри деяких показників якості озимої 
пшениці

рік Число, n Х±sх Х
min

Х
max

СV, % Медіана, Ме коеффіциєнт 
асиметрії

В’язкість водного екстракту зернового шроту,  сПа 

2007 43 2,9±0,08 2,2 11,2 46,6 2,4 3,73

2008 25 4,0±0,10 2,1 17,6 39,2 3,5 4,56

2009 24 4,2±0,08 2,2 9,5 33,6 3,8 1,20

2010 27 6,2±0,15 2,2 20,5 41,3 5,7 1,37

Уміст сирого протеїну,  %

2007 43 10,9±0,19 8,9 11,5 11,2 17,0 0,06

2008 25 10,0±0,11 8,8 11,4 10,6 17,0 0,15

2009 24 11,0±0,11 9,8 14,8 11,9 14,9 0,23

2010 27 14,7±0,12 11,2 15,7 12,4 14,7 0,61

Уміст крохмалю,   %

2007 43 53,3±0,60 46,6 58,6 5,3 53,0 -0,34

2008 25 49,9±0,20 40,6 57,8 6,9 50,0 -0,28

2009 24 56,1±0,20 48,6 61,1 4,2 56,6 -0,69

2010 27 52,2±0,20 47,0 57,4 5,0 55,6 -0,58
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вяЗкоСТЬ ЭкСТракТа коМБИкорМов как ПокаЗаТелЬ  
СодерЖанИя анТИПИТаТелЬнЫХ веЩеСТв

Долгая М.Н., Шаповалов С.О., Белецкий Б.Б.
Резюме. Углеводный состав комбикормов для животных и птицы очень 

отличается по своей структуре, поэтому зерновые, а тем более бобовые 
корма, имеют разную степень переваривания в организме моногастричных 
за счет некрахмалистых полисахаридов. Целью работы было проведение 
исследования содержания сырого протеина, крахмала и НПС по вязкости 
водного экстракта в зерне пшеницы. Установлено, что относительно низ-
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ковязкое зерно у озимой пшеницы формировалось во влажные годы, а более 
высоковязкое - в засушливые. Показана необходимость регулярного проведе-
ния исследования вязкости экстракта корма, поскольку снижается биоло-
гическая доступность питательных веществ  за счет увеличения вязкости 
химуса.

Ключевые слова: антипитательные вещества, арабиноксиланы, вяз-
кость, комбикорма.

VISCOSITY FODDER ExTRACT AS AN INDICATOR OF THE CONTENT 
OF FACTORS ANTINUTRIENT

Dolgaya M.M., Shapovalov S.O., Beletsky B.B.
Summary. Carbohydrate composition of feed for animals and birds are very 

different in their structure, so grains, legumes and even more have varying degrees 
of feed digestion in monogastric organism due to non-starch polysaccharides. 
The aim of the study was the content of crude protein, starch and NPCs viscosity 
aqueous extract in wheat grain. Found that a relatively low viscosity of winter wheat 
grains formed in wet years, and more highly viscous - in drought. The necessity 
of regular study viscosity extract stern as reduced bioavailability of nutrients by 
increasing the pulp viscosity.

Key words: antinutrient substances arabinoksylany, viscosity, feed.

УДК: 636.52/.58:612.75

коСТИ СкелеТа Молодняка родИТелЬСкого СТада  
Бройлеров в воЗраСТноМ аСПекТе

Егорова А. В.,  Шахнова Л. В.,  доктора сельскохозяйственных наук, 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии

Елизаров Е. С.,  доктор сельскохозяйственных наук Московской  
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина

E-mail: egorova@vnitip.ru
Резюме. В статье представлены данные по изменению живой массы и 

массы костей кур породы плимутрок и петухов породы корниш родитель-
ского стада бройлеров в процессе выращивания. Установлены относитель-
ные показатели массы отдельных костей, позволяющие осуществлять кон-
троль  за развитием птицы.

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, родительское стадо, скелет, 
кости. 

введение. Во всех странах мира наблюдается постоянный рост произ-
водства мяса бройлеров, что в значительной степени обусловлено его 
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высокими качествами, а также более низкой себестоимостью в сравне-
нии со свининой и говядиной [5,7].

Эффективность бройлерного производства обусловлена показателя-
ми бройлеров – живая масса, выход мяса, затраты корма, сохранность, 
а также количеством племенных яиц, получаемых от кур родительского 
стада, которые зависят от рационального кормления и технологии со-
держания поголовья, а также от правильно организованной племенной 
работы [5, 6, 8].

Поскольку в настоящее время селекционная работа связана с произ-
водством отцовских и материнских сочетающихся линий, родительских 
форм, то в широко распространенных кроссах весьма важным является 
вопрос о глубоком изучении роста развития птицы.

Во всех кроссах в качестве отцовской родительской формы использу-
ют птицу породы корниш, а в качестве материнской родительской фор-
мы птицу породы плимутрок.

Поэтому глубокое изучение отдельных показателей птицы является 
актуальным.

В племенной работе с птицей всегда уделяли большое внимание изуче-
нию ее экстерьерных особенностей [2,4] и особенно признаков, (ширина 
груди, обхват туловища, длина киля, и др.), связанных с живой массой 
молодняка [1, 3].

Однако в литературе отсутствуют данные по росту отдельных костей 
скелета у петухов корниш и кур плимутрок по неделям жизни.

Поэтому наличие таких данных позволит более полно характеризовать 
племенное поголовье и повысить эффективность селекции.

Материалы и методики. Исследования выполнены в условиях племен-
ных заводов “Конкурсный” Московской области и “Красный Кут” Са-
ратовской области.

У петухов породы корниш и кур породы плимутрок с суточного до  
26-недельного возраста еженедельно определяли живую массу (общее 
поголовье – 1000 особей). У средних по живой массе петухов и кур при 
забое  5 голов определяли массу всех костей скелета, а также длину ту-
ловища, высоту птицы, длину киля, высоту киля, ширину груди, длину 
бедра, голени и плюсны.

Рост отдельных костей оценивали не только по абсолютным показа-
телям, но и по относительным в процентах к живой массе в конкретном 
возрасте.

Определены также индексы телосложения у птицы. Данные, получен-
ные по измерению длины крыла, были включены в материалы Патента 
№2236126 от 20 сентября 2004 г. “Способ отбора племенных мясных пе-
тухов”.

результаты. На рис. 1 и 2 приведены данные по живой массе и массе 
костей в процессе роста молодняка.
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рис. 1. Изменение живой массы и массы костей у петухов с возрастом
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рис. 2. Изменение живой массы и массы костей у кур с возрастом

За период роста живая масса у петухов возросла в 95 раз, у кур –  
в 75 раз.

Масса скелета – в 65 и 45 раз соответственно.
Изменение массы костей с возрастом приведено в табл. 1.
Масса костей с возрастом изменяется неравномерно. Абсолютный 

прирост массы костей у курочек был наиболее высоким с 2 до 8 недель, у 
петушков - с 2 до 10 недель. Затем абсолютные приросты снижаются, а к 
24–26-недельному возрасту происходит их увеличение.
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Таблица 1. Масса костей, г

кость
возраст, недель

Сутки 2 4 10 14 16 18 24 26

Петухи

Крыло 0,5 7 22 63 80 85 87 105 110

Бедро 0,6 3 12 36 50 52 52 61 62

Голень 0,9 5 17 60 70 73 74 90 100

Плюсна 2 11 38 95 115 115 125 136 148

Киль 0,2 1,5 8 20 25 25 25 29 29

Весь костяк 12 55 185 495 570 580 615 730 800

Куры

Крыло 0,5 5 20 45 50 60 60 65 73

Бедро 0,5 2,5 9 26 30 35 35 36 40

Голень 0,8 3,5 14 37 44 45 46 57 58

Плюсна 2 9 30 66 76 77 78 87 95

Киль 0,1 1,5 7 15 17 19 19 20 23

Весь костяк 12 45 140 350 400 435 460 490 535

Относительный прирост массы костей у петушков с суточного до  
2-недельного возраста составил 358%, у курочек – 275%; с 2- до 4-неде-
льного –236 и 211%, с 4- до 6-недельного – 54 и 42%. С 10-недельного 
возраста прирост массы костей снижается до 2–8% (по двухнедельным 
периодам). В 22–24-недельном возрасте относительные приросты мас-
сы костей несколько повысились и составили 11–13%, в 24–26-недель- 
ном – 9% (в основном за счет увеличения массы костей ног).

Процент массы костей к живой массе наиболее высокий в суточном 
возрасте и составил у петушков и курочек 30%.

У петушков относительная масса костей к живой массе в 2–7-неде-
льном возрасте составила 22%, в 8–21-недельном – 24–27%, далее сни-
жается до 23–21%. У курочек это отношение было на уровне: 19–22; 
20–21%; 20–18%.

В табл. 2 приведена относительная масса отдельных костей к живой 
массе.
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Таблица 2. Относительная масса костей (% к живой массе)

возраст,
недель

Петухи куры
крыло нога киль крыло нога киль

Сутки 1 9 0,4 1,5 9 0,3
2 3 7,5 0,6 2,5 7,5 0,8
4 3 7,5 1 2,5 7,5 1
6 3 8,5 1 3 8 1
8 3,2 10 1 3 9 1

10 3,4 10 1 3 9 1
12 3,4 10 1 3 8,2 1
14 3,5 10 1 3 8,2 1
16 3,5 10 1 3 8 1
18 3,4 10 1 2,8 7,7 0,8
20 3,4 10 1 2,8 7,5 0,8
22 3,2 9 1 2,8 7,5 0,8
24 2,8 9 1 2,6 7,5 0,8
26 2,7 8 0,8 2,4 6,5 0,75

В табл. 3 приведена характеристика промеров птицы.

Основной рост костей (по промерам) заканчивается к 14–16-неде-
льному возрасту. Имеющие место изменения в размерах костей в после-
дующие возрастные периоды незначительны.

Относительный прирост величины промеров по неделям жизни на-
иболее высок до 2–4-недельного возраста; в период с 4- до 6-недельного 
возраста резко снижается (15–20%); в последующие возрастные перио-
ды – 10% и ниже.

Прирост промера длины туловища с суточного до 26-недельного воз-
раста составляет 260-270%, высоты цыпленка – 480–560%, длины киля 
– 670–800%, длины крыла – 340–420%, длины ноги – 320–400%.

Наибольший процент прироста имела высота киля – 1567%. В суточ-
ном возрасте киль был представлен хрящем. С возрастом кость заменял 
хрящ. У петухов в 4-недельном возрасте хрящ составлял 70% длины киля, 
в 6-недельном – 64%, в 10–12-недельном – 52%, в 18-недельном – 35%, 
в 24–26 недель – 23%. У курочек в соответствующем возрасте на долю 
хряща приходилось 67, 60, 50, 30, 15% от общей длины киля.

В процессе роста происходит некоторое изменение формы цыпленка. 
Суточный цыпленок имеет яйцеобразную форму туловища: соотноше-
ние высоты туловища к его длине находится на уровне 0,5–0,6. В после-
дующие возрастные периоды туловище имеет более округлую форму и 
соотношение его высоты к длине составляет 0,70–0,95.
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В табл. 4 приведены отдельные индексы телосложения птицы.

Таблица 4. Индексы телосложения, %

Индекс

возраст птицы
Петухи куры

Сутки 4 
нед.

26 
нед.

38 
нед. Сутки 4 

нед.
26 

нед.
38 

нед.
Широкогрудости (шири-
на груди: длина  
туловища)

33 48 50 52 27 39 50 50

Длины крыла (длина 
крыла: длина туловища) 83 117 118 117 90 107 110 107

Длины ноги
(общая длина ноги: длина 
туловища)

135 150 180 178 145 140 170 166

Длины ноги (плюсны) 
(длина плюсны: длина 
туловища)

42 48 50 52 45 45 50 44

Укороченности нижней 
части туловища (длина 
киля: длина туловища)

33 70 82 78 36 65 80 76

Растянутости (высота: 
длина) 120 120 160 152 117 115 160 161

Длины гребня (длина 
гребня: длина туловища) 18 19 45 56 17 14 20 29

Сбитости
(обхват туловища: длина 
туловища)

160 170 180 204 145 150 170 200

Интересными, на наш взгляд, представляются материалы по индексам:

масса грудных мышц
,

масса грудных мышц
и

масса грудных мышц
длина киля длина крыла ширина груди

Ниже приведены эти данные:

возраст 
молодняка, 

недель

Петухи куры

мышцы 
киль

мышцы 
крыло

мышцы
ширина

груди

мышцы 
киль

мышцы 
крыло

мышцы
ширина

груди
сутки 0,5 0,2 0,5 0,3 0,12 0,73
2 4,6 2,5 6,6 2,8 1,5 4,7
4 9,7 5,7 13,9 8,4 5,1 13,9
6 13,7 8,2 20,6 12,2 7,1 19,1
8 16,8 9,2 25,2 15,9 9,1 22,9
10 18,0 11,0 28,9 17,4 9,9 25,3
14 21,1 13,2 33,3 21,1 13,6 33,5
18 23,5 16,7 38,1 24,9 16,9 35,7
26 31,5 21,8 51,5 33,0 23,3 51,4
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Сбитости
(обхват туловища: длина 
туловища)
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Интересными, на наш взгляд, представляются материалы по индексам:
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,
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и

масса грудных мышц
длина киля длина крыла ширина груди

Ниже приведены эти данные:

возраст 
молодняка, 

недель

Петухи куры

мышцы 
киль

мышцы 
крыло

мышцы
ширина

груди

мышцы 
киль

мышцы 
крыло

мышцы
ширина

груди
сутки 0,5 0,2 0,5 0,3 0,12 0,73
2 4,6 2,5 6,6 2,8 1,5 4,7
4 9,7 5,7 13,9 8,4 5,1 13,9
6 13,7 8,2 20,6 12,2 7,1 19,1
8 16,8 9,2 25,2 15,9 9,1 22,9
10 18,0 11,0 28,9 17,4 9,9 25,3
14 21,1 13,2 33,3 21,1 13,6 33,5
18 23,5 16,7 38,1 24,9 16,9 35,7
26 31,5 21,8 51,5 33,0 23,3 51,4

Отношение мышц груди к длине киля у петухов до 14-недельного воз-
раста выше, чем у кур.

В последующие возрастные периоды этот показатель выше у кур. Ана-
логичную закономерность наблюдаем и по отношению мышц груди к 
длине крыла.

Коэффициенты корреляции между живой массой и длиной киля, жи-
вой массой и длиной крыла, живой массой и шириной груди высокие, 
положительные.

выводы.
В результате исследований разработана ориентировочная шкала оцен-

ки роста отдельных костей скелета по неделям жизни, использование 
которой позволяет селекционерам более эффективно отбирать птицу.
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академії ветерінарной медицини та біотехнології ім. К.І. Скрябіна  

E-mail: egorova@vnitip.ru
Резюме. У статті представлені дані щодо зміни живої маси і маси кіс- 

ток курей породи плімутрок і півнів породи корниш батьківського стада 
бройлерів в процесі вирощування. Встановлено відносні показники маси 
окремих костей, що дозволяють здійснювати контроль за розвитком птиці.

Ключові слова: птахівництво, бройлери, батьківське стадо, скелет, 
кістки.

BONES OF THE SKELETON OF YOUNG BROILER  
BREEDERS IN AGE ASPECT
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VNITIP RAAS

Elizarov E. S., Doctor of Agricultural Sciences, Moscow Academy of Veta 
- rinarnoy medicine and biotechnology. K. I. Scriabin

E-mail: egorova@vnitip.ru
Summary. The article presents data on changes in live weight and mass of braids 

children breed hens and cocks Plymouth Cornish broiler breeders in the process of 
growing.  Established the relative performance of individual mass braid children, 
allowing to monitor the development of the bird.
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УДК 636.593:637.54

ИЗМененИе каЧеСТво МяСа цеСаркИ  
(NumIda mElEaGrIS l. 1766.) ПрИ ХолодИлЬноМ ХраненИИ

Владимир Александрович Забиякин, д. с.-х. наук, зав. лабораторией 
селекции цесарок, зав. кафедрой биологии 
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верситет», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия.
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ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-

Ола, Республика Марий Эл, Россия.

Юлия Владимировна Зайцева, м.н.с., магистрант 
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм, Республика 
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верситет», г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия.
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Резюме. В настоящее время цесарководство начинает активно разви-

ваться на волне всеобщего интереса к нетрадиционным видам продуктов для 
здорового питания. Увеличение числа фермерских хозяйств, занимающихся 
разведением цесарок, вызвано в первую очередь стремлением некоторой ча-
сти населения приобрести необычный по своим характеристикам продукт 
питания.  В вязи с видовыми особенностями, мясо цесарок является скоро-
портящимся продуктом. Сезонность производства цесарок, необходимость 
доставки продукции в отдаленные регионы вызвало практическую потреб-
ность в получении данных, объективно отражающих изменения качества 
мяса этого вида сельскохозяйственной птицы при длительном холодиль-
ном хранении. У цесарок волжской белой породы впервые в отечественной 
практике были изучены выход съедобных частей, химический состав мяса, 
изменение качества мяса в процессе хранения, а также описаны гистоло-
гические препараты свежих и замороженных мышц цесарок. Изучены осо-
бенности химического состава и органолептические характеристики мяса, 
определены сроки хранения мяса цесарки при температуре минус 18 0С.

Ключевые слова: цесарка, выход съедобных частей, грудная и бедренная 
мышцы, качество мяса, структурные особенности мышц.

Птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропро-
мышленного комплекса. В настоящее время при отсутствии дефицита 
птицеводческой продукции главной задачей птицеводов является рас-
ширение ассортимента и улучшение качества получаемой продукции. 
Одним из перспективных в этом отношении видов сельскохозяйствен-
ной птицы являются цесарки (Numida melagris L.1766), мясо и яйца ко-
торых обладают высокими диетическими, вкусовыми свойствами [1].  
По данным ВОЗ, мясо цесарок содержит большое количество замени-
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мых и незаменимых аминокислот, витаминов группы В и Е, таких мик-
роэлементов как кальций, магний и железо в количестве, превышающим 
по своим показателям все другие виды мяса и поэтому более полезное 
для детского организма, лиц пожилого возраста и больных людей, чем 
диетическое куриное [2].

В тоже время, в виду своей видовой специфичности, цесарка имеет ряд 
факторов, сдерживающих ее широкое распространение в птицеводчес-
ких хозяйствах и меньший спрос у покупателей, связанный с синюшным 
цветом тушки и более короткими сроками их хранения. Около тридцати 
лет назад в Республике Марий Эл была создана волжская белая порода 
цесарок, а на ее основе высокопродуктивные аутосексные линии. Выве-
денные линии обладают высокой, по сравнению с исходными популя-
циями, продуктивностью и оригинальной окраской пера, сильно отли-
чающейся от исходного «дикого» фенотипа [4]. 

Изменение цесариного мяса при холодильном хранении, способы при-
дания продукции необходимых потребительских свойств, требования к 
которым зафиксированы в стандартах, при производстве мяса цесарок 
разработаны еще недостаточно. Как известно, для сохранения пищевой 
ценности мяса большое значение имеет сам процесс замораживания,  
а также физические, гистологические, химические, и биологические 
изменения, происходящие в мясе при замораживании и хранении [3]. 
В связи с этим изучение структурных изменений, происходящих при 
замораживании и хранении мяса цесарок, представляет значительный 
интерес. 

цель исследования – изучить качество мяса грудных и бедренных 
мышц цесарок при холодильном хранении.

Материалы и методы. Экспериментальную часть работы выполняли 
в 2013 году. Объектами исследования служили цесарки волжской бе-
лой породы отечественной селекции в возрасте 12 недель. Мясное сы-
рье было получено при убое 4 самок и 4 самцов, выращенных в усло-
виях генофондного хозяйства ЗАО «Марийское» (Республика Марий 
Эл). Условия кормления и содержания птицы соответствовали нормам 
ВНИТИП (1983 г.). Для исследования морфометрических показателей 
и химических показателей были выбраны: грудные и бедренные мышцы 
цесарки (свежие и замороженные), гистологического строения – бед-
ренные. Хранение птицы в пакетах полиэтилена и без пакетов прово-
дили в бытовом холодильнике Electrolux ERD 32190 W с рабочей тем-
пературой морозильной камеры -180 С, температурой воздуха -18 0С и 
относительной влажностью 85-95% в течение года. В работе использо-
вали общепринятые методы определения показателей качества мясного 
сырья, результаты исследования обработаны методами вариационной 
статистики. Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 9793-74; жир по 
ГОСТ 23042—86; золы – по ГОСТ 15113.8-77; белка – фотометрически и 
методом Кьельдаля по ГОСТ 23327-78.

Для изучения изменений качества тушек цесарок при хранении отбор 
средней пробы проводили ежемесячно. В мышечной ткани тушек оп-
ределяли: реакцию свежести мяса на аммиак с реактивом Несслера, ре-
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акцию свежести мяса на пероксидазу с бензидином по ГОСТ 7702.0-74. 
Полученные экспериментальные данные обрабатывались статистически 
с использованием критерия достоверности Стьюдента.

Для гистоморфологического исследования ткани бедренных мышц 
цесарок вырезали кусочки размером 10×10×10 мм. Далее отобранные 
образцы фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Срезы 
готовились на санном микротоме (МС-2) толщиной 7-9 мкм: продоль- 
ные – по ходу мышечных волокон и поперечные – поперек мышечных 
волокон (по методике Г.А. Меркулова (1969) с последующей их фик-
сацией на обезжиренные (яичный белок и глицерин 1:1) предметные 
стекла и высушивали. Полученные гистологические срезы окрашивали 
гематоксилином и эозином (по Волковой-Елецкому). Гистологические 
препараты рассматривали под световым микроскопом. Для получения 
достоверных результатов использовали не менее 2 срезов.

Результаты и их обсуждение. Для оценки мясных качеств был прове-
ден контрольный убой и анатомическая разделка тушек цесарок. Дан-
ные, полученные при анатомической разделке тушки, представлены  
в табл. 1. 

Таблица 1. Мясные качества цесарок в возрасте 12 недель

Показатель ед. изм самцы самки
Живая масса г 1244±16,8 1250±14,0
Масса тушки без пера и крови г 1144,5±15,4 1170,0±16,2

% 92,1 93,6
Масса полупотрошеной тушки г 997,7±13,7 992,5±14,9

% 80,2 79,4
Масса потрошеной тушки г 891,9±12,5 898,75±14,1

% 71,7 71,9
Выход съедобных частей г 748,9±12,7 751,25±16,3

% 60,2 60,1
Мышцы: грудные г 257,5±6,8 266,25±9,6

% 20,7 21,3
Мышцы: ножные г 328,4±7,2 323,75±4,9

% 26,4 25,9
Кости г 175,4±4,1 180,0±6,4

% 14, 1 14,4
Съедобные субпродукты % 9,0 9,0
Кожа с подкожным жиром г 41,2±2,1 43,2±2,4
Печень г 16,12±1,4 16,3±1,2
Сердце г 19,7±1,6 20,2±0,9
Мышечный желудок г 30,0±0,8 32,8±2,5

Как видно из представленных в таблице 1 данных, убойный выход 
составил у опытных цесарок  60-63%, в том числе на мышечную ткань 
грудных и ножных мышц приходилось до 47-48%, на субпродукты съе-
добные – до 8-9%. Доля несъедобных частей составила от 39 до 40%,  
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в том числе кости 14%; перо, кровь – 7-8%. Ни по одному из представ-
ленных в таблице 1 показателей различий между самцами и самками 
нами выявлено не было.

Перед закладкой тушек в морозильник провели их визуальную оценку 
и анализ химического состава мяса. Визуальная оценка тушек цесарок 
показала, что они имели малопривлекательный товарный вид из-за на-
личия характерной синевы на спине, крыльях, бедрах и голени. На наш 
взгляд, это связано с плохим развитием у этого вида сельскохозяйствен-
ной птицы подкожного жирового слоя. В тоже время мышцы груди у 
опытных птиц были хорошо развиты (индекс массивности 74,61±3,0, 
широкотелости 54,12±2,31, эйрисомии 35,52±0,74). Тушки 12-неде-
льных цесарят имели следующие химические показатели мяса (табл. 2). 

Таблица 2. Химические показатели мяса цесарят, %

Показатель грудная мышца ножная мышца

Общая влага 77,01±0,10 76,00±0,09

Жир 2,04±0,48 2,98±0,62

Протеин 22,72±0,76 22,35±0,66

Зола 1,01±0,10 1,08±0,13

Как видно из представленных в таблице 2 данных, массовая доля бел-
ка в пересчете на сухое вещество в грудных мышцах цесарок составля-
ла 88,16 %, в ножных мышцах– 84,62 %. Грудные мышцы характери-
зовались большей массовой долей белка (на 3,54 %) и меньшей жира  
(на 3,33 %), в сравнении с ножными мышцами. Изучение гистострукту-
ры незамороженных грудной и бедренной мышц цесарок показало, что 
при увеличении в 400 раз на микропрепаратах мышцы цесарки хорошо 
видны мышечные пучки, образованные мышечными волокнами. На по-
перечном сечении видны пучки мышечных клеток, окруженные рыхлой 
соединительной тканью с жировыми клетками, кровеносными сосудами 
и нервами (рис. 1а). На продольном сечении видно, что клетки мышц 
удлиненные, сильно вытянутые, многоядерные (рис. 1б). В каждой клет-
ке находится несколько десятков или сотен ядер, которые располагают-
ся группами или одиночно. Ядра имеют удлиненную форму, вытянуты 
по оси мышечного волокна, располагаются по всей длине клетки, как 
правило, ближе к наружной клеточной мембране. 

Таким образом, незамороженное мясо бедренной мышцы цесарки со-
стоит из компактно уложенных мышечных волокон. Все волокна этой 
зоны сохраняют плотное расположение и имеют поперечную исчерчен-
ность, что на наш взгляд связано с меньшим содержанием влаги в цеса-
рином мясе.

На следующем этапе эксперимента нами были изучены изменения ка-
чества мяса цесарок при холодильном хранении.

 Органолептическая оценка качества замороженных тушек показа-
ла, что неупакованные в пакеты тушки к концу второго месяца теряли 
товарный вид. Цвет тушек приобрёл серый оттенок. Однако, бульон из 
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хранившихся неупакованными тушек к концу второго месяца оставался 
прозрачным. Еще через месяц подобного хранения тушек бульон из них 
стал мутным без специфического приятного аромата. 

а) поперечное сечение                 б) продольное сечение

рис. 1. Гистологический препарат бедренной мышцы цесарки

Визуальная оценка тушек показала, что при хранении мороженого 
мяса цесарки без упаковки в конце второго месяца сильно изменил-
ся цвет поверхности тушки, которая потемнела в процессе хранения.  
Основной причиной такого изменения окраски поверхности тушек яви-
лось высушивание поверхностных слоев. На третьем месяце хранения 
на поверхности тушки образовались светлые пятна у перьевых сумок,  
к четвертому месяцу они заметно расширились по поверхности. Обра-
зующиеся белые пятна («ожоги от замораживания») явились следстви-
ем сублимации льда из кожи, значительного высушивания части кожи  
и денатурации белков соединительной ткани. При упаковывании тушек 
в полиэтиленовые пакеты ожоги от замораживания не возникли, обра-
зующийся водяной пар осаждался на упаковке в виде инея.

Анализ, хранившихся неупакованными, частей тушек показал, 
что после двух месяцев хранения содержание влаги в грудных мыш-
цах уменьшилось с 77,01 до 71,2%, за последующие десять месяцев 
хранения содержание влаги в грудных мышцах уменьшилась до 67%  
(рис. 2). Содержание влаги в ножных мышцах за первые два месяца хра-
нения уменьшилась с 76,00 до 73,04%, за последующие десять месяцев 
хранения достигло 69% (рис. 3). Упакованные в пакеты тушки цесарок 
сохраняли товарный вид в течение шести месяцев. Снижение содер-
жания влаги в тушках цесарок, упакованных в полиэтиленовые паке-
ты, происходило равномерно: с 77,01 % до 73,15 % в грудных мышцах  
и с 76,00 % до 72,09 % в ножных мышцах.
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рис. 3. Содержание влаги в мышцах бедра цесарки при холодильном хранении

В процессе заморозки нами также наблюдалось уменьшение массовой 
доли белка в мясе (таблица 3). 

Таблица 3. Количество белка в мясе цесарок, %

Срок хране-
ния (месяц)

грудные мышцы ножные мышцы
неупакованные в 

пакеты
Упакованные в 

пакеты
неупакованные в 

пакеты
Упакованные 

в пакеты
Свежее 22,72±0,76 22,72±0,76 22,35±0,66 22,72±0,76
1 21,40±0,31 22,22±0,43 21,33±0,23 22,17±0,36
2 21,37±0,37 22,20±0,51 21,26±0,29 22,14±0,24
3 21,31±0,62 22,19±0,32 21,14±0,16 22,13±0,41
4 21,21±0,72 22,17±0,15 21,14±0,25 22,13±0,36
5 21,17±0,24 22,14±0,46 21,09±0,26 22,10±0,25
6 21,15±0,43 22,12±0,57 21,08±0,28 22,09±0,42
7 21,13±0,17 22,11±0,32 21,05±0,14 22,09±0,25
8 21,12±0,34 22,11±0,18 21,05±0,34 22,08±0,31
9 21,10±0,25 22,09±0,26 21,03±0,56 22,05±0,13
10 21,08±0,36 22,09±0,46 21,03±0,21 22,03±0,42
11 21,06±0,52 22,07±0,53 21,01±0,16 22,02±0,35
12 21,05±0,15 22,05±0,21 21,00±0,19 22,00±0,27
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Измерение количества белка в процессе хранения выявило влияние на 
данный показатель способа упаковки тушек цесарки. Статистический 
анализ показал, что снижение количества белка в мясе неупакованных 
тушек цесарок достоверно снижается в течение первого месяца хране-
ния при температуре -180С. При дальнейшем хранении мяса мы не на-
блюдали значимого снижения этого показателя. Также не выявлено до-
стоверных различий в количестве белка в мясе цесарок, хранившемся 
упакованным.

Изучение количества аминоаммиачного азота в тканях, характеризу-
ющего степень протеолиза белка и накопления продуктов его распада, 
показало, что на протяжении трех месяцев хранения тушек гидроли-
тические процессы всех видов мышечной ткани проходили одинаково  
и не имели достоверных различий. Согласно методике, в 10 мл мяс-
ной вытяжки аминоаммиачного азота в них выявлено не было. На чет-
вертый месяц хранения в мясе упакованных тушек было обнаружено  
0,13 мг аминоаммиачного азота, в неупакованных его количество соста-
вило 0,21 мг. Оценка количества аминоаммиачного азота в тушках всех 
групп хранения на 5, 6, и 7 месяцы хранения показала нарастающие из-
менения. Для упакованных тушек данный показатель составил 0,44 мг, 
0,57 мг, и 0,9 мг, для неупакованных тушек – 0,56 мг, 0,82 мг, и 1,05 мг 
соответственно. На восьмой месяц количество аминоаммиачного азота 
для всех способов хранения имело значение ≥ 1,27 мл, что соответствует 
категории «мясо сомнительной свежести».

Изучение пероксидного числа при холодильном хранении тушек це-
сарок показало, что в течение первого месяца хранения во внутреннем 
жире цесарок перекисей обнаружено не было. При последующем хране-
нии пероксидное число для неупакованных тушек цесарки увеличилось 
до показателей мяса сомнительной свежести за 2 месяца хранения, для 
упакованных тушек этот показатель приблизился к значению кислот-
ности жира «сомнительной свежести» за 3 месяца хранения. В значениях 
пероксидного числа между мышцами груди и бедра достоверных разли-
чий выявлено не было.

Мы изучили гистоструктуру замороженной бедренной мышцы цеса-
рок (рис. 4).

рис. 4. Структура замороженной мышцы цесарки
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Гистологический анализ замороженного мяса показал, что уже после 
месячного хранения в холодильнике при температуре -18°С, оно изменя-
ет свою структуру. Изменения касаются фрагментации и значительной 
степени деформации мышечных волокон. Располагаются они рыхло, и в 
промежутках между ними часто обнаруживаются просветы с неровными 
краями. Эти просветы, по-видимому, повторяют формы водяных крис-
таллов, которые находились здесь до размораживания мяса. Попереч-
ная исчерченность волокон хорошо проявляется во всех пробах мышцы 
цесарки. Также были выявлены волокна серповидной и кольцевидной 
формы. По-видимому, они возникают под действием крупных крис-
таллов, расположенных между и внутри волокон. Волокна мышечной 
ткани по-прежнему красного цвета с преимущественно периферичес-
ки расположенными, ярко окрашенными ядрами вытянутой округлой 
формы, сохранившие свои микроструктурные особенности. Часть ядер 
клеток находятся в межклеточном пространстве, о чем свидетельствует 
нарушение целостности сарколеммы мышечного волокна. В заморожен-
ной мышце цесарки на поперечных срезах чаще выявляются картины 
разобщенных групп и сильно деформированных одиночных волокон.  
Деформация их вызывается острыми гранями кристаллов.

выводы. Исследования массовых характеристик основных и вторич-
ных продуктов, формирующихся при разделке волжских белых цесарок 
аутосексных линий показали, что убойный выход составил у опытных 
цесарок 60-63%, в том числе на мышечную ткань грудных и ножных 
мышц приходилось до 47-48%, на съедобные субпродукты – до 8-9%. 
Доля несъедобных частей составила от 37 до 40%, в том числе кости - 
14%, перо и кровь – 7-8%. 

Химические показатели мяса опытной группы цесарок характеризу-
ются высокой массовой долей протеина (22-23%), низким содержани-
ем жиров (2,0–3,0 %). При этом в грудных мышцах цесарок содержится 
22,72% белка и 2,04 % жира, в мышцах бедра – 22,35%, и 2,98% соответс-
твенно. Полученные результаты анатомической разделки тушек и оцен-
ки химических показателей мяса свидетельствуют о высоких мясных ка-
чествах 12-недельных цесарят новых аутосексных линий.

Снижение качества мяса при замораживании и последующем хране-
нии происходит в основном за счет окисления миоглобина и липидов 
мяса, которое  сопровождаются потемнением поверхности тушек цеса-
рок и появлением серо-коричневой окраски, характерной для метмиог-
лобина. В ходе окислительных реакций образуются продукты окисления 
жиров, что отрицательно сказывается на органолептических показате-
лях мяса цесарки и его биологической ценности. 

Особенностью при замораживании мяса цесарки является интенсив-
ная кристаллизация водной фазы мяса в промежутках между отдельными 
волокнами. Подобные кристаллы сильно деформируют расположенные 
с ними по соседству мышечные волокна, поэтому в замороженном мясе 
цесарки часто обнаруживаются фрагментированные волокна с сильно 
изрезанными и изуродованными краями. 
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Органолептический и химический анализ мяса цесарки в процессе 
хранения свидетельствует, что замороженные тушки цесарок при тем-
пературе минус 18 0С и относительной влажности воздуха 85-95% целе-
сообразно хранить упакованными в полиэтиленовые пакеты не более  
3-4 месяцев, без упаковки - в течение 2 месяцев. 

Результаты проведенных исследований могут быть положены в основу 
создания новых технологий по комплексной глубокой переработке мяса 
цесарок промышленных линий с разработкой технической документа-
ции для производства широкого ассортимента цесариных продуктов вы-
сокого качества.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации, соглашение № 14.В37.21.0191
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CHANGE THE QUALITY OF THE MEAT OF GUINEA FOWL (NUMIDA 
MELEAGRIS L. 1766) IN REFRIGERATION STORAGE

Summary. Currently breeding of guinea fowl begins to develop rapidly in the wake 
of general interest in non-traditional products for a healthy diet. Increasing the 
number of farms engaged in breeding of guinea fowl caused primarily by the desire 
of some people to purchase unusual by characteristics foodstuff. Due to its specific 
features meat of guinea fowl is a perishable product. Seasonality of guinea fowl 
production and the need to deliver products to distant regions caused the practical 
need to obtain data objectively reflect changes in the quality of meat this species of 
poultry during prolonged cold storage. In guinea fowl of autosex Volga White breed 
for the first time in our country the output of edible parts, the chemical composition 
of meat, meat quality changes during storage were studied and histological 
preparations of fresh and frozen muscle of guinea fowl have also been described. 
The features of the chemical composition and organoleptic characteristics of meat 
were studied and the retention period for guinea fowl meat at -18 0C was defined.

Key words: guinea fowl, output of edible parts, thoracic and femoral muscles, 
quality of meat, structural features of muscle. 
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СоХраненИе БИораЗнооБраЗИя цеСарок в геноФондноМ 
ХоЗяйСТве
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ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»  

г. Йошкар-Ола
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Резюме. Изложены приемы сохранения биоразнообразия цесарок в гено-
фондном хозяйстве ЗАО «Марийское». Предложены способы комплектова-
ния селекционных гнезд цесарок при  воспроизводстве родительского стада 
цесарок, позволяющие сохранить их генетическое разнообразие и обеспечи-
вающие возможный объем продаж племенной продукции за сезон не менее 
200 тыс. шт. инкубационного яйца или 150 тыс. голов молодняка.

Ключевые слова: цесарка, биоразнообразие, селекционные гнезда, воспро-
изводительные качества, племенная продукция.
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Принципы комплектования селекционных гнезд и биологическое раз-
нообразие различных видов сельскохозяйственной птицы в виде пород, 
популяций, линий, сохраняемых в генофондных хозяйствах, являются 
важнейшим резервом для совершенствования существующих и создания 
новых селекционных форм. Сохранение резервных линий как гене-
тического материала целесообразно при поддержании достигнуто-
го уровня продуктивности птицы, что возможно осуществить путем 
племенной работы с ними. В этом случае можно существенно ускорить 
процесс создания новых кроссов при меньших затратах материальных 
средств [1]. Вопросы комплектования селекционных гнезд и сохра-
нения генофонда резервных линий должны быть связаны с разра-
боткой новых направлений в селекции, позволяющие рационально 
использовать все многообразие линий и пород сельскохозяйс-
твенной птицы. Сохранение большого поголовья промышленных ли-
ний экономически не оправдано, но их потеря приводит к сужению 
генетического разнообразия породного состава, тормозит эффект пле-
менной работы по выведению новых высокопродуктивных линий [2].

К одному из видов сельскохозяйственной птицы, требующих научных 
разработок по сохранению биоразнообразия, относятся и цесарки. Из-
за определенных биологических преимуществ генетический потенциал 
цесарок высоко оценивается отечественными и зарубежными учеными 
и рассматривается как важный элемент улучшения современных пород 
кур и базовый материал для селекционной работы. 

В конце 80-х годов усилиями отечественных селекционеров были созда-
ны продуктивные породы цесарок - волжские белые и загорские белогру-
дые. На сегодняшний день численность родительских стад (чистые линии) 
этих пород составляет около 3000 голов. Выведенные породы цесарок были 
комбинированного направления продуктивности, хорошо приспособлены 
к местным условиям кормления и содержания [3].

Сохранение генетического разнообразия пород и породных групп 
цесарок возможно только при чистопородном разведении. [4]. В тоже 
время приемы воспроизводства, методов оценки родительских пар, со-
хранения биоразнообразия цесарок новых созданных пород и исходных 
популяций в генофондных хозяйствах разработаны еще не достаточно.

Поэтому целью исследования было разработать приемы сохранения 
биоразнообразия и комплектования селекционных гнезд в генофонд-
ном хозяйстве и оценить потенциал племенного стада по их воспроиз-
водительным качествам. 

Материалы и методы исследования. Исследования по разработке при-
емов комплектования селекционных гнезд и оценке биоразнообразия 
цесарок проводилась в генофодном хозяйстве  ЗАО «Марийское» Мед-
ведевского района Республики Марий Эл в течение 10 лет. Стадо цеса-
рок волжской белой породы и сохраняемых популяций голубой и серо-
крапчатой птицы комплектовалось по схеме, отвечающей возможностям 
хозяйства и не сужающим разнообразие содержащихся селекционных 
гнезд (табл. 1).
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Таблица 1. Схема комплектования стада цесарок

линия кол-во 
гнезд

кол-во 
самок, гол.

кол-во 
самцов, 

гол.

количество
заложенных яиц, 

шт.

выведено 
цесарят, гол.

ВБА-1 76 448 152 3000-4000 2000-2500
ВБА-2 38 224 76 1500-2500 1000-2000
ВБ-3 38 224 76 1500-2500 1000-2000
ВБ-4 76 448 152 3000-4000 2000-2500
Голубые 38 224 76 1500-2500 1000-2000
Серо-крапчатые 38 224 76 1500-2500 1000-2000

Исследования проводились на цесарках новых заложенных линий 
ВБА-1 и ВБА-2 (волжские белые аутосексные), селекционируемых по 
окраске пуха, пера и продуктивным признакам, птице чистых линий  
ВБ-3 и ВБ-4, селекционируемых по скорости прироста живой массы и 
воспроизводительным признакам, цесарках редких фенотипов - голу-
бых и серо-крапчатых популяций. 

В линии ВБА-1 (отцовская) отбор велся по скорости роста, обмуску-
ленности; в линии ВБА-2 (материнская) - по яйценоскости, инкубаци-
онным качествам яйца; ВБ-3 (отцовская) - по признакам, характеризу-
ющим живую массу и сохранность птицы; линия ВБ-4 (материнская) 
селекционировалась с упором на показатели массы яиц, яйценоскости, 
выхода товарного молодняка. Цесарки голубой и серо-крапчатой попу-
ляций были  воспроизведены в качестве резервного генофонда и получе-
ния товарного молодняка для продажи в индивидуальные и фермерские 
хозяйства. Селекционная работа велась в направлении на дифференци-
ацию птицы по продуктивным качествам, консолидацию линий по ос-
новным хозяйственно значимым признакам.

Основным методом сохранения породных признаков и совершенство-
вания цесарок в линиях была комбинированная селекция, включающая 
индивидуальную и семейную оценку комплекса зоотехнических призна-
ков по стандартным методикам. У суточного, 12-, 20-недельного молод-
няка и взрослой птицы волжской белой породы цесарок (линии ВБА-1  
и ВБА-2) дополнительно проводился отбор по признаку аутосексности. 

результаты исследований. Сохранение породы или породной груп-
пы, комплектование селекционных гнезд для воспроизводства цесарок 
без отбора по фенотипу практически невозможно. В результате оценки 
морфологических признаков, экстерьерных особенностей, окраски пе-
рьевого покрова за годы исследований было установлено, что цесарки 
породы волжские белые, волжские голубые и волжские серо-крапча-
тые имеют характерную для них окраску перьевого покрова. Волжские 
белые цесарки имеют кремовую или светло-серебристую окраску пуха  
и пера. Выделяется 3 степени пигментации оперения: слабая, средняя  
и сильная. В окраске оперения наблюдается половой диморфизм, сам-
цы имеют светло кремовую, а самки более темную окраску перьевого 
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покрова. При этом признак аутосексности в окраске оперения хорошо 
наследуется. 

У серо-крапчатых цесарок по всему телу расположены белые округлые 
пятна на темно-сером фоне, плюсна, пальцы и клюв темно-черного ас-
пидного цвета, тушки  темного цвета. Самцы и самки по окраске опере-
ния не отличаются. 

Голубые цесарки – визуально имеют оперение голубого цвета. Эффект 
голубого цвета создается при наложении друг на друга светло серых пе-
рьев. Спина, хвост, верхняя часть крыльев с белыми “жемчужинами”.  
У части особей бока тела, нижняя часть крыльев, низ живота с грудью 
могут быть белыми, без бусинок [5].

Отбор цесарок сохраняемых групп проводили также по хозяйственно-
полезным признакам. Было установлено, что по мясным формам телос-
ложения оценку необходимо проводить в 10-(12-) недельном возрасте, 
когда период интенсивного роста за счет мышечной массы практичес-
ки завершается. Кроме живой массы в это время необходимо визуально 
оценивать развитие статей тела, грудных мышц, ног и спины с помощью 
прощупывания. В этот период (10-12 недель) цесарок необходимо разде-
лять по полу, оставляя для дальнейшего воспроизводства птицу с отлич-
но и хорошо развитыми мышцами груди, ног и спины.

20-недельных цесарок нужно переводить в помещение для взрослой 
птицы. В это время проводят вторую бонитировку птицы. При ком-
плектовании стада птицу взвешивают индивидуально, учитывая также 
телосложение, соответствующее каждой породе. Живая масса породных 
цесарок в этом возрасте должна быть на уровне: самцы – 1600 г, сам- 
ки – 1570 г. В наших исследованиях живая масса голубых и серо-крап-
чатых цесарок была на уровне: самцы – 1500 г, самки – 1470 г; кремовых 
цесарок - самцы – 1460 г, самки – 1420 г. 

Предварительную оценку птицы по яйценоскости проводят в 44- не-
дели жизни, полную – за 68- недель. Оценку цесарок по массе яиц реко-
мендуется проводить в 36-недельном возрасте. При этом оценивать яйца 
необходимо и по окраске скорлупы. Цесарок, несущих не окрашенные 
яйца, следует выбраковывать. Предварительную оценку цесарей по ко-
личеству спермы рекомендуется проводить в 35-37 недельном возрасте. 
Для длительного разведения цесарок в небольших группах при комплек-
товании стада птицу следует разделить на несколько подгрупп. Для сни-
жения заинбридированности в каждом новом поколении следует прово-
дить обмен производителей между группами цесарок.

При комплектовании стада, рассадки птицы в индивидуальные клетки 
в 22-25 недель следует учитывать происхождение птицы (из какой ли-
нии и семьи происходят цесарь и цесарка). Следует соблюдать правило, 
что самец и самка не должны иметь родственные связи. При этом птица, 
отобранная в группы и предназначенная для дальнейшего воспроизводс-
тва, должна соответствовать стандартам сохраняемой породы или попу-
ляции. Особей, не соответствующих основным параметрам стандарта 
породы, выбраковывают. При воспроизводстве очередного поколения 
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цесарок следует учитывать отход молодняка в период выращивания  
и процент встречающейся нетипичной для той или иной породы птицы. 
По сохраняемым породам на одну цесарку принимают на выращивание 
не менее 4,0-4,5 суточных цесарят, не разделенных по полу.

Для сохранения линий волжской белой породы и цесарок цвет-
ных популяций целесообразно содержать по каждой линии не менее  
15-20 гнезд с половым соотношением 1:6 при этом сохраняя группу за-
пасных самцов в количестве 30-40 % от числа гнезд, как правило, сиб-
сов или полусибсов выбранных производителей. Целесообразно иметь 
в составе родительского стада цесарок группу множителя линий с по-
головьем не менее 100 самок и 30 самцов. При гнездовом содержании 
необходимо отбирать потомство от всех имеющихся в линии семей и 
семейств в равном соотношении. Это дает возможность сохранять ос-
новные показатели хозяйственно-полезных признаков, характерных для 
линии. При сохранении линии с использованием селекционных гнезд 
сохраняется генеалогическая структура линии и можно отбирать особей 
и их потомство, достоверно передающее характерные для линии качес-
тва. Воспроизводство стада необходимо осуществлять ежегодно в пери-
од наибольшей интенсивности яйценоскости цесарок (2-й – 3-й месяц 
продуктивности), с таким расчетом, чтобы получить максимальное ко-
личество потомков от каждой несушки. 

При клеточном содержании цесарок группы множителей следует осе-
менять искусственно смешанной спермой, полученной от 3-5 самцов.  
В последующих поколениях самцов, отведенных от птицы, содержав-
шейся в одной подгруппе, следует подсаживать к молодкам, родите-
ли которых содержались в другой подгруппе. Эта методика позволяет 
уменьшить влияние инбредной депрессии и поддерживать продуктив-
ность птицы на высоком уровне длительное время.

Разработка селекционно-генетических методов и усовершенствова-
ние приемов сохранения генофонда цесарок в Республике Марий Эл 
проводится с линейными цесарками породы волжская белая и цвет-
ными популяциями резервного генофонда. В последние годы в России 
наметилась тенденция к увеличению спроса на племенную продукцию 
цесарководства (инкубационное яйцо и суточный или подращенный 
молодняк). Учитывая это, при воспроизводстве линейных и сохраняе-
мых популяций цесарок, специалистам хозяйства необходимо ежегодно 
прогнозировать объемы предполагаемых продаж племенной продукции 
и потенциал генофондного родительского стада. Нами был произведен 
теоретический расчет выхода цесарят на одну несушку родительского 
стада за продуктивный период 2011 года. При этом учитывались такие 
воспроизводительные показатели самок, давших жизнеспособное по-
томство, как яйценоскость, выход инкубационных яиц, оплодотворен-
ность яиц, их выводимость и вывод молодняка. Полученные расчетные 
данные представлены в табл. 2.

Как видно из представленных в таблице 2 данных, выход цесарят от 
одной несушки за 68- недель жизни в условиях ЗАО «Марийское» состав-
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ляет 76,8–101,2 голов. Данный показатель говорит о том, что в линиях 
птицы обеспечен достаточный нажим селекции по важнейшим воспро-
изводительным признакам. В среднем, по сохраняемому поголовью це-
сарок всех линий за племенной сезон от одной несушки родительского 
стада можно получить 84,0 головы суточных цесарят.

Таблица 2. Выход цесарят на одну несушку родительского стада

Показатель
линии

вБа-1 вБа-2 вБа-3 вБа-4 голубые Серо-крап-
чатые

Количество голов  
родительского стада 448 224 224 448 224 224

Яйценоскость за  
68 недель жизни, шт. 158,5 157,6 165,7 170.0 167,7 159,7

Выход инкубационных 
яиц, % 92,9 93,6 91,1 94,5 91,9 90,7

Число инкубационных 
яиц, шт. 147,2 147,5 150,9 160,6 154,1 144,8

Оплодотворённость  
яиц, % 85,7 73,6 80,3 88,8 87,2 86,6

Число оплодотворенных 
яиц, шт. 126,1 108,5 121,1 142,6 134,3 125,3

Вывод цесарят, % 71,2 65,5 57,4 71,0 71,7 61,3
Число цесарят, которых 
можно получить от од-
ной несушки за племен-
ной сезон,  гол.

89,7 71,0 69,5 101,2 96,2 76,8

Разработанные приемы комплектования родительского стада цесарок 
в генофондном хозяйстве и достигнутые продуктивные показатели обес-
печивают возможный объем продаж племенной продукции за сезон не 
менее 200 тыс. шт. инкубационного яйца или 150 тыс. голов молодняка.

выводы
1. При комплектовании и воспроизводстве генофондного родительско-

го стада цесарок необходимо использовать потомство тех родительских 
пар, совокупные продуктивные показатели которых обеспечивают вы-
ход не менее 84,0 голов суточного молодняка от одной несушки за про-
дуктивный период. 

2.Для сохранения однородности экстерьерных признаков цесарок по-
роды волжская белая, повышения и поддержания аутосексности птицы 
в созданных аутосексных линиях цесарок необходимо использовать толь-
ко слабопигментированных самцов и сильнопигментированных самок, 
гомогенных по признаку пигментации пера. 

Поддержка. Исследование выполнено при поддержке Минис-
терства образования и науки Российской Федерации, соглашение 
14.В37.21.0191.
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THE PRESERVATION OF BIODIVERSITY OF GUINEA FOWL IN THE 
GENE POOL FARM

V.A. Zabiyakin, J.V.Zaitseva, A.L. Kropotova
Mari Research Institute for Agriculture RAAS, Ruem, Mari El Republic, 

Russia

T.V. Zabiyakina
Mari State University, Yoshkar-Ola

zabiakin@marsu.ru

Summary. Tthe biodiversity preservation methods of guinea fowl in the gene pool 
farm “Maryiskoe” are presented. The methods for manning of guinea fowl breeding 
nests at reproduction of breeder that allow them to preserve genetic diversity and 
enables sales production for breeding season is not less than 200 thousand units. 
hatching eggs or 150 thousand offspring are offered.

Key words: guinea fowl, biodiversity, breeding nests, reproductive characteristics, 
breeding production.
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УДК: 636.52/.58.082.2

аналіЗ ЗМінИ ФакТорноЇ СТрУкТУрИ кілЬкіСноЇ оЗнакИ 
“ЖИва МаСа” У кУрей ПрИ гіБрИдИЗаціЇ

Катеринич О.О., к. с.-г. н., с. н. с., katerinich@ukr.net

Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. Метою роботи було визначення зміни факторної структури 

кількісних ознак при схрещуванні на прикладі живої маси у курей різного 
напряму продуктивності (яєчно-м’ясних породи “Полтавська глиняста”;  
м’ясо-яєчних та міні-м’ясо-яєчних) вітчизняної селекції та гібридів, отри-
маних з їх використанням. Встановлено зміну факторної структури кіль-
кісної ознаки „жива маса” у курей при гібридизації. З’ясовано подібність 
величин вкладів у загальну дисперсію для полігенної ознаки „жива маса” 
протягом онтогенезу у курей, що свідчить про аналогічність їх розвитку 
у відповідні вікові періоди. Визначено вплив рівня гетерогенності популяцій 
за кількісними ознаками на загальну динаміку факторної структури при  
гібридизації.

Ключові слова: кури, гібриди, жива маса, факторний аналіз 

вступ. Аналіз кількісних ознак передбачає, насамперед, отриман-
ня важливої для селекціонера інформації щодо коефіцієнтів кореляції, 
спадковості та регресії, адитивної кореляції, ступеня домінування тощо.  
При цьому у ряді  випадків інтерпретація  отриманої інформації при-
зводить до формальної характеристики структури біологічного об’єкту, 
оскільки не враховуються його багатомірність та динамічний розвиток. 
У такому разі багатомірність  асоціюється з характеристикою особин, 
популяцій за окремими ознаками при їх паралельному аналізі. На думку 
авторів, ігнорування багатомірності біологічних об’єктів значно знижує 
інформативність селекційного процесу взагалі [1, 5, 8]. 

Загальну різноманітність видів статистичної оцінки популяцій за 
комплексом кількісних ознак на багатомірній основі можна поділити на 
три групи [4]. Перша об’єднує індекси, які використовують, як заміну 
окремих кількісних ознак (лінійні індекси, факторний аналіз – метод 
головних компонентів). Друга передбачає оцінку ступеня спорідненості 
особин, популяцій (ліній) у просторі ознак (оцінка генетичних дистан-
цій). Третя спрямована на використання узагальнених показників (уза-
гальнена дисперсія, узагальнений коефіцієнт варіації). 

Паралельно із кластерним, найбільшого розповсюдження серед багато-
мірної статистики набув факторний, або компонентний аналіз, окремим 
підрозділом якого є метод головних компонент [3].  Аналіз базується на 
використанні кореляційної або коваріаційної матриці дослідних ознак 
[6]. Методика аналізу передбачає перетворення ознак на показники, 
які не корелюють між собою (головні компоненти). Таким чином, го-
ловні компоненти відображають біологічні закономірності, виступаючи  
у якості інтегральних ознак, у яких можна вивчати мінливість, спадко-
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вість та інші популяційні параметри та характеристики. У такому випад-
ку головні компоненти виступають як  окремі ознаки, які не  залежать 
одна від одної [4]. 

Перевагами методу є відсутність гіпотези, яка перевіряла б розподіл 
ознак та незмінність загальної дисперсії ознак при їх перетворенні у го-
ловні компоненти. При цьому можна вивчати їх (головних компонентів) 
мінливість, спадковість та використовувати при проведенні генетичного 
аналізу [5].     

Практичне використання у селекційній роботі результатів проведен-
ня методу головних компонентів пов’язане із залученням нового селек-
ційного критерію – факторного навантаження, який об’єднує  дослідні 
ознаки з урахуванням взаємних відношень між ними [2]. 

З урахуванням вищезазначеного, метою нашої роботи було визначен-
ня зміни факторної структури кількісних ознак при гібридизації на при-
кладі живої маси курей різного напряму продуктивності. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження виконано у відділі пта-
хівництва  Інституту тваринництва НААН. В дослідженнях використо-
вували курей вітчизняної селекції різного напряму продуктивності: яєч-
но-м’ясного – лінія 14 породи „Полтавська глиняста”; м’ясо-яєчного 
– популяція Г3 (бірківська золотиста) та популяція міні-курей (56). По-
ряд з цією птицею було проведено аналіз гібридів, отриманих з їх вико-
ристанням  - Г3 х 14, Г3 х 56, 14 х 56. Живу масу на популяційному рівні 
визначали шляхом зважування ремонтного молодняку курей у 1, 2, 3, 4, 
8, 12, 21 та 52 тижнів життя. Аналіз структури мінливості кількісної озна-
ки з урахуванням внесків окремих вікових періодів у загальну дисперсію 
проведено з використанням методу головних компонент [7]. 

результати досліджень. Шляхи зміни факторної структури полігенної 
ознаки „жива маса” із врахуванням рівнів вкладів у її загальну дисперсію 
визначено при отримані гібридів, відповідно, для материнської (рис. 1) 
та батьківської (рис. 2) форми. Для зручності аналізу дано окремо оцінку 
за перші (1–4 тижні) та наступні (8-, 12-, 21-, 52- тижні) чотири вікові 
періоди, які відповідають окремим тижням життя. 

До першої частини аналізу залучено гібриди 14х56, Г3х56, отримані з 
використанням як материнської форми міні-м’ясо-яєчних курей попу-
ляції 56. У результаті проведених схрещувань встановлено зміну фактор-
ної структури, яка виражається у зміні вкладів дослідних ознак у загаль-
ну дисперсію (рис. 1).  
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Практичне використання у селекційній роботі результатів проведення 
методу головних компонентів пов’язане із залученням нового селекційного 
критерію – факторного навантаження, який об’єднує  дослідні ознаки з 
урахуванням взаємних відношень між ними [2].  

З урахуванням вищезазначеного, метою нашої роботи було визначення 
зміни факторної структури кількісних ознак при гібридизації на прикладі живої 
маси курей різного напряму продуктивності.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження виконано у відділі 
птахівництва  Інституту тваринництва НААН. В дослідженнях використовували 
курей вітчизняної селекції різного напряму продуктивності: яєчно-м’ясного – 
лінія 14 породи „Полтавська глиняста”; м’ясо-яєчного – популяція Г3 (бірківська 
золотиста) та популяція міні-курей (56). Поряд з цією птицею було проведено 
аналіз гібридів, отриманих з їх використанням  - Г3 х 14, Г3 х 56, 14 х 56. Живу 
масу на популяційному рівні визначали шляхом зважування ремонтного 
молодняку курей у 1, 2, 3, 4, 8, 12, 21 та 52 тижнів життя. Аналіз структури 
мінливості кількісної ознаки з урахуванням внесків окремих вікових періодів у 
загальну дисперсію проведено з використанням методу головних компонент [7].  

Результати досліджень. Шляхи зміни факторної структури полігенної 
ознаки „жива маса” із врахуванням рівнів вкладів у її загальну дисперсію 
визначено при отримані гібридів, відповідно, для материнської (рис. 1) та 
батьківської (рис. 2) форми. Для зручності аналізу дано окремо оцінку за перші 
(1–4 тижні) та наступні (8-, 12-, 21-, 52- тижні) чотири вікові періоди, які 
відповідають окремим тижням життя.  

До першої частини аналізу залучено гібриди 14х56, Г3х56, отримані з 
використанням як материнської форми міні-м’ясо-яєчних курей популяції 56. У 
результаті проведених схрещувань встановлено зміну факторної структури, яка 
виражається у зміні вкладів дослідних ознак у загальну дисперсію (рис. 1).   
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Рис. 1 Динаміка вкладів живої маси за окремі вікові періоди вирощування у 
середовищі двох головних компонент для популяції 56 (  ) та гібридів 14 х 56  

(   ), Г3 х 56 (  ): а –  1–2–3–4 тижні життя; б – 8–12–21–52 тижні життя. 
 
За результатами аналізу перших чотирьох тижнів життя (рис. 1а) 

встановлено, що використання для отримання гібридів півнів різних генотипів 
(популяції Г3 та 14) призводить до подібної за характером, але протилежної за 
знаком зміни структури вкладів живої маси за перший та четвертий тижні життя, з 

а б

Рис. 1. Динаміка вкладів живої маси за окремі вікові періоди вирощування у 
середовищі двох головних компонент для популяції 56 ( )  

та гібридів 14 х 56 ( ), Г3 х 56 ( ): а –  1–2–3–4 тижні життя; б – 8–12–21–52 
тижні життя.

За результатами аналізу перших чотирьох тижнів життя (рис. 1а) вста-
новлено, що використання для отримання гібридів півнів різних гено-
типів (популяції Г3 та 14) призводить до подібної за характером, але 
протилежної за знаком зміни структури вкладів живої маси за перший 
та четвертий тижні життя, з -0,13; -0,67 (популяція 56) до -0,74; -0,22 у 
гібриду Г3х56 та 0,02; 0,29 у гібриду 14х56. У 2-тижневому віці при гібри-
дизації відбуваються більш значні зміни вкладів порівняно до вихідної 
материнської форми для популяції 56 і гібридів Г3х56 та 14х56 відповід-
но з -0,79; 0,51 до 0,58; -0,38 та 0,56; -0,15. При цьому, не зважаючи на 
значну зміну вкладів показника живої маси у 2 тижні, встановлено міні-
мальну різницю, порівняно до материнської форми, для гібридів 14х56 і 
Г3х56 відповідно 0,56; -0,15 та 0,58; -0,38. Подібну тенденцію щодо рівня 
та напряму змін вкладів ознаки у гібридів, відповідно до материнської 
форми, встановлено і для 3-тижневого віку. За результатами порівняль-
ного аналізу отриманих показників вкладів дослідних ознак встановлено 
значну подібність між даними, які отримано для  гібридів 14х56  та Г3х56 
відповідно за 2-й тиждень, 3-й та 4-й тижні. Подібна схожість встанов-
лена для тижневої живої маси у популяції 56 та у гібриду 14х56 і, навпа-
ки, 4- тижня (популяція 56) та тижневої для гібриду 14х56. Це вказує на 
значну подібність (схожість) процесів нарощування живої маси у різних 
генотипів протягом перших чотирьох тижнів життя. 

Для наступного періоду (рис. 1 б) досліджень найбільші зміни, порів-
няно до материнської форми, встановлено для 8-и тижнів життя для по-
пуляції 56, гібридів Г3х56 та 14х56 відповідно з -0,78; -0,38 до 0,79; 0,46 
та 0,91; -0,19. Мінімальні зміни встановлено для 12- тижневого віку для 
популяції 56, гібридів Г3х56 та 14х56 відповідно з 0,38; 0,4 до 0,79; -0,18 
та 0,46; -0,19. Величини вкладів живої маси гібридів у 52 тижні мають 
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протилежну за характером зміну відносно до материнської форми. При 
цьому спостерігається подібність величин впливу у популяції 56 (жива 
маса у 21-й тиждень) та гібриду 14х56 (жива маса у 12 тижнів). 

Результати порівняльного аналізу динаміки вкладів у загальну диспер-
сію живої маси протягом вирощування та утримання молодняку курей 
вихідної  (батьківської) популяції Г3 та гібридів Г3х56 і Г3х14 наведено 
на рис. 2. Загальний період досліджень розбито на два послідовні вікові 
цикли - 1–4 тижні та 8–52 тижні життя. 

-0,13; -0,67 (популяція 56) до -0,74; -0,22 у гібриду Г3х56 та 0,02; 0,29 у гібриду 
14х56. У 2-тижневому віці при гібридизації відбуваються більш значні зміни 
вкладів порівняно до вихідної материнської форми для популяції 56 і гібридів 
Г3х56 та 14х56 відповідно з -0,79; 0,51 до 0,58; -0,38 та 0,56; -0,15. При цьому, не 
зважаючи на значну зміну вкладів показника живої маси у 2 тижні, встановлено 
мінімальну різницю, порівняно до материнської форми, для гібридів 14х56 і 
Г3х56 відповідно 0,56; -0,15 та 0,58; -0,38. Подібну тенденцію щодо рівня та 
напряму змін вкладів ознаки у гібридів, відповідно до материнської форми, 
встановлено і для 3-тижневого віку. За результатами порівняльного аналізу 
отриманих показників вкладів дослідних ознак встановлено значну подібність між 
даними, які отримано для  гібридів 14х56  та Г3х56 відповідно за 2-й тиждень, 3-й 
та 4-й тижні. Подібна схожість встановлена для тижневої живої маси у популяції 
56 та у гібриду 14х56 і, навпаки, 4- тижня (популяція 56) та тижневої для гібриду 
14х56. Це вказує на значну подібність (схожість) процесів нарощування живої 
маси у різних генотипів протягом перших чотирьох тижнів життя.  

Для наступного періоду (рис. 1 б) досліджень найбільші зміни, порівняно 
до материнської форми, встановлено для 8-и тижнів життя для популяції 56, 
гібридів Г3х56 та 14х56 відповідно з -0,78; -0,38 до 0,79; 0,46 та 0,91; -0,19. 
Мінімальні зміни встановлено для 12- тижневого віку для популяції 56, гібридів 
Г3х56 та 14х56 відповідно з 0,38; 0,4 до 0,79; -0,18 та 0,46; -0,19. Величини 
вкладів живої маси гібридів у 52 тижні мають протилежну за характером зміну 
відносно до материнської форми. При цьому спостерігається подібність величин 
впливу у популяції 56 (жива маса у 21-й тиждень) та гібриду 14х56 (жива маса у 
12 тижнів).  

Результати порівняльного аналізу динаміки вкладів у загальну дисперсію 
живої маси протягом вирощування та утримання молодняку курей вихідної  
(батьківської) популяції Г3 та гібридів Г3х56 і Г3х14 наведено на рис. 2. 
Загальний період досліджень розбито на два послідовні вікові цикли - 1–4 тижні 
та 8–52 тижні життя.  
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(   ) і Г3х14 (  ): а – вклад дисперсії живої маси за 1-2-3-4 тижні життя; б - 
вклад дисперсії живої маси за 8-12-21-52 тижні життя 
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Рис. 2. Динаміка вкладів живої маси за окремі вікові періоди вирощування  
у середовищі двох головних компонент для популяції Г3 ( ) та гібридів  

Г3х56 ( ) і Г3х14 ( ): а – вклад дисперсії живої маси за 1-2-3-4 тижні життя;  
б - вклад дисперсії живої маси за 8-12-21-52 тижні життя

Максимальна динаміка вкладів ознак у гібридів відносно до батьків-
ської форми встановлено для 1-го тижня для популяції Г3 і гібридів Г3х56 
та Г3х 14 відповідно з 0,44; 0,06 до -0,74; -0,21 та -0,20; 0,72, (рис. 2 а). 
Мінімальна динаміка відмічена для 2-го – з 0,66; -0,63 (популяція Г3) до 
0,58; -0,38 (гібрид Г3х56) і 0,66; -0,26 (гібрид Г3х14) та 4-го тижнів життя 
– з 059; 0,38 (популяція Г3) до 0,87; 0,21 (гібрид Г3х56) і 0,42; 0,40 (гібрид 
Г3х14). Суттєва подібність вкладів у просторі головних компонент вста-
новлена для живої маси у 3 та 4 тижні для гібридів Г3х14 та Г3х56. 

За наступний віковий період (рис. 2 б) мінімальна зміна вкладів у пти-
ці різного генотипу встановлена для живої маси у 8 та 12 тижнів життя. 
При цьому мінімальна різниця вкладів за різні вікові періоди з батьків-
ською формою (популяція Г3) встановлена для гібриду Г3х56 відповід-
но у віці 12 та 8 тижнів. Подібну тенденцію щодо схожості рівнів зміни 
протягом розвитку у різні вікові періоди також встановлено між живою 
масою гібриду Г3х14 у річному віці та популяції Г3 у 21-тижневому віці. 
Для гібридів у віці 12 тижнів встановлено значну подібність за напрямом 
зміни порівняно до батьківської форми та величинами їх вкладів. Мак-
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симальна зміна між показниками батьківської форми та гібридом Г3х56 
встановлено у 21-й тиждень, а гібридом Г3х14 - у 52 тижні.

Таким чином, за результатами оцінки напрямів величин вкладів окре-
мих вікових періодів у загальну дисперсію полігенної ознаки „жива 
маса” встановлено зміну її факторної структури як в онтогенезі, так і при 
гібридизації. У результаті проведення порівняльного аналізу батьків-
ських форм із гібридами, отриманими з їх використанням, встановлено 
зростання динаміки факторної структури при використанні міні-курей 
популяції 56 (материнська форма) порівняно до м’ясо-яєчних півнів по-
пуляції Г3. 

висновки.
1. За результатами проведеного аналізу встановлено зміну факторної 

структури кількісної ознаки „жива маса” у курей при гібридизації.
 2. З’ясовано подібність величин вкладів у загальну дисперсію для полі-

генної ознаки „жива маса” у курей різних генотипів протягом онтогене-
зу, що свідчить про аналогічність їх розвитку у відповідні вікові періоди. 

3. Визначено вплив рівня гетерогенності популяцій за кількісними 
ознаками на загальну динаміку факторної структури при гібридизації.
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аналИЗ ИЗМененИя ФакТорной СТрУкТУрЫ  
колИЧеСТвенного ПрИЗнака “ЖИвая МаССа”  

У кУр ПрИ гИБрИдИЗацИИ

Катеринич О.А., к.с.-х.н., с.н.с., katerinich@ukr.net
Государственная станция птицеводства НААН

Резюме. Целью роботы было определения изменения факторной струк-
туры количественных признаков при гибридизации на примере живой массы 
у кур разного направления продуктивности (яично-мясных породы “Пол-
тавская глинистая”; мясо-яичных и мини-мясо-яичных) отечественной  
селекции и гибридов, полученных при их скрещивании. Установлено изме-
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нение  факторной структуры количественного признака „живая масса” 
у кур при гибридизации. Определено подобность величин вкладов в общую  
дисперсию для признака „живая масса” на протяжении онтогенеза у кур, 
что свидетельствует про аналогичность их развития в определенные воз-
растные периоды. Установлено влияние уровня гетерогенности популяций 
по количественным признакам на общую  динамику факторной структуры 
при гибридизации.

Ключевые слова: куры, гибриды, живая масса, факторный анализ. 

ANALYSIS OF QUANTITATIVE TRAIT COMPLExITY FACTOR  
„LIVE WEIGHT” BY CROSSING

Katerinich O.O.
abstract. The aim of the study was to determine changes in the factor structure 

of quantitative traits in crosses for example live weight of chickens in different 
directions productivity (egg- meat breed “ Poltava clay “, meat and egg and 
mini- meat and egg) and domestic breeding of hybrids obtained from their use. 
It was found similarity values   contributions to the overall variance for polygenic 
trait “live weight” during ontogenesis in chickens, indicating the similarity of their 
development in the respective ages. The influence of heterogeneity of populations 
for quantitative traits on the dynamics of the factor structure in crosses.

Key words: chickens, hybrids, live weight, factor analysis.

УДК: 636.52/.58:575.113/.118

СравнИТелЬнЫй аналИЗ ЭФФекТИвноСТИ  
ИСПолЬЗованИя агароЗнЫХ И ПолИакрИлаМИднЫХ  

гелей в МолекУлярно-генеТИЧеСкИХ ИССледованИяХ

Кулибаба Р.А., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, romankx@rambler. ru

Ляшенко Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук.

Государственная опытная станция птицеводства НААН
Аннотация. Рассмотрены основные критерии подбора оптимальной си-

стемы гель-электрофореза при проведении молекулярно-генетических ис-
следований с использованием классической ПЦР. На примере генотипи-
рования особей разных видов птиц по локусам CHD, MCW282 и TGF-β3 с 
использованием агарозных и полиакриламидных гелей показано, что разре-
шающей способности агарозы недостаточно для разделения близких по раз-
меру амплифицированных фрагментов различающихся менее чем на 15 пар 
нуклеотидов. Обоснована принципиальная невозможность использования 
агарозных гелей для изучения микросателлитной изменчивости. Установ-
лено, что для успешного сексирования представителей вида Cacatua galerita 
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необходимо использование 5 % ПААГ. Показано, что в рестрикционном ана-
лизе агарозные гели можно использовать только в том случае, когда наличие 
совпадающих по размеру фрагментов не препятствует генотипированию осо-
бей.

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, молекулярно-генетиче-
ские маркеры, агароза, полиакриламид, микросателлиты, рестрикция.

Проведение любой классической (форезной) ПЦР подразумевает 
обязательный этап разделения продуктов амплификации с помощью 
зонального электрофореза в поддерживающей среде. В качестве такой 
среды наиболее часто используют агарозные и полиакриламидные гели 
[1]. Простота и удобство использования агарозного гель-электрофо-
реза сделали его незаменимым инструментом для качественного ана-
лиза. Благодаря механической прочности и достаточно большому раз-
меру пор агарозные гели нашли широкое применение для разделения  
в первую очередь крупных молекул ДНК (несколько сотен пар нуклео-
тидов (п.н.)) [2].

Полиакриламидные гели (ПААГ) не менее популярны агарозных бла-
годаря высокой разрешающей способности и экспериментальной гиб-
кости, которая позволяет варьировать в широких пределах размер пор 
геля [3]. 

Основное функциональное различие данных гелей состоит в раз-
ной разрещающей способности каждого из них. Общепринято, что 
полиакриламидные гели различных концентраций обладают гораздо  
более высокой разрещающей способностью по сравнению с агарозны-
ми, что позволяет разделять фрагменты ДНК различающиеся между  
собой на 1 – 2 п.н.

Как правило, используют две широко распространенные системы 
электрофореза – горизонтальный и вертикальный. Для проведения  
горизонтального электрофореза используют агарозный гель, в случае  
с вертикальным – полиакриламидный.

При изучении различных типов молекулярно-генетических маркеров 
применяют различные подходы к электрофоретическому разделению 
продуктов амплификации/рестрикции. Так, например, при изучении 
микросателлитов в большинстве случаев используют полиакриламид-
ные гели, при проведении рестрикционного анализа – агарозные. Од-
нако в некоторых работах, которых достаточно много, описано исполь-
зование агарозных гелей при изучении микросателлитной изменчивости 
 у растений. Авторы показывают возможность и целесообразность ис-
пользования агарозных гелей для типирования особей по целому ряду 
микросателлитных локусов. Данное утверждение во многом противо-
речит сложившимся в научном сообществе представлениям по поводу 
разрешающей способности данных гелей. В связи с этим, важным яв-
ляется вопрос о допустимости использования гелей с низкой разре-
шающей способностью при изучении различных типов молекулярно- 
генетических маркеров. В качестве примера мы взяли три типа марке-
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ров, наиболее распространенных в генетике птицы, – PCR-RFLP, STS и 
SSR. В качестве PCR-RFLP был выбран ген TGF-β3 (BslI-полиморфизм 
в четвертом интроне); STS  – ген CHD (полиморфизм данного гена лежит в 
основе определения пола птиц с невыраженным половым диморфизмом); 
SSR– микросателлитный локус MCW282. Локусы были подобраны для 
изучения порога чувствительности применяемых гель-электрофоретичес-
ких систем посредством сопоставления количества и размера ампликонов/
рестриктов на электрофореграммах.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, цель наших иссле-
дований – провести сравнительное изучение эффективности использо-
вания агарозных и полиакриламидных гелей при генотипировании осо-
бей по локусам CHD, MCW282 и TGF-β3.

Материалы и методы исследований. Объект исследований – куры по-
роды белый плимутрок, серый попугай (жако, Psittacus erithacus), большой 
желтохохлый какаду (Cacatua galerita eleonora).

Кровь для выделения ДНК отбирали из гребня с помощью скарифи-
катора на стерильную фильтровальную бумагу. В случае с декоратив-
ными птицами в качестве источника ДНК использовали перо. Каждый 
образец подсушивали, маркировали и индивидуально упаковывали для 
предотвращения контаминации. Выделение ДНК из опытных образцов 
проводили с помощью коммерческого набора реагентов «ДНК-сорб-
В» («АмплиСенс», Россия). Эффективность выделения ДНК, в случае с 
кровью,  определяли с помощью электрофореза в 0,7% агарозном геле 
при 200 V в течение 5 мин. При работе с пером эффективность выделе-
ния ДНК определяли посредством проведения амплификации целевого 
фрагмента генома непосредственно.

Для проведения амплификации использовали следующие праймеры:
CHD – P8 5′-ctcccaaggatgagraaytg-3′, P2 5′-tctgcatcgctaaatccttt-3′;
MCW282 – F: 5′-gatcctaaggttctactacag-3′, 5′-agtatttcactagtgaactacc-3′;
TGF-β3 – F: 5′-tcasmashggtgaygggtgt-3′, R: 5′-gccactggcaggattctcac-3′.
Амплификацию проводили с использованием реагентов DreamTaq PCR 

MasterMix (ThermoScientific) с помощью программируемого термоцикле-
ра «Терцик» («ДНК-технология», Россия) по соответствующим програм-
мам: 1 цикл − денатурация 94°C 3 мин.; 35 циклов − денатурация 94 °C  
1 мин., отжиг 1 мин. (48 °C для CHD; 62 °C для MCW282; 64 °C для TGF-β3), 
элонгация 72 °C 1 мин; 1 цикл – финальная элонгация 72 °C 10 мин. Объ-
ем конечной смеси составил 20 µL, концентрация праймеров – 0,2 µM  
в каждом случае.

Обработку амплифицированного фрагмента гена TGF-β3 проводили 
эндонуклеазой рестрикции BslI согласно стандартной методике произ-
водителя (ThermoScientific).

Продукты амплификации/рестрикции разделяли в агарозном геле 
(концентрация от 1 до 4 % с шагом 0,5) при напряжении 150V в течение 
40 мин и в полиакриламидном геле (концентрация от 6 до 10 % с шагом 
2) при напряжении 250 V в течение 180 мин. Визуализацию проводи-
ли с использованием бромистого этидия в ультрафиолетовом спектре.  
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В случае с полиакриламидными гелями также проводили окрашива-
ние серебром. Размер фрагментов (амплифицированных/рестрикцио-
ных) определяли с использованием маркера молекулярных масс М-50  
(Изоген, Россия).

Генотипирование по каждому из локусов проводили посредством ана-
лиза полученных электрофореграмм.

Ген CHD – представлен двумя формами:  CHD-Z и CHD-W. Для сам-
цов характерно наличие на электрофореграмме одного фрагмента ДНК  
(генотип CHD-Z/CHD-Z), для самок, вследствие гетерогаметности этого 
пола, – двух фрагментов (генотип CHD-Z/CHD-W).

Локус MCW282 – мотив (CA)
n
, размер аллелей – от 290 до 308 п.н.

Ген TGF-β3 (трансверсия C/A в положении 2833, четвертый инт- 
рон) – размер амплифицированного фрагмента 294 п.н. Генотип B/B 
представлен на электрофореграмме в виде фрагментов ДНК размером 
125, 75, 74 и 20 п.н.; L/L – 145, 75 и 74 п.н.; B/L – 145, 125, 75, 74 и 20 п.н. 
соответственно.

результаты исследований. Предложенный Гриффитсом с соавторами 
метод определения пола, основанный на полиморфизме длины интрона 
гена CHD (Chromo-Helіcase DNA bіndіng proteіn), позволяет успешно 
сексировать птиц различных видов [4, 5]. В первую очередь это отно-
сится к представителям большинства видов из отряда попугаеобразных 
(Psittaciformes), которые не имеют четко выраженного полового димор-
физма [6, 7]. Предлагаемое использование 1,5 % агарозных гелей во мно-
гом упрощает и ускоряет проведение анализа. Наличие двух фрагментов 
амплифицированной ДНК в диапазоне 340-400 п.н. свидетельствует, 
что данная особь самка, одного — самец. Однако, определяя пол пред-
ставителей вида желтохохлого какаду (Cacatua galerita), нам пришлось 
усомниться в универсальности используемого метода, продублировав 
опыт в 5% полиакриламидном геле (ПААГ) и получив при этом совер-
шенно противоположные результаты. Неразошедшиеся ампликоны  
в агарозном геле (проба №3) успешно были разделены в ПААГ (рис. 1)

рис. 1. Электрофореграммы продуктов амплификации  
(агарозный и полиакриламидные гели) фрагмента гена CHD:

М – маркер молекулярных масс М-50 (350 и 400 п.н. для ПААГ, 250-500 п.н. для 
агарозы); 1 – жако (самка); 2 – жако (самец), 3 – какаду (самка)
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На фореграммах четко видны отличия в разрешающей способности 
сравниваемых гелей. Без проведения аналогии в ПААГ, распределение 
ампликонов в агарозном геле дает лишь приближенное представление о 
реальном их размере. Все, что можно было сказать при детекции – это 
то, что фрагменты находятся в пределах 350-400 п.н. Полиакриламид-
ный гель-электрофорез позволяет существенно улучшить качественную 
оценку проводимого анализа. Так, при генотипировании особей жако 
(Psittacus erithacus) с большой вероятностью можно предположить, что ис-
комые фрагменты гена CHD имеют размер 356 п.н. (CHD-W) и 379 п.н. 
(CHD-Z), а представитель вида Cacatua galerita является самкой с размера-
ми ампликонов 340 и 358 п.н.

Ошибка в принятии решения в данном конкретном случае могла иметь 
чисто коммерческие последствия, связанные с нарушениями в форми-
ровании пар при разведении этих птиц. Гораздо больший вред может 
принести интерпретация не проверенной информации в научной сфере. 
Логика и научный метод являются необходимым условием объективно-
го решения поставленной задачи.

В случае с определением пола птиц на основе полиморфизма гена 
CHD первостепенное значение имеет количество амплифицированных 
фрагментов на электрофореграмме (один фрагмент соответствует самцу 
CHD-Z/CHD-Z, два фрагмента – самке CHD-Z/CHD-W), в то время 
как значение показателей их «абсолютных» размеров отходит на второй 
план. По-другому обстоит дело при анализе микросателлитных локусов 
(SSR-локусы, Simple Sequence Repeats), когда разница между аллель-
ными вариантами может составлять несколько пар нуклеотидов. Здесь 
на первое место выходит разрешающая способность геля, позволяю-
щая проводить более качественную оценку, которая несомненно выше 
в ПААГ. Однако в мировой практике изучения SSR-локусов наряду с 
полиакриламидлыми зачастую используют и агарозные гели. Вероят-
нее всего исследователей подкупает кажущаяся простота и безопасность 
проведения агарозного гель-электрофореза. А вот чем им приходится 
жертвовать, при этом компромиссе, мы попробуем показать на примере 
некоторых публикаций.

Анализ представленных в работах агарозных электофореграмм пре-
имущественно основывается на использовании специализированных 
компьютерных программ, без которых исследователю очень трудно ра-
зобраться с размерами аллельных вариантов. Вот, к примеру, при изу-
чении одного из SSR-локусов риса  с использованием 2 % агарозного 
гель-электрофореза (100V, 160 мин.) было идентифицировано 6 аллелей 
(рис. 2) [8]. Визуально по этой электрофореграмме сделать это практи-
чески невозможно. При этом, полагаясь на результаты компьютерной 
обработки данных, авторы не поставили под сомнение и полное отсутс-
твие гетерозигот в 28 образцах при уровне расчетной гетерозиготности 
Не=0,77 [8]. Возникает вопрос о корректности использования таких 
программ для тех случаев, при которых визуально затруднительно опре-
делить размер ампликонов.
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рис. 2. Электрофореграмма (агарозный гель) продуктов амплификации локуса 
RM153, (Rahman M. S. с изменениями)

Нередко встречаются публикации, где обычно 2 % агарозные гели 
используются для идентификации и сертификации линий и гибридов 
растений на основе различий в размере аллелей микросателлитных ло-
кусов [9]. На наш взгляд, только использование искусственного интел-
лекта помогает определить разницу между аллелями на рис.3а и только 
лишь 2 аллеля на электрофореграмме рис. 3b. А вот когда разрешающая 
способность агарозного геля позволяет улавливать даже неспецифичные 
фрагменты, которые, как минимум, свидетельствуют о недостаточной 
оптимизации протокола ПЦР, или ошибках в синтезе праймеров, авто-
ры выдвигают теории об изменении типа наследования SSR-маркеров и 
существовании 0-аллелей (рис. 3с). При этом существование еще одного 
аллельного варианта в этом локусе вообще не рассматривается. 

рис. 3. Электрофореграммы (агарозный гель) продуктов амплификации  
локусов На 432 (а), Ha 1442-1 (b), ORS-5 (с), (Гучетль С.З., с изменениями)

Более перспективным, с точки зрения увеличения разрешающей спо-
собности, является использование MetaPhor агарозы [10]. Однако цена 
этого продукта и время проведения фореза для разделения коротких 
фрагментов ДНК (450 € за 100 г, около 4 часов для 3-4% агарозы) ограни-
чивают его широкое применение. Фирма-производитель заявляет, что 
использование 4 % агарозы позволяет разделять фрагменты 50-250 п.н., 
отличающиеся на 2 %. На рис.4а можно увидеть как выглядит отличие  
в 5 п.н. между фрагментами, имеющими длину около 100 п.н. [10]  
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и в 10 п.н. между ампликонами пробы №7 [11], находящимися в преде-
лах 250 п.н. (рис.4с). 

рис. 4. Электрофореграммы (агарозный и полиакриламидные гели) продуктов 
амплификации, (рис. 4а – Asif M., рис. 4b,c –Wang X. с изменениями)

Не вдаваясь в тонкости анализа приведенных электрофореграмм  
(рис. 4) создается впечатление, что разрешающая способность MetaPhor 
агарозы  приближается к таковой у ПААГ. Но такое сопоставление карти-
нок в большей степени можно рассматривать лишь как рекламный ход. 
Если немного изменить эксперимент, варьируя концентрацию ПААГ, 
или, хотя бы, увеличить время «прогонки» геля (как в случае с агарозой), 
то ситуация существенно изменится в пользу ПААГ.

Более убедительно это преимущество выглядит при сравнении элект-
рофореграмм, полученных по результатам наших исследований (рис. 5). 

рис. 5. Электрофореграммы продуктов амплификации (агарозный  
и полиакриламидные гели) локуса MCW282: М – маркер молекулярных масс 

М-50

Следует отметить, что в этом опыте использовалась не американская 
MetaPhor агароза премиум класса, но достаточно качественная и отно-
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сительно недорогая южнокорейская Higel-AgarosClear (в пределах 100 $ 
за 100 г) и 5% ПААГ (Acrylamid 2k standardgrade, AppliChem, Germany, 
17 $ за 100 г). Минимальное отличие между фрагментами ДНК, которое 
можно уловить в агарозном геле, это 14 - 20 п.н. (проба №4). При этом, 
разрешающая способность даже 5% ПААГ позволяет точно идентифи-
цировать 5 аллелей в исследуемом SSR-локусе с отличием в 2 п.н., раз-
мер которых можно определить визуально без применения специальных 
программ обработки.

В других публикациях при использовании 2 %-го агарозного геля ав-
торы детектировали до 9 аллелей в изученных локусах [12], однако, по 
нашему мнению, использование ПААГ позволило бы определить куда 
больший уровень генетической изменчивости. Также следует отме-
тить трудности идентификации так называемых «уникальных аллелей»  
в микросателлитных локусах при использовании агарозных гелей, 
вследствие невозможности точного определения размеров амплифици-
рованных фрагментов, что игнорируется в некоторых работах [12, 13].

Рассмотрим теперь пример, показывающий возможности генотипи-
рования особей на основе использования различных систем электрофо-
реза по одному из RFLP-маркеров. Так в изученной популяции кур ген 
TGF-β3 является полиморфным (для данного локуса характерно наличие 
двух аллелей и трех генотипов соответственно) (рис. 6).

рис. 6. Электрофореграммы продуктов рестрикции (агарозный  
и полиакриламидные гели) фрагмента четвертого интрона гена TGF-β3:  

B/B, B/L, L/L – соответствующие генотипы; М –маркер молекулярных масс 
М-50

На обеих электрофореграммах представлены все возможные варианты 
генотипов (BB, BL и LL соответственно), однако имеются существен-
ные отличия между агарозным и полиакриламидным гелями (в обоих 
случаях фрагмент размером 20 п.н. на электрофореграммах не пред-
ставлен) (рис. 6). Так, в случае с генотипами LL и BB в агарозном геле 
в наличии 2 фрагмента, в полиакриламидном 3; с генотипом BL – 3 и 4 
соответственно. Наличие одной полоски ДНК (на рис.6 выделено белым 
цветом) в случае с агарозным гелем привело ряд авторов к неверной ин-
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терпретации размеров рестрикционных фрагментов (75 и 75 п.н.) [14]. В 
тоже время использование 8 % полиакриламидного геля позволило раз-
делить данные фрагменты на два, (предположительно 74 и 75 п.н.). Та-
ким образом, использование полиакриламидного геля позволяет с высо-
кой степенью точности определить паттерн рестрикции для BslI в случае  
с четвертым интроном гена TGF-β3.

Следует отметить, что, несмотря на невозможность разделения фраг-
ментов в агарозном геле, генотипировать особей по данному локусу  
с использованием агарозы можно посредством анализа тяжелых фраг-
ментов. Наличие на электрофореграмме «верхнего» фрагмента размером 
145 п.н. указывает на генотип LL; 125 п.н. – BB; 145 и 125 – BL. Таким 
образом, детальный анализ распределения рестрикционных фрагмен-
тов в агарозном геле позволяет «правильно» идентифицировать гено-
тип особей, однако это осуществимо только при выраженных отличиях  
в размерах рестрикционных фрагментов. При близком значении моле-
кулярных масс рестрикционных фрагментов (в пределах ≈ 12 п.н.) про-
вести успешное генотипирование не представляется возможным. В свою 
очередь полиакриламидные гели лишены этого недостатка вследствие 
высокой разрешающей способности.

В общем, использование агарозы оправдано при проведении рестрик-
ционного анализа, в случае если:

a) размеры рестрикционных фрагментов различаются более чем на  
10 – 14 п.н.;

b) наличие совпадающих (близких) по размеру фрагментов не пре-
пятствует генотипированию особей (см. выше).

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, в целом можно 
резюмировать основные достоинства и недостатки агарозных и полиа-
криламидных гелей для проведения электрофореза в молекулярно-гене-
тических исследованиях.

Основные преимущества агарозных гелей:
1) простота приготовления гелей различных концентраций;
2) возможность использования красителя (этидиум бромид) на этапе 

приготовления геля;
3) возможность, при необходимости, продолжения электрофореза 

после визуализации образцов («догонка образцов»);
4) малая длительность проведения электрофореза (25 – 45 мин. в зави-

симости от размера фрагментов);
5) отсутствие токсичности у агарозы.
К основному недостатку агарозных гелей относится низкая разрешаю-

щая способность, что во многом делает невозможным их использование 
как при изучении микросателлитной изменчивости, так и при решении 
ряда более узких задач (сексирование некоторых видов птиц на основе 
полиморфизма гена CHD).

Основные преимущества полиакриламидных гелей:
1) высокая экспериментальная гибкость, позволяющая изменять в ши- 

роких пределах размер пор геля (варьирование разрешающей способ-



97

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

ности геля) для создания оптимальных условий разделения заданных 
фрагментов;

2) высокая вариабельность изменяемых параметров для достижения 
оптимального результата;

3) возможность проводить окрашивание серебром;
4) низкий объем вносимой пробы (до 3 µl);
5) достаточно низкая стоимость расходных материалов для приготов-

ления ПААГ.
К основным недостаткам полиакриламидных гелей относится боль-

шая сложность их приготовления, токсичность составляющих (акрила-
мид), большая длительность анализа.

Выводы.
1. Изучение микросателлитной изменчивости целесообразно прово-

дить только с использованием полиакриламидных гелей, т.к. разреша-
ющей способности агарозных гелей в данном случае явно недостаточно.

2. Сексирование декоративных видов птиц можно проводить в агароз-
ном геле только при наличии контрольных образцов, либо при полном 
совпадении результатов электрофоретического разделения амплифици-
рованных фрагментов в ПААГ и агарозе.

3. В рестрикционном анализе агарозные гели можно использовать 
только в том случае, когда наличие совпадающих по размеру фрагментов 
не препятствует генотипированию особей.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USE OF 
AGAROSE AND POLYACRYLAMIDE GELS IN MOLECULAR GENETIC 
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romankx@rambler.ru  

Lyaashenko Yu.V, Candidate of Agricultural Sciences.  

Summary. The main criteria for the selection of an optimal system of gel 
electrophoresis in conducting molecular genetic studies using classical PCR 
discussed. On an example of genotyping individuals of different species of birds 
loci CHD, MCW282 and TGF-β3 using agarose and polyacrylamide gels showed 
that the resolution of agarose not enough to split close in size of the amplified 
fragments differing by less than 15 bp. Proved the impossibility of the use of 
agarose gels for the study of microsatellite variations. Found that successful sex 
determinations representatives of the species Cacatua galerita necessary to use a 
5% polyacrylamide gel. It is shown that in the restriction analysis agarose gels can 
be used only when the presence of fragments of the same size as does not hinder the 
genotyping individuals.

Key words: polymerase chain reaction, molecular genetic markers, agarose, 
polyacrylamide, microsatellites, restriction.
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вПлИв ріЗнИХ дЖерел оСвіТлення ПТаШнИків  
на ЗооТеХніЧні Та еконоМіЧні ПокаЗнИкИ  

вИроЩУвання кУрЧаТ-Бройлерів

Кучеров В.О., Вервейко Б.М., Вакуленко Ю.О.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Мельник В.О. 
Державна дослідна станція птахівництва НААН

lab20@ukr.net
Резюме. Проведено дослідження впливу на зоотехнічні та економічні по-

казники вирощування курчат-бройлерів застосування як джерел освітлення 
пташників ламп розжарювання, люмінесцентних та світлодіодних ламп. 
Встановлено, що застосування останніх двох типів ламп сприяло підвищен-
ню живої маси курчат-бройлерів в 6-тижневому віці відповідно на 68,8 та 
117,1 г, зменшенню питомих витрат кормів на 0,7 та 1,3%, витрат елек-
троенергії на освітлення пташників в 4,0 та 6,3 рази, за рахунок зменшен-
ня витрат електроенергії на освітлення отриманню економічного ефекту  
в розрахунку на 1 птахомісце відповідно 28,2 та 31,6 коп.  

Ключові слова: птахівництво, курчата-бройлери, вирощування, освіт-
лення  пташників,  джерела світла.

вступ. Світло відноситься до основних факторів  життєзабезпечення 
птиці. Інтенсивність освітлення, спектра світла, тривалість фотоперіо-
дів чинить істотний вплив на її фізіологічний стан, збереженість, про-
дуктивні показники. На освітлення пташників припадає також значна 
частка від загальних витрат   електроенергії у птахівництві, то ж з ура-
хуванням того фактору, що її вартість щороку зростає не менш, ніж на 
10%, зниження витрат електроенергії на освітлення пташників є однією 
з актуальних науково-практичних проблем у птахівництві [1]. 

Ще донедавна основними джерелами світла у птахівництві були лам-
пи розжарювання. Вони ще й зараз досить широко застосовуються для 
освітлення пташників в багатьох птахівницьких підприємствах. Пози-
тивними якостями ламп розжарювання є їх низька ціна, легкість регу-
лювання рівнів освітленості при їх застосуванні за допомогою простих  
засобів (реостати, тиристорні регулятори тощо). Спектр випромінюва-
ного лампами розжарювання світла охоплює весь діапазон видимого 
оптичного випромінювання (хоча основна його частина і зміщена у бік 
інфрачервоного діапазону), тому воно має  високий рівень кольоропе-
редачі – до 90%. Основні  недоліки  ламп розжарювання – невеликий 
термін служби (800-1000 год.), низька світловіддача в розрахунку на 1 Вт 
спожитої електроенергії  (10-17 лм). В оптичне випромінювання у таких 
ламп перетворюється не більше  5% всієї спожитої електроенергії  [2]. 
Тому, у зв’язку з необхідністю економії електроенергії і скорочення ви-
кидів вуглекислого газу в атмосферу в багатьох країнах зараз введено або 
планується до введення заборона на виробництво, закупівлю і імпорт 
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ламп розжарювання з метою спонукання до їх заміни  на енергозберіга-
ючі. Наприклад, в Євросоюзі діє з цього приводу директива 2005/32/EG 
[3], згідно якої в країнах цього союзу вже зараз заборонено застосовувати 
лампи розжарювання потужністю більше 25 Вт, а повну заборону на їх 
застосування буде введено з 2016 р. Подібні законодавчі заходи введе-
но і в багатьох інших країнах (США, РФ, Казахстані тощо). Розгляда-
ється така можливість і в Україні, проект відповідного законопроекту  
(№ 2607a) зареєстровано у Верховній раді.

Як основну альтернативу лампам розжарювання ще якихось 10 років 
тому назад називали люмінесцентні лампи. Люмінесцентні лампи мають 
більш високий коефіцієнт світловіддачі (40-60 лм/Вт, а у нових моделях  
- до 90 лм/вт) і дають змогу зменшити витрати електроенергії у 3-5 ра-
зів порівняно з лампами розжарювання. Термін служби люмінесцентних 
ламп в середньому становить 6-8 тис. год., а у нових моделях до 15-20 тис. 
год. Однак люмінесцентним лампам притаманні і низка  істотних  не-
доліків. По-перше, кольоропередача при їх застосуванні істотно нижча, 
ніж при використанні ламп розжарювання (20-80 %). По-друге, у люмі-
несцентних ламп важко регулювати рівень освітленості, ті ж методи, що 
пропонуються, призводять до зменшення  терміну їх служби. По-третє,   
люмінесцентним лампам притаманне мерехтіння,  що може негативно 
впливати на  фізіологічний стан птиці. По-четверте, люмінесцентні лам-
пи містять деяку кількість ртуті (40-70 мг), яка є отруйною речовиною, 
що відноситься до 1-го класу небезпеки для людини та навколишнього 
середовища. У зв’язку з цим, методи  поводження з  новими та перего-
рілими електролампами, їх зберігання та порядок  утилізації перегорі-
лих ламп суворо регламентуються чинним законодавством. 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 піддаються штрафним 
санкціям, величина яких може навіть перевищувати вартість зекономле-
ної електроенергії [4].

Останнім часом бурхливо розвиваються світлодіодні системи освіт-
лення. Більшістю фахівців зараз вони вважаються найбільш енергоефек-
тивними та   перспективними. Основними  їх перевагами порівняно з 
іншими системами освітлення  є [1, 5, 6]:

- висока світловіддача – до 60-120 лм/Вт, а найближчим часом очіку-
ється 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 може використовуватися електричний струм напругою 12 або 
24 В;
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- широкий діапазон робочої температури ( від – 50 до + 70 оС);
- відсутність у складі шкідливих речовин. 
 Порівняно з лампами розжарювання вони забезпечують зниження  

витрат електроенергії в 8-10 разів, порівняно з люмінесцентними лампа-
ми – в 2-3 рази [7, 8]. 

Однак у світлодіодних джерел світла є і певні недоліки, які гальмують 
їх широке впровадження. Це, у першу чергу, порівняно висока їх вар-
тість, яка, проте, швидко знижується. Другий основний недолік, це їх 
специфічний спектр випромінюваного світла, який знаходиться у дуже 
вузькому діапазоні, та його вузька спрямованість, що ускладнює досяг-
нення рівномірної розсіяної освітленості по площі приміщення. Ознак, 
в останніх моделях світлодіодних джерел світла  ці недоліки  в основному 
подолано, що робить можливим успішне їх застосування для освітлення 
пташників. В той же час у птахівників залишаються  певні побоювання 
щодо негативного впливу світлодіодного освітлення на птицю, її збере-
женість та продуктивні показники [1, 2, 7, 8].

Мета науково-дослідних робіт. Вивчення (у порівняльному аспекті)  
впливу на зоотехнічні та економічні показники вирощування курчат-
бройлерів застосування як джерел освітлення пташників ламп розжарю-
вання, люмінесцентних та світлодіодних ламп. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися в умовах 
ТОВ «Агро-Чорнухінські курчата» Луганської області. Було сформова-
но три групи добових курчат-бройлерів кросу «Кобб 500», по 1000 гол. 
у кожній групі, які утримувалися в окремих світлоізольованих секціях 
площею 65 м2 кожна.  В одній секції як джерела світла використовува-
лися стандартизовані лампи розжарювання потужністю 100 Вт, в другій 
секції компактні люмінесцентні лампи з колірною температурою 2700 К 
(тепло-білого світла) потужністю 25Вт, в третій секції світлодіодні сві-
тильники конструкції ПП РВГ «Рандар» (м. Луганськ) потужністю 16 Вт,  
також з колірною температурою випромінюваного світла 2700 К. У всіх 
секціях застосовувався однаковий режим освітлення (табл. 1) згідно на-
станови з вирощування курчат даного кросу [9] за винятком того, що  
при використанні люмінесцентних ламп рівень освітленості регулював-
ся тільки в межах 100-50% від номіналу.

Решта технологічних параметрів вирощування курчат-бройлерів, нор-
ми і раціони їх годівлі також були аналогічними і відповідали вказаній 
настанові. Забій птиці було здійснено у віці 6 тижнів. 

Впродовж періоду досліджень  визначалися та вивчалися:
-  освітленість у  пташнику – у 5 точках кожного приміщення щотижня 

за допомогою люксметра Ю-116 за типовою методикою [10]. За резуль-
татами вимірювань визначали мінімальну, максимальну та середньоінте-
гральну освітленість;

- збереженість птиці та витрати кормів – на основі щоденного обліку;
- динаміку живої маси птиці – шляхом зважування не менше 50 гол. з 

кожної групи один раз на тиждень та всієї птиці в кінці періоду вирощу-
вання;
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- кількість намулів, гематом, пошкоджень ніг тощо – шляхом огляду 
всієї птиці під час забою;

- забійний вихід м’яса та «категорійність» м’яса птиці повного патран-
ня – шляхом його зважування та огляду після  забою;

- витрати електроенергії на освітлення – розрахунковим шляхом. 

Таблиця 1. Режим освітлення пташника при вирощуванні  
курчат-бройлерів

день вирощування  
курчат-бройлерів

Тривалість  
світлового дня

Тривалість періоду 
темряви освітленість, лк 

1 23 1 20

2-4 20 4 20

5-7 18 6 15

8-21 15 9 10

22 16 8 5

23 17 7 5

24 18 6 5

25-37 19 5 5

38 20 4 5

39 21 3 5

40 22 2 5

41 23 1 5

результати досліджень. За результатами вимірювань освітленості в при-
міщеннях, в яких вирощували курчат-бройлерів, встановлено, що най-
більш рівномірна освітленість по їх площі досягалася за використання 
як джерел світла світлодіодних ламп. Так, якщо при застосуванні ламп 
розжарювання та люмінесцентних ламп відношення максимальної та 
мінімальної освітленості становило 2,8-2,5 разів, то при використанні 
світлодіодних ламп не перевищувало 1,6 разів (табл. 2).

Не спостерігалося істотних відмінностей між групами за збереженіс-
тю курчат-бройлерів за 6 тижнів їх вирощування. В той же час курча-
та, які вирощувалися за люмінесцентного і світлодіодного освітлення, 
мали дещо більшу живу масу, відповідно на 68,8 г (p < 0,05) та 117,1 г 
(p < 0,001), ніж за освітлення пташника лампами розжарювання (табл. 
3). Перевага за цим показником пояснюється, вірогідно,  сприятливим 
впливом світла, наближеним до спектру денного світла, яке  випроміню-
вали вказані джерела. 

Підвищення живої маси птиці при використанні як джерел світла лю-
мінесцентних та світлодіодних ламп  сприяло  незначному зниженню  
витрат кормів на 1 кг приросту живої маси курчат у цих групах: на 7,1 г 
(0,9%) та 23,1 г (1,3%) відповідно.
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Таблиця 2. Освітленість приміщень у різні періоди вирощування  
курчат-бройлерів

освітленість
джерела світла що застосовувалися

лампи  
розжарювання

люмінесцентні 
лампи

Світлодіодні 
лампи

1-4 дні вирощування
Середньоінтегральна 20,0 23,5 20,2
Мінімальна 10,2 12,4 15,4
Максимальна 28,2 32,2 24,6
5-7 дні вирощування
Середньоінтегральна 15,0 15,2 15
Мінімальна 7,2 8,6 12,2
Максимальна 20,0 20,6 18,4

8-21 дні вирощування
Середньоінтегральна 10,0 11,8 10,0
Мінімальна 6,2 7,2 8,2
Максимальна 16,8 18,4 13,2
22 день і старше
Середньоінтегральна 5,0 12,4 5,0
Мінімальна 3,8 5,8 3,8
Максимальна 10,6 15,6 6,0

Таблиця 3. Основні зоотехнічні  показники вирощування  
курчат-бройлерів за використання різних джерел світла

Показники
джерела світла що застосовувалися

лампи  
розжарювання

люмінесцентні 
лампи

Світлодіодні 
лампи

Збереженість птиці, % 97,2 97,0 97,8
Середня жива маса кур-
чат-бройлерів у віці 42 дні 2144,7±19,2 2213,5±21,4* 2261,8±18,8***

Витрати кормів в розра-
хунку на 1 гол., кг 3,866 3,975 4,025

Витрати кормів в розра-
хунку на 1 кг приросту 
живої маси птиці, г

1802,7 1795,6 1779,6

Примітка.*- p<0,05, *** - p<0,001 порівняно з лампами розжарювання.

За результатами візуального огляду тушок птиці після забою у курчат  
з групи, яка вирощувалася за використання як джерел світла ламп 
розжарювання, відмічено більшу  в 1,8 рази  кількість птиці з дерма-
титами та намулами на грудях, що, вірогідно, було наслідком часті-
шого і тривалішого сидіння птиці на вологій підстилці. В той же час  
не спостерігалося істотної різниці між групами за кількістю   дерматитів 
та пошкоджень  ніг.
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Не спостерігалося також вірогідної переваги жодної з груп  за забійним 
виходом  патраних тушок (табл. 4). 

Таблиця 4. Результати забою курчат-бройлерів у віці 6 тижнів

найменування  
показників

джерела світла, що використовувалися
лампи  

розжарювання
люмінесцентні 

лампи
Світлодіодні 

лампи
Кількість забитої птиці, 
гол. 972 970 978

Середня жива маса птиці, г 2144,7±19,2 2213,5±21,4* 2261,8±18,8***
Кількість птиці з дермати-
тами і намулами на тушці, 
гол.(%)

56 (5,8) 30 (3,1) 31(3,2)

Кількість птиці з  дермати-
тами та пошкодженнями 
ніг, гол.(%)

77 (7,9) 66(6,8) 70(7,2)

Забійний вихід тушки при 
повному патранні, % 72,17 72,18 72,17

Вихід оброблених потрухів 
та шиї, % 7,39 7,42 7,40

Віднесено до 1-ї категорії, 
гол.(%) 935 (94,2) 940 (96,9) 947(96,8)

Віднесено до 2-ї категорії, 
гол.(%) 56 (5,8) 30 (3,1) 31(3,2)

Примітка.*- p<0,05, *** p<0,001.

Однак, внаслідок дещо меншої кількості намулів і гематом  на туш-
ках, за результатами оцінювання тушок на відповідність вимогам  
ДСТУ 3143-95 (М’ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цеса-
рок), Технічних умов, затверджених і введених в дію наказом Держстан-
дарту України від 27.12.1995 р. №442,  у групах, які вирощувалися за ви-
користання енергозберігаючих ламп, спостерігався більший на 2,7-2,6% 
вихід тушок, яких можна віднести до 1-ї категорії. 

Застосування як джерел світла люмінесцентних ламп забезпечило зни-
ження витрат електроенергії на освітлення пташника порівняно з лампа-
ми розжарювання в 4 рази, а світлодіодних ламп в 6,3 рази. В грошовому 
еквіваленті вартість зекономленої на освітленні приміщень електро-
енергії склала, відповідно, 28,2 та 31,6 коп. 

висновки
1. Застосування для освітлення пташників люмінесцентних та світ-

лодіодних ламп з колірною температурою 2700 К сприяло підвищенню 
живої маси курчат-бройлерів відповідно на 68,8 г (p < 0,05) та 117,1 г  
(p < 0,001), зниженню витрат кормів в розрахунку на 1 кг приросту живої 
маси  на 7,1 г (0,9%) та 23,1 г (1,3%) порівняно з використанням для цих 
цілей стандартизованих ламп розжарювання, однак не чинило істотного  
впливу на збереженість птиці.
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Таблиця 5. Витрати електроенергії на освітлення за використання різних 
джерел світла

Показники
джерела світла що застосовувалися

лампи  
розжарювання

люмінесцентні 
лампи

Світлодіодні 
лампи

Кількість електроламп, шт. 5 5 5
Потужність однієї  
електролампи, Вт 100 25 16

Загальна споживана елек-
тролампами електрична 
потужність, кВт

0,500 0,125 0,080

Загальна тривалість світ-
лових періодів за період 
вирощування, год.

731 731 731

Загальні витрати електрое-
нергії на освітлення, кВт-год 365,5 91,4 58,5

Вартість спожитої електрое-
нергії, грн. (1,03 грн.  
за 1 кВт-год.)

376,47 94,14 60,23

Витрати електроенергії на 
освітлення у розрахунку  
на 1 птахомісце, кВт-год

0,366 0,091 0,059

Вартість спожитої електрое-
нергії в розрахунку  
на 1 птахомісце, коп.

37,6 9,4 6,0

2. У курчат-бройлерів, що вирощувалися при використанні як джерел 
світла ламп розжарювання спостерігалася більша в 1,8 рази  кількість 
птиці з дерматитами та намулами на грудях, ніж за застосування інших 
джерел світла. 

3. Не встановлено суттєвих відмінностей між курчатами-бройлерами, 
що вирощувалися при використанні різних джерел світла за забійним 
виходом м’яса повного патрання, однак, за рахунок меншої кількості 
намулів і гематом на грудях застосування люмінесцентних та світлоді-
одних ламп сприяло збільшенню виходу патраних тушок 1-ї категорії на 
2,7-2,6%.

4. Застосування як джерел світла люмінесцентних ламп забезпечи-
ло зниження витрат електроенергії на освітлення пташника порівня-
но з лампами розжарювання в 4 рази, а світлодіодних ламп в 6,3 рази.  
В грошовому еквіваленті вартість зекономленої на освітленні приміщень 
електроенергії склала, відповідно, 28,2 та 31,6 коп.  
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влИянИе раЗлИЧнЫХ ИСТоЧнИков оСвеЩенИя  
ПТИЧнИков на ЗооТеХнИЧеСкИе И ЭконоМИЧеСкИе  

ПокаЗаТелИ вЫраЩИванИя цЫПляТ-Бройлеров

Кучеров В.А. , Вервейко Б.Н. , Вакуленко Ю.А.

Национальный университет биоресурсов  
и природопользования Украины 

Мельник В.А.
Резюме. Проведены исследования влияния на зоотехнические и экономи-

ческие показатели выращивания цыплят-бройлеров применения как источ-
ников освещения птичников ламп накаливания, люминесцентных и свето-
диодных ламп. Установлено, что применение последних двух типов ламп 
способствовало повышению живой массы цыплят-бройлеров в 6-недельном 
возрасте соответственно на 68,8 г и 117,1 г, уменьшению удельных затрат 
кормов на 0,7 и 1,3 %, расхода  электроэнергии на освещение птичников в 
4,0 и 6,3 раза, за счет уменьшения затрат электроэнергии на освещение 
получению экономического эффекта соответственно 28,2 и 31,6 коп. в рас-
чете на 1 птицеместо.

Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, выращивание, осве-
щение птичников, источники света.

EFFECT OF DIFFERENT SOURCES FOR LIGHT   POULTRY HOUSES 
ON THE ZOOTECHNICAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF 

GROWING BROILER CHICKENS

Kucherov V.A., Vervejko B.M., Vakulenko J.O. 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Melnik V.O.
Summary. The influence on the zootechnical and economic performance 

of growing broiler chickens used as light sources poultry houses incandescent, 
fluorescent and LED lamps. It was established that the use of the last two types 
of bulbs contributed to increasing live weight of broiler chickens at 6 weeks of age 
, respectively, 68.8 g and 117.1 g of feed decreasing unit costs by 0.7 and 1.3% 
of electricity consumption for lighting of poultry houses at 4.0 and 6.3 times, by 
reducing the cost of electricity for lighting obtaining economic benefit respectively 
28.2 and 31.6 kopecks. per 1 bird places.

Key words: poultry, broiler chickens, breeding, poultry-house, lighting, light 
sources.
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УДК 636.5.083.14

ПокраЩення МікрокліМаТУ У ПТаШнИкУ  
для вИроЩУвання  індИЧеняТ на ПідСТИлці

Мельник О.В., Рябініна О.В.,  Кизь Т.В., Ципляк О.В.

Державна дослідна станція птахівництва НААН

lab20@ukr.net
Резюме. В результаті проведених досліджень  встановлено, що обробка 

підстилки у пташнику для вирощування ремонтного молодняку  індиків  
мікробіологічним препаратом - деструктором підстилки  «Ембіонік К» за 
одночасного  випоювання птиці мікробіологічного препарату пробіотичної 
дії «Емпробіо» забезпечили зниження вмісту аміаку в повітрі пташників  
в 1,7 разу (p<0,001),  вологості підстилки на 1,1-7,3% (p<0,001),  що сприяло 
підвищенню збереженості індиченят на 2 %, їх живої маси на 602,3 г (p<0,001), 
зниженню питомих витрат кормів на 8,3%. Економічний ефект від застосу-
вання запропонованих технологічних прийомів склав 13,07 грн./гол. 

Ключові слова: птахівництво, індики, ремонтний молодняк, вирощуван-
ня, підстилка, мікроклімат, шкідливі гази, мікробіологічні препарати. 

вступ. Вирощування та утримання птиці на підстилці розповсюджене 
в усіх країнах розвиненого птахівництва. В той же час у цього способу 
утримання птиці є такі істотні недоліки, як контакт птиці із вологими по-
слідом та підстилкою, підвищений вміст шкідливих газів в повітрі пташ-
ників. При цьому основним джерелом емісії шкідливих газів у пташнику 
є сама підстилка. Ці фактори чинять негативний вплив на збереженість 
та продуктивні показники птиці, а вентиляційні викиди пташників з ви-
соким вмістом шкідливих газів - на довкілля. Тому пошук шляхів зни-
ження вмісту шкідливих газів в повітрі  пташників, загалом покращення 
умов  вирощуванні та утримання птиці на підстилці відноситься до акту-
альних проблем у сучасному птахівництві [1]. 

Найбільш часто для зниження емісії  шкідливих газів з підстилки ре-
комендують обробляти її спеціальними реагентами або додавати до під-
стилки адсорбенти [2, 3]. Однак, застосування реагентів вимагає дотри-
мання особливих заходів безпеки з метою недопущення негативного 
впливу на птицю, людину, обладнання у пташнику та довкілля. Додаван-
ня ж адсорбентів у багатьох випадках не приносить належного ефекту. 

Останнім часом перспективним способом покращення мікроклімату у 
пташниках при утриманні птиці на підстилці деякі фахівці вважають за-
стосування спеціальних мікробіологічних препаратів - шляхом обробки 
ними підстилки [4], або «in vivo» [5]. Незважаючи на це,  ефективність  
застосування мікробіологічних препаратів з названою метою  вивчена 
недостатньо, тому вони поки що не знайшли розповсюдження для вка-
заних цілей у промисловому птахівництві. 

Виходячи з вищенаведеного, в Інституті тваринництва НААН було 
проведено дослідження, в яких встановлено, що  обробка підстилки при 
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вирощуванні ремонтного молодняку індиків мікробіологічним  препа-
ратом целюлозоруйнуючого типу «Ембіонік К» давала змогу зменшити 
емісію аміаку з підстилки  в 1,5-1,3 рази,  випоювання пробіотичного 
препарату «Емпробіо» – в 1,3-1,2 рази, крім того забезпечувала знижен-
ня  вологості підстилки, відповідно,  на 4,3-7,9% та 1,9-3,4%, що сприя-
ло  підвищенню збереженості ремонтного молодняку індиків на 2,0% та 
4,0%,  його живої маси на 113 та  273  г.

Мета роботи. Вивчення впливу на мікроклімат пташника і зоотехнічні 
показники вирощування ремонтного молодняку індиків комплексного 
застосування вказаних мікробіологічних препаратів.

Матеріал і методи досліджень. Методом аналогів було сформовано  дві 
групи самок індиків 14-тижневого віку кросу «Харківський», по 200 гол. 
у кожній групі, кожну з яких   розмістили в окремих ізольованих при-
міщеннях з автономною системою створення мікроклімату за щільності 
посадки 3,0 гол./м2. Індиченятам першої групи (новий варіант) в пит-
ну воду впродовж всього дослідного періоду додавали мікробіологічний 
препарат «Емпробіо» - 1 мл препарату на 1 л води, крім того підстилку 
в приміщеннях, в яких утримувалася ця група, один раз на тиждень об-
робляли мікробіологічним препаратом «Ембіонік К» у розведенні 1:100 з 
розрахунку  0,5  л цього розчину на 1 м2 площі підстилки. Друга група ін-
диченят була контрольною. Всі інші технологічні параметри вирощуван-
ня індиченят, норми і раціони їх годівлі були аналогічними. Впродовж 
періоду вирощування індиченят  у кожному приміщенні контролювали  
та визначали: температуру і  відносну і вологість повітря в приміщеннях,   
емісію з підстилки та вміст у повітрі приміщень аміаку, вуглекислого газу 
і сірководню,    вологість підстилки,  динаміку  живої маси і збереженість  
птиці, витрати кормів,   гематологічні показники індичок в  28-тижне-
вому віці,    хімічний склад (вміст вологи, азоту, фосфору) підстилкового 
посліду в кінці досліду, економічну ефективність застосування мікробі-
ологічних препаратів. 

результати досліджень.  Встановлено, що впродовж всього періоду спо-
стережень  вміст аміаку у  приміщенні, в якому вирощували контрольну  
групу індиченят (див. рис.), був істотно (в 1,4-1,9 рази) вищим (p<0,001),  
ніж у приміщенні, в якому вирощували дослідну групу індиченят. Віро-
гідної різниці між групами  за вмістом вуглекислого   газу та сірководню 
встановлено не було. Застосування мікробіологічних препаратів при ви-
рощуванні  дослідної групи індиченят  сприяло зниженню  вологості під-
стилки в приміщенні  на 1,1-7,3% (p<0,001)  порівняно з контрольною 
групою (табл.1).

Зниження вмісту аміаку у повітрі та вологості підстилки у дослідному 
приміщенні  позитивно вплинуло на зоотехнічні показники вирощуван-
ня ремонтного молодняку індиків. У дослідній групі  відмічено більші на 
2,0% збереженість та на 3,0% вихід кондиційного ремонтного молодня-
ку, на 602,3 г живу масу однієї голови (p<0,001), менші на 8,3% витрати 
кормів в розрахунку  на 1 кг приросту живої маси. 
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індиченят

Таблиця 1. Вплив запропонованих  технологічних прийомів на мікроклі-
мат пташника та основні зоотехнічні показники вирощування ремонт-
ного молодняку індиків

Показники контрольна 
група дослідна група

Вміст аміаку в повітрі  приміщення в середнь-
ому, мг/м3 12,4+0,39 8,5+0,53***

Вміст вуглекислого газу в повітрі приміщення 
в середньому, % 0,14+0,0037 0,15+0,0046

Вологість підстилки, %:
 на початку досліду
  в кінці досліду

23,3+0,64
34,7+1,09

23,8+0,49
27,4+0,96***

Жива маса індичок на початку досліду (у віці 
14 тижнів), г 4221,3+118,7,8 4216,5+131,4

Жива маса індичок у віці 20 тижнів, г 6039,2+130,9 6195,7+108,3

Жива маса індичок в кінці досліду (у віці 32 
тижні, г 7741,4+98,4 8343,7+67,7***

Приріст живої маси за 18 тижнів вирощуван-
ня в розрахунку на 1 гол., г 3520,1 4127,2

Збереженість, % 97,0 99,0

Валовий приріст живої маси, кг 654,7 792,4(+137,7)

Вибракування, % 4,0 3,0

Вихід кондиційного ремонтного молодняку, % 93,0 96,0

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси за 
18 тижнів вирощування, кг 10,574 9,696(-0,878)

Примітка.  *** p<0,001.
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І в контрольній, і в дослідній групах гематологічні показники ремонт-
ного молодняку індиків в 28-тижневому віці знаходилися в межах фізіо-
логічної норми (табл. 2). 

Таблиця 2. Гематологічні показники індиків в 28-тижневому віці

Показники дослідна група контрольна група
Еритроцити, 1012/л 3,82+0,24 3,49+0,21
Гемоглобін, г/л 127,82+1,34 119,84+2,23
Лейкоцити, 109/л 21,17+0,81 19,09+0,61
Бактерицидна активність сироватки 
крові, % 46,33+1,11** 36,17+1,19

Лізоцимна активність сироватки крові, % 38,45+1,24* 30,25+0,86
Примітка. * p<0,05, ** p<0,01.

Однак, у індиків дослідної групи  спостерігалася тенденція до збіль-
шення кількості еритроцитів (на 9,5%), гемоглобіну (на 6,7%) та лейко-
цитів (на 10,9%) в крові.  Відмічено також  статистично вірогідне підви-
щення  бактерицидної активності сироватки крові на 10,16 % (P<0,01),  
лізоцимної активності на 8,2 % (P<0,05),  що свідчить про позитивний 
вплив застосування застосованих технологічних прийомів  на організм 
птиці, рівень його природної резистентності.  

За результатами хімічного аналізу зразків підстилкового посліду в кінці 
досліду було встановлено, що у новому варіанті в підстилковому послі-
ді вміст азоту був вищим, ніж у підстилці контрольних секцій на 0,19% 
(табл. 3). 

Таблиця 3.  Результати хімічних аналізів зразків підстилкового посліду  
при вирощуванні ремонтного молодняку індиків

найменування показників дослідна група контрольна група
Вміст вологи, % 27,4+0,96*** 34,7+1,09
Вміст азоту, % 2,13 1,94
Вміст фосфору, % 1,19 1,18

Примітка.*** p<0,001.

Економічний ефект від застосування запропонованих технологічних 
прийомів покращення мікроклімату у пташнику для вирощування ре-
монтного молодняку індиків в розрахунку на 1 гол. склав 13,07 грн. (див. 
табл. 4).

висновки. Обробка підстилки у пташнику для вирощування ремонт-
ного молодняку  індиків  мікробіологічним препаратом «Ембіонік К» за 
одночасного  випоювання птиці мікробіологічного препарату «Емпро-
біо» забезпечили зниження вмісту аміаку в повітрі пташників в  1,7 рази 
(p<0,001),  вологості підстилки на 1,1-7,3% (p<0,001),  що сприяло підви-
щенню збереженості індиченят на 2%, їх живої маси на 602,3 г (p<0,001), 
зниженню питомих витрат кормів на 8,3%. Економічний ефект від засто-
сування запропонованих технологічних прийомів склав 13,07 грн./гол. 
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Таблиця 4. Розрахунок економічного ефекту від застосування запропо-
нованих технологічних прийомів покращення мікроклімату у пташнику

Показники Контрольна 
група

Дослідна 
група

Початкове поголів’я індичок, гол. 200 200
Витрати препарату «Ембіонік К», л - 3,0
Вартість витраченого препарату «Ембіонік К», 
грн. - 180

Витрати препарату «Емпробіо», л - 8
Вартість витраченого препарату «Емпробіо», грн. - 480
Інші витрати, пов’язані із застосуванням мік-
робіологічних препаратів, грн. 168

Всього додаткових витрат, пов’язаних із застосу-
ванням мікробіологічних препаратів, грн. - 828

Решта витрат, пов’язаних з вирощуванням* Аналогічні
Вирощено кондиційного ремонтного молодняку, 
гол. 186 192(+6 гол.)

Отримано валового приросту живої маси, кг. 654,7 792,4(+137,7)
Загальна вартість отриманої додатково продукції 
(приросту живої маси) (25 грн./кг ) - 3442

Загальний економічний ефект від застосування 
мікробіологічних препаратів, грн. - 2614

Економічний ефект в розрахунку на 1 гол., грн. - 13,07
Примітка. *- при розрахунку витрат, пов’язаних з вирощуванням індиченят, 

зменшення питомих витрат кормів, а у зв’язку з цим  їх вартість у дослідній групі 
не враховувалася.
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УлУЧШенИе МИкроклИМаТа в ПТИЧнИке   
для вЫраЩИванИя ИндЮШаТ на ПодСТИлке

Мельник А.В., Рябинина Е.В.,  Кизь Т.В., Цыпляк Е.В.
Резюме. В результате проведенных исследований установлено, что обра-

ботка подстилки в птичнике для выращивания ремонтного молодняка ин-
деек микробиологическим препаратом - деструктором подстилки «Эмбио-
ник К» при одновременной выпойке птице микробиологического препарата 
пробиотического действия «Эмпробио» обеспечили снижение содержания 
аммиака в воздухе птичников в 1,7 раза (p ≤ 0,001), влажности подстил-
ки на 1,1-7,3 % (p ≤ 0,001 ), что способствовало повышению сохранности 
индюшат на 2%, их живой массы на 602,3 г (p ≤ 0,001) , снижению удель-
ных затрат кормов на 8,3 %. Экономический эффект от применения пред-
ложенных технологических приемов составил 13,07 грн./гол. В результате 
проведенных исследований установлена   возможность улучшения микрокли-
мата в птичнике для выращивания индюшат на подстилке путем приме-
нения специальных микробиологических препаратов. Улучшение условий со-
держания также оказало положительное влияние на сохранность и живую 
массу птицы.

Ключевые слова: птицеводство, индейки, ремонтный молодняк, выращи-
вание, подстилка, микроклимат, вредные газы, микробиологические препа-
раты. 

THE IMPROVEMENT MICROCLIMATE OF THE POULTRY HOUSES 
FOR THE TURKEY, GROWING ON THE LITTER 

Melnik О.V.,  Riabinina О.V., Kyz T.V., Tsyplyak О.V 
Summary. The studies found that treatment of litter in the poultry house for 

rearing turkeys microbiological preparation - destructor litter “Embionik K” 
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while simultaneously watering poultry microbiological preparation of probiotic 
action “Emprobio “ provided reduction of ammonia in the air of poultry houses by  
1,7 times (p ≤0.001), litter moisture on 1,1-7,3% (p ≤0,001), thereby improving the 
safety of turkeys 2% of their live weight at 602.3 g (p ≤0,001), lower unit cost of feed 
8.3 %. The economic effect of the proposed processing methods was 13,07 UAH per 
1 bird.  These studies established the possibility of improving the microclimate in 
the house for growing turkeys on litter by using special microbiological preparations. 
Improving conditions also had a positive impact on safety and the live weight of the 
birds.

Key words: poultry, turkey rearing, cultivation, litter, microclimate, harmful 
gases, microbial preparations.

УДК:  619:616-07:576.85: 636.5 

іМУноМоніТорИнг МеТаПневМовірУСноЇ  
інФекціЇ ПТИці

Л.І. Наливайко, доктор ветеринарних наук 
О.В. Циновий, кандидат біологічних наук 

О.А. Шомін
Державна дослідна станція з птахівництва НААН України

Резюме.  У птахівничих господарствах серед індиків та курей проведено 
епізоотологічний моніторинг щодо метапневмовірусної інфекції (МПВІ). 
Всього було досліджено 211 проб сироваток крові. Серологічними досліджен-
нями як в РНГА, так і ІФА (набір фірми «BioChek» (Нідерланди) виявлено від 
36 до 100 %  позитивно реагуючої  птиці,  у  сироватках крові якої були виявле-
ні специфічні антитіла до метапневмовірусу.  Обома тестами встановлено 
розбіжність у титрах антитіл  від  2 до  7 log

2  
(РНГА) і від 0 до 9547 (ІФА), що 

склало 45% та 36 %, відповідно. Отримані результати свідчать про діагнос-
тичну цінність розробленого РНГА-діагностикуму, який може використову-
ватися в практиці ветеринарної медицини для  контролю МПВ інфекції. 

Ключові слова: метапневмовірусна інфекція,  індики, кури, РНГА, ІФА.

вступ. За останні 5 років (2009-2013) постачання з-за кордону продук-
ції птахівництва в Україну призвело до розповсюдження нових інфек-
ційних захворювань, до яких відноситься і метапневмовірусна (пневмо-
вірусна) інфекція птиці. Захворювання уражає верхні та нижні дихальні 
шляхи індиків та курей.  Причиною хвороби є пневмовірус (APV), який 
відноситься до роду Metapneumovirus.  

Метапневмовірусна інфекція (МПВІ) зустрічається в країнах з розви-
нутим птахівництвом (Ізраїль, США, Канада, Англія, Північна Ірландія, 
Бразилія, Марокко, Росія) [2]. 

Щодо розповсюдження МПВІ в Україні, такі дослідження не прово-
дились. Напруженість імунітету у щепленої птиці до метапневмовірусу 
спеціалістами господарств не контролювалися у зв’язку з відсутністю 
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в нашій  країні  діагностичних препаратів [6].  На озброєнні науково-
дослідних та виробничих ветеринарних лабораторій  в Україні відсутні 
стандартні вітчизняні  діагностичні  набори  для експрес – діагностики 
MПВI  (TRT-інфекції) птиці. 

Для визначення розповсюдження МПВІ та оцінки  напруженості іму-
нітету після її щеплення за кордоном використовують такі методи як: 
РНІФ, РН, ІФА та метод імуноцитохімії [3-5, 8, 9]. 

За період 2009-2011 років в Інституті птахівництва НААН був розро-
блений набір компонентів для визначення специфічних антитіл до збуд-
ника МПВI на основі реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) [6].

Метою робити було визначити діагностичну цінність еритроцитарного 
антигену на основі РНГА, розробленого в ІП НААН, у порівнянні з ІФА-
діагностикумом фірми «BioChek» (Нідерланди).

Матеріали і методи. Приготування формалінізованих та танізованих ери-
троцитів проводили за загальноприйнятою методикою [1].   

Еритроцитарний діагностикум для РНГА складається з формалінізова-
них та сенсибілізованих еритроцитів барана, гіперімунної сироватки крові  
з титром не нижче 1:32 і  нормальної сироватки крові курей.

Антигеном для сенсибілізації еритроцитів була екстраембріональна віру-
сутримуюча рідина з інфекційним титром вірусу 10-2,9ЛД

50
/см3, яку отриму-

вали шляхом інфікування 10-денних СПФ-ембріонів курей, або інтактних 
12-денних ембріонів  індиків [7]. 

Діагностичну цінність еритроцитарного антигену на основі РНГА вста-
новлювали у порівнянні з ІФА-методом (діагностичний набір ART ELISA 
СК120 серія № FS5135 фірми «BioChek» (Нідерланди)).  

Гіперімунну сироватку крові отримували шляхом гіперімунізації 30-
денних  курчат за розробленою нами схемою (отримано патент). Нор-
мальну сироватку - з крові інтактних курчат віком 90 діб методом тоталь-
ного знекровлення. Діагностичні сироватки зберігали у замороженому  
(за температури мінус 20оС) або ліофілізованому стані. Сенсибілізація 
планшетів, внесення досліджуваних сироваток на планшети та антивидо-
вого кон’югату проводилися за загально-прийнятими методами [4, 7, 8]. 

результати досліджень. Серологічні дослідження щодо МПВІ проводили 
двома діагностичними методами –РНГА та ІФА. Серед різних видів птиці 
виявлено позитивно реагуючих індиків, у середньому, 75,0 % в ІФА та  
65% в РНГА; курей – 69 % в РНГА та курчат-бройлерів – 80% в ІФА та 
72 % в РНГА. Дані імуномоніторингу наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Імуномоніторинг до метапневмовірусної інфекції серед різ-
них видів птиці  у  птахогосподарствах України

№ 
з/п вид птиці кі-сть 

проб вік, дні
Титри антитіл

рнга  log2 % іФа %
1 індики 50 4, 14, 30, 43, 56, 70, 

110
3-7 65 993-2731 75

2 кури 20 180, 349, 450 3-8 69 не проводили
3 курчата-

бройлери 
20 5, 7, 9, 20, 30, 45 3-5 72 1530-10808 80
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Більш детально серологічні дослідження щодо МПВІ птиці двома ме-
тодами (РНГА та ІФА) були проведені у 4-х птахівничих господарствах 
Донецької, Харківської, Житомирської та Чернівецької областях. Кров 
відбирали як у щепленої, так і не щепленої  проти  метапневмовірусної  ін-
фекції птиці.

Всього  досліджено 211 проб сироваток крові: від індиків кросу «Біг-6» 
віком 4, 22-43 діб птахогосподарств Донецької та Чернівецької обл. та 
породи біла широкогруда «Харківський-56» віком 74 доби Харківської 
обл. – 168 проб; від курей породи бірківська барвиста з птахогосподар-
ства Харківської обл., та кросу «Хайсекс коричневий» віком 170-180 діб,  
Житомирської обл. –  54 проби. 

Згідно результатів серологічних досліджень  щодо МПВІ були виявлені 
позитивні титри антитіл як при використанні РНГА, так  і ІФА-методу. 

Так, у індичат віком 4 доби двома діагностикумами були виявлені  ма-
теринські антитіла до МПВI у достатньо високих титрах, які складали  
в РНГА 1:128 -1:256 (7 - 8 log

2
)  і  в ІФА 3776-14404. 

Вже на 22-25 добу у них були виявлені вірогідно низькі титри антитіл 
як в РНГА  2-3 log

2
, так і в ІФА – 68-594 (нижче діагностичного –1650).

Аналогічні результати були отримані при проведенні  імуномоніторин-
гу серед індиків кросу «Біг-6» віком 43 доби у птахогосподарстві Черні-
вецької області. На фоні щеплення у клінічно  хворої птиці були виявле-
ні специфічні до МПВ антитіла, які сягали  розведень 7-9 log

2
 в РНГА та 

4865-27869  в  ІФА.   
У курей породи бірківська барвиста віком 170 діб (Харківської обл.) 

при інапарантній формі перебігу інфекції специфічні антитіла були ви-
явлені у титрах 5-8 log

2
 (РНГА) і 4997-10414 (ІФА).        

Також  обома тестами встановлено розбіжність у титрах антитіл  від  2 
до 7 log

2  
(РНГА) і від 0 до 9547 (ІФА), що склало 45 – 36 %, відповідно, у 

індиків білої широкогрудої породи (Харківська обл.) щодо МПВІ.  Не-
зважаючи на те, що середньоарифметичний титр до МПВ у індиків ви-
явився нижче діагностичного (1298+192), отримані показники можуть 
свідчити про циркуляцію польового вірусу у господарстві. 

Таким чином, серологічними дослідженнями як в РНГА, так і ІФА у  
дослідженої птиці були  визначені антитіла до метапневмовірусу (МПВ) 
від 36 до 100 %  випадків.       

Відсутність специфічних антитіл або виявлення їх нижче діагностич-
них – 1-2 log

2
 (РНГА) і 87-958 (ІФА) були виявлені у курей кросу «Хай-

секс коричневий» (Житомирська обл.) та у індиків віком 25-30 діб (Чер-
нівецька обл.) (табл.2).

Якщо врахувати, що вартість розробленого нами РНГА- діагностикуму 
для контролю МПВІ птиці (індиків, курей та бройлерів) дорівнює 0,07 
грн. за 1 зразок сироватки крові, а ІФА-метод фірми «BioChec» – 8,9 грн, 
то це, майже, у 120 разів  економічно дешевше, ніж  при використанні  
імпортної тест-системи ІФА.
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тапневмовірусної інфекції птиці розроблено методичні рекомендації 
«Серологічна діагностика пневмовірусної інфекції птиці за допомогою 
реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)». 

висновок. За допомогою розробленого в Інституті птахівництва НААН 
набору для діагностики метапневмовірусної інфекції на основі РНГА у по-
рівнянні з ІФА-методом фірми «BioChec» (Нідерланди) проведено епізоо-
тологічний моніторинг у птахівничих господарствах на різних видах птиці.   
Серологічними дослідженнями в РНГА та ІФА від 36 до 100 %  випадків   
дослідженої птиці визначені антитіла до МПВ. Також  обома тестами вста-
новлено розбіжність у титрах антитіл  від  2 до  7 log

2  
(РНГА) і від 0 до 9547 

(ІФА), що склало 45% та 36 %, відповідно. Таким чином, отримані резуль-
тати свідчать про діагностичну цінність вітчизняного набору, і розробле-
ний РНГА-метод може успішно використовуватися фахівцями ветеринар-
ної медицини для контролю метапневмовірусної інфекції на рівні з ІФА. 
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IMMUNOMONITORING  METAPNEUMOVIRUS INFECTION 
POULTRYS

Nalivaiko L. I., doctor of veterinary sciences,

Tsynovyi O. V., candidate of  biological sciences,

Shomin O.A.
Sammary. In poultry farms among turkeys and chickens held epizootological 

metapnevmovirusnoyi monitoring of infection ( MPVI ). There were studied 211 
samples of blood serum . Serological studies in both RIHA (Reaction indirect 
hemahhlyutynation) and ELISA (set of firm «BioChek» (Netherlands) in the blood 
serum of the birds ranged from 36 to 100% were found specific antibodies. Both 
tests determined the difference in antibody titer from 2 to 7 log2 (RIHA) and from  
0 to 9547 ( ELISA ), which was 45%,  36%, respectively. obtained results show the 
diagnostic value of Phragmites - diagnosticum developed that can be used in the 
practice of veterinary medicine to control the refraction of infection.

Key words: metapneumovirus, infection, turkeys, chickens, indirect 
gemagglytination reaction, ELISA.
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УДК 636.52/.58.082

ПоліПШення  гоСПодарСЬко-корИСнИХ оЗнак  
віТЧИЗнянИХ М’яСо-яЄЧнИХ кУрей іЗ ЗаСТоСУванняМ 

МеТодУ “ПрИлИТТя крові”

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

Захарченко О.П., Печеніжська Т.Б., Фесенко Н.А., Лютий Ю.С.

Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. В статті викладено результати ввідного схрещування півнів 

м’ясо-яєчної породи “Плімутрок білий” зарубіжної селекції з вітчизняними 
курми цієї породи (лінія Г-2) та його вплив на зміну їх господарсько-корис-
них ознак. Встановлено, що “прилиття крові” позитивно вплинуло на по-
казники живої маси помісної птиці та сприяло поліпшенню її м’ясних якос-
тей. Помісні несучки за період використання переважали чистопородних 
аналогів за живою масою та середньодобовим приростом в середньому на 
260-455 г та 0,9-1,7 г, відповідно. “Прилиття крові” зарубіжного генетич-
ного матеріалу також сприяло поліпшенню маси яєць в 30 тижнів (на 1,9 г) 
та відтворних якостей птиці (на 3,6-4,3%), хоч і мало деякий негативний 
вплив на її скоростиглість та несучість.

Ключові слова: м’ясо-яєчні кури, ввідне схрещування, “прилиття крові”, 
м’ясна продуктивність, яєчна продуктивність.

Останнім часом зростає потреба споживачів на птицю з комбінованою 
продуктивністю, від якої можна одержувати і м’ясо, і яйця високої якос-
ті. Створені в Інституті птахівництва НААН популяції м’ясо-яєчних ку-
рей з різним забарвленням оперення мають добре виражений подвійний 
тип продуктивності та високі смакові якості яєць [1]. Крім того, за ре-
зультатами наших минулих досліджень ефективність використання цих 
курей значно вища, ніж яєчних, за рахунок доброї яєчної продуктивнос-
ті, стресостійкості та високої енергетичної цінності яєць – 672-711 кДж 
[5]. В той же час створювані популяції м’ясо-яєчних курей потребують 
поліпшення деяких показників, особливо живої маси [2]. Покращення 
м’ясних якостей птиці дозволить більш ефективно використовувати іс-
нуючі вітчизняні породи та популяції курей, що в кінцевому підсумку 
буде сприяти подальшому прогресу галузі птахівництва.

При селекції лінійної птиці за живою масою за жорсткого добору родин 
за цією ознакою відбувається її підвищення. У той же час при тривалому 
використанні ліній ефект селекції знижується. Постає необхідність за-
стосування інших прийомів, одним з яких, на думку Фісініна В.І. та ін., 
є ввідне схрещування (прилиття крові) для поліпшення ліній на гетеро-
зиготній основі [4]. Встановлено, що в результаті прилиття крові підви-
щення живої маси м’ясних курей в першому поколінні досягає 10-12%. 
У наступних трьох-чотирьох поколіннях при відповідному використанні 
для схрещувань мікроліній в лініях підвищення живої маси селекційного 
молодняку становить 3-4%.
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Використання генетичного матеріалу прабатьківської форми кросу 
“Ross 308” для прилиття крові лінії СБ1 кросу “Сибіряк” у сполученні 
із прийомами добору за живою масою в 14 і 28 днів життя й добором за 
обхватом тулуба дозволило створити лінію СА1 для нового аутосексного 
кросу м’ясних курей [3].

Тому для збагачення генофонду й поліпшення м’ясних якостей м’я-
со-яєчних курей породи “Плімутрок білий” вітчизняної селекції було 
застосовано ввідне схрещування з півнями зарубіжного генетичного ма-
теріалу. Дослідження проводили з метою вивчення господарсько-корис-
них ознак чистопородної та помісної птиці у порівняльному аспекті.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені на експери-
ментальній фермі “Збереження державного генофонду птиці” Інституту 
тваринництва НААН на м’ясо-яєчних курях новостворюваної лінії Г-2 
вітчизняної селекції. Поліпшення м’ясної продуктивності цієї птиці 
здійснювали шляхом ввідного схрещування з півнями породи “Пліму-
трок білий” зарубіжної селекції. 

Об’єкт досліджень – чистопородні та помісні кури першого і другого 
поколінь. Для застосування прийому “прилиття крові” та вивчення його 
впливу на господарсько-корисні ознаки в лінії Г-2 було сформовано дві 
групи – дослідну і контрольну, в яких підібрали курей за принципом ана-
логів. В дослідній групі застосовували штучне осіменіння курей лінії Г-2 
поліспермою 5 півнів зарубіжного матеріалу, в контрольній використо-
вувалися півні лінії Г-2 при природному спарюванні з самками цієї лінії 
(1 півень на 7 курей). Схема досліду наведена в табл. 1. 

Таблиця 1. Схема досліду для застосування селекційного прийому “при-
лиття крові”

Показники
група

і іі
Призначення контрольна дослідна
Осіменіння природне штучне
Схема схрещувань ♂Г-2 ×♀Г-2 ♂ПБЗ* ×♀Г-2 
Число самок, гол. 88 91
Кодування групи нащадків Г-2 Г-22

Примітка. *ПБЗ – “Плімутрок білий” зарубіжної селекції.

Доросла птиця дослідної і контрольної груп знаходилася в однакових 
умовах годівлі та утримання. За загальноприйнятими зоотехнічними 
методами визначали живу масу, несучість та масу яєць. Статистичну об-
робку матеріалу, отриманого в експерименті, та обчислення показників 
інтенсивності росту птиці проводили з використанням комп’ютерної 
програми Microsoft Office Excel.

результати досліджень. В ході досліджень вивчено вікові зміни живої 
маси, показники яєчної продуктивності (скоростиглість, несучість, масу 
яєць) чистопородних і помісних курей першого та другого покоління. 

Встановлено, що міжгрупові відмінності за живою масою відмічали-
ся на протязі всього періоду утримання дорослої птиці, починаючи з 18 
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тижня життя, коли молодок було переведено в доросле стадо (табл. 2).  
У цьому віці помісні молодки першого покоління (ІІ група – F1) вірогід-
но (при Р>0,999) переважали чистопородних на 260 г, а другого поколін-
ня (ІІ група – F2) – на 150 г. Причому з віком ця перевага збільшувалася. 
Так, у курей першого покоління у 22-тижневому віці різниця становила 
370 г (15,2%), а наприкінці періоду використання в 46-тижневому віці 
вона вже досягала 600 г (19,7%). Помісні кури другого покоління (F2) та-
кож переважали за живою масою чистопородних ровесниць, але в дещо 
меншій мірі, ніж першого покоління – на 210 г (8,6%) у віці 22 тижні і на 
330 г (10,9%) в 46 тижнів.

Таблиця 2. Динаміка живої маси чистопородних та помісних курей пер-
шого (F1) і другого (F2) покоління за період використання (n=50), кг

вік птиці, 
тижні

і група – чистопородні 
(г-2)

іі група – “прилиття крові” (г-22)
F1 F2

M ± m M ± m ± до г-2 M ± m ± до г-2
18 2,00 ± 0,02 2,26 ± 0,04 +0,26 а,а1 2,15 ± 0,03 +0,15 а

22 2,44 ± 0,04 2,81 ± 0,07 +0,37 а 2,65 ± 0,05 +0,21 б

30 2,83 ± 0,05 3,27 ± 0,07 +0,44 а,а1 3,09 ± 0,06 +0,26 б

33 2,92 ± 0,05 3,44 ± 0,07 +0,52 а,а1 3,21 ± 0,08 +0,29 б

38 2,98 ± 0,06 3,52 ± 0,08 +0,54 а 3,30 ± 0,08 +0,32 б

46 3,04 ± 0,06 3,64 ± 0,08 +0,60 а,а1 3,37 ± 0,08 +0,33 б

Примітки: а, б — вірогідно при порівнянні груп: а – Р>0,999, б – Р>0,99;  
а1 - вірогідно при порівнянні F1 з F2: а1 – Р>0,95.

При цьому спостерігалася вірогідна різниця за живою масою в ІІ групі 
між курми першого та другого поколінь на користь F1. Ці відмінності 
проявилися починаючи з 18-тижневого віку молодок, коли різниця між 
поколіннями за вивченим показником становила 110 г. У подальшому ця 
тенденція збереглася до кінця періоду використання птиці і коливалася 
від 160 до 270 г.

Встановлені нами відмінності за живою масою чистопородних та по-
місних курей обумовлені неоднаковою інтенсивністю росту птиці цих 
груп в різні вікові періоди, про що свідчать показники середньодобового 
приросту живої маси, наведені в табл. 3. 

За 28 тижнів використання (з 18 по 46 тиждень життя) середньодобові 
прирости на помісних курях складали 6,2-7,0 г, тоді як на чистопород-
ній птиці – 5,3 г, що на 17,3-32,7% нижче. Аналізуючи вікову динамі-
ку середньодобового приросту живої маси піддослідної птиці, слід від-
мітити найбільший його рівень в період з 18 по 22 тиждень життя – до  
досягнення птицею статевої зрілості. В І групі він склав 15,7 г, в ІІ гру- 
пі – 17,9-19,6 г, тобто кури дослідної групи переважали контрольну за 
цим показником, особливо в першому поколінні. Починаючи з 22-тиж-
невого віку спостерігалося поступове зниження середньодобового при-
росту живої маси в обох групах та стабілізація його на рівні 1,1-2,1 г.
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Таблиця 3. Інтенсивність росту живої маси чистопородних та помісних 
курей першого (F1) і другого (F2) покоління за віковими періодами

Приріст живої маси 
за віковий період 

група

і група – 
чистопородні (г-2)

іі група – “прилиття крові” (г-22)

F1 F2
З 18 по 22 тиждень 

Абсолютний, г 440,0±18,3 550,0±22,1 500,0±20,9
Середньодобовий, г 15,7±0,66 19,6±0,79 17,9±0,70
Відносний, % 19,8 21,7 20,8
З 22 по 30 тиждень 
Абсолютний, г 390,0±23,1 460,0±24,1 440,0±24,0
Середньодобовий, г 7,0±0,40 8,2±0,43 7,9±0,42
Відносний, % 14,8 15,1 15,3
З 30 по 38 тиждень 
Абсолютний, г 150,0±22,0 250,0±25,1 210,0±24,4
Середньодобовий, г 2,7±0,29 4,5±0,35 3,8±0,34
Відносний, % 5,2 7,4 6,6
З 38 по 46 тиждень 
Абсолютний, г 60,0±15,9 120,0±25,3 70,0±18,3
Середньодобовий, г 1,1±0,20 2,1±0,29 1,3±0,23
Відносний, % 2,0 3,4 2,1
З 18 по 46 тиждень 
Абсолютний, г 1040,0±48,4 1380,0±60,2 1220,0±55,2
Середньодобовий, г 5,3±0,28 7,0±0,31 6,2±0,33
Відносний, % 41,3 46,8 44,2

Вивчення відносної швидкості росту живої маси птиці показало, що в 
усі вікові періоди її значення було різним з невисокою амплітудою між-
групових коливань. До 22-тижневого віку у молодок всіх груп вона була 
найвищою (19,8-20,8%), що видно з даних табл. 3. З віком вона зменшу-
валася і найбільші темпи її падіння спостерігалися в ранньому віці з 30 по 
38 тиждень життя птиці – у період найбільшої інтенсивності яйцекладки. 
За даний період відносна швидкість росту живої маси знизилася в 2-2,8 
раз, порівняно з попереднім періодом. В цілому за період використання 
піддослідних курей цей показник становив 41,3% у чистопородної птиці 
і 44,2-46,8% – у помісної.

За рахунок підвищеної живої маси у помісних курей (ІІ група) отрима-
но дещо вищі показники маси яєць у віці 30 тижнів – перевага складала 
1,9 г і була високовірогідною (Р>0,999). При цьому слід відмітити, що 
статевої зрілості птиця з “прилиттям крові” досягла на 3,7 днів пізніше 
(Р>0,99), ніж чистопородна, через це і несучість її була на 3,3 шт. ниж-
чою, але цей показник невірогідний. 
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Таблиця 4. Показники яєчної продуктивності та відтворних якостей 
чистопородних та помісних курей другого покоління (F2)

Показники
група курей

і група –  
чистопородні (г-2)

іі група – “прилиття 
крові” (г-22) ± до г-2

Скоростиглість, днів 160,2 ± 1,04 163,9 ± 0,59 +3,7 б

Маса яєць в 30 тижнів, г 55,3 ± 0,31 57,2 ± 0,40 +1,9 а

Несучість за 40 тижнів, шт. 70,9 ± 1,76 67,6 ± 1,42 –3,3

Заплідненість яєць, % 92,4 96,7 +4,3

Виводимість яєць, % 90,4 90,1 –0,3

Вивід молодняку, % 83,5 87,1 +3,6

Примітки: а, б - вірогідно при порівнянні: а – Р>0,999, б – Р>0,99.

Відмічено також поліпшення відтворних якостей у курей ІІ групи, 
особливо показників заплідненості яєць та виводу курчат, за якими 
помісна птиця переважала чистопородну на 4,3% та 3,6%, відповідно.  
Виводимість яєць у птиці обох груп була практично на одному рівні – 
90,1-90,4%.

Таким чином, “прилиття крові” зарубіжного генетичного матеріалу 
сприяло поліпшенню м’ясних якостей вітчизняних м’ясо-яєчних курей, 
що знайшло своє відображення в перевазі помісних несучок отриманої 
мікролінії Г-22 над чистопородними ровесницями базової лінії Г-2 як 
за величиною живої маси, так і за інтенсивністю росту. За показниками 
яєчної продуктивності (віком досягнення статевої зрілості та несучістю) 
отримана птиця дещо поступалася базовій лінії. При цьому відмічено ві-
рогідну перевагу помісних курей за масою яєць та відтворними якостями.

висновки. 
1. Використання у ввідному схрещуванні півнів породи “Плімутрок бі-

лий” зарубіжної селекції мало позитивний вплив на показники м’ясної 
продуктивності дорослих м’ясо-яєчних курей новостворюваної лінії Г-
2 вітчизняної селекції (помісі першого та другого поколінь): жива маса 
наприкінці періоду використання (46 тижнів життя) складала 3,37-3,64 
кг, відносний її приріст – 44,2-46,8%, що на 330-600 г (10,8-19,7%) та на 
2,9-5,5% вище, ніж у чистопородної птиці. 

2. “Прилиття крові” зарубіжного генетичного матеріалу сприяло та-
кож поліпшенню маси яєць в 30 тижнів (на 1,9 г – 3,4%) та відтворних 
якостей птиці (на 3,6-4,3%), хоч і мало деякий негативний вплив на її 
скоростиглість та несучість.
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INFLUENCE THE FLOWING BLOOD ON ECONOMIC USEFUL SIGNS 
MEAT-END-LAYING HENS

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

Zaharchenko O. P., Pechenizhs’ka T. B., Fesenko N. A.
Summary. The article presents the results of introductive crossing of cock’s of 

meat-and-laying breed “Plмmutrock white” foreign selection with local hens of this 
breed (line G-2) and its influence on their economic useful signs. It is established, 
that “blood flowing” has positively affected parameters of alive weight hybrid birds 
and assisted improvement of its meat qualities. Hybrid hens for the period of use 
exceeded thoroughbred analogues on alive weight and a daily average gain on 
the average on 260-455 g and 0,9-1,7 g, accordingly. “Blood flowing” a foreign 
genetic material also assisted increase of weight of eggs in 30 weeks (on 1,9 g) and 
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reproduced qualities of a bird (on 3,6-4,3%) though had some negative influence 
on its precocity and quantity of eggs per hen. 

Key words: meat-and-laying hens, introductive crossing, blood flowing, meat 
productivity, egg productivity.

УДК: 636.52/.58.082

Порівняння СелекціЇ З вИкорИСТанняМ МеТодУ BLUP  
Та За влаСнИМ ФеноТИПоМ в лініЇ яЄЧнИХ кУрей

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

Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. В статті викладено результати відбору яєчних курей на основі 

власного фенотипу та оцінок племінної цінності за методом BLUP за по-
казниками яєчної продуктивності. Оцінено ефективність двох варіантів 
BLUP-селекції у порівнянні з селекцією за фенотипом. Встановлено перева-
гу відбору курей за показниками несучості з використанням методу BLUP 
за умови підбору до них кращих півнів, оцінених цим методом. Такий відбір 
сприяв підвищенню несучості нащадків на 1,4 шт. відносно показників по 
лінії при стабілізації маси яєць на рівні середнього по лінії – 56,1 г. Точність 
прогнозу як несучості, так і маси яєць дочок не перевищувала 0,8 %.

Ключові слова: яєчні кури, племінна цінність, оцінка BLUP, відбір, несу-
чість, маса яєць, прогноз.

вступ. Оцінка племінної цінності – це кількісна характеристика спад-
кових якостей тварин. Вона відображає, наскільки середня продуктив-
ність нащадків, що будуть одержані від оцінюваної особини, буде вищою 
або нижчою від середнього по популяції [1].

Однією з найбільш досконалих методологій визначення племінної 
цінності і прогнозування селекційного прогресу у тваринництві є мето-
дологія найкращого лінійного незміщеного прогнозу BLUP (Best Linear 
Unbiased Prediction) [2]. Цей метод в основному застосовується для гене-
тичної оцінки великої рогатої худоби, свиней, овець. 

За кордоном метод BLUP застосовують і при селекції птиці. Встановле-
но значну перевагу BLUP-селекції порівняно з добором півнів на основі 
середніх фенотипових показників живої маси синів - 30%. Ефективність 
селекції за живою масою при BLUP-оцінці півнів, на думку автора, може 
підвищитися на 18-24% [3].

Дослідження канадських учених також показали, що при селекції пти-
ці із застосуванням BLUP-моделі тварини можна одержати за живою ма-
сою більший ефект на 9-17%, ніж при оцінці й доборі за фенотипом [4]. 

При використанні BLUP-моделі тварини для добору курей за показ-
никами живої маси встановлено, що генетична відповідь у цьому випад-
ку на 77,7% вище, ніж при доборі за фенотипом батьків [5].



127

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

Літературних даних про спроби вітчизняних дослідників використо-
вувати методологію BLUP у птахівництві нами не знайдено. Тому нами 
розроблено ряд моделей для оцінки племінної цінності птиці, засно-
ваних на використанні цього методу [6]. Вони дають можливість про-
гнозувати зміни продуктивних показників у нащадків кожного оціне-
ного самця або самки, причому з вірогідністю в середньому не нижче 
84% [7]. Моделювання різних варіантів відбору птиці підтвердило до-
цільність 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% [8].

Отже, метою даних досліджень було вивчення ефективності BLUP-се-
лекції для поліпшення показників яєчної продуктивності птиці в порів-
няльному аспекті із селекцією за фенотипом в реальному селекційному 
процесі.

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проведені на яєчних ку-
рях лінії 02 породи род-айленд червоний в реальному селекційному про-
цесі в ДПДГ “Борки”. У птиці двох поколінь (батьки та їх нащадки) ви-
вчали показники яєчної продуктивності – несучість за 40 тижнів життя 
та масу яєць в 30 тижнів. 

Дослідження проведено в два етапи: на першому самок було оціне-
но за власними фенотиповими показниками та з використанням ме-
тоду BLUP і отримано прогноз продуктивності їх майбутніх нащадків. 
Самців для підбору оцінювали методом BLUP за цими ж показниками.  
З кращих несучок і півнів було сформовано 3 групи відбору: за власними 
показниками самок, за їх BLUP-оцінками та за сумарними BLUP-оцін-
ками самок і підібраних самців.

На другому етапі після відтворення наступної генерації було вивчено 
фактичні показники яєчної продуктивності у нащадків відібраної птиці 
та оцінено рівень їх збігу з теоретично очікуваними величинами у трьох 
запропонованих варіантах. 

Поголів’я птиці, оціненої за власними показниками продуктивності та 
з використанням методу BLUP, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Об’єм досліджень, голів

генетичний матеріал
Поголів’я

самки самці
Батьки 975 135
Нащадки 721 –
Всього 1696 135

Племінну цінність матерів та батьків оцінювали з використанням роз-
робленої нами комп’ютеризованої комплексної BLUP-моделі птиці 
(KMP BLUP) [6], згідно якої враховували фіксований фактор “партія 
виводу”.
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результати досліджень. Вивчено рівень фактичних показників про-
дуктивності птиці за початковий період (несучість за 40 тижнів життя, 
маса яєць в 30 тижнів) та оцінено її племінну цінність методом BLUP. 
За результатами цієї оцінки сформовано три групи кращих несучок в за-
лежності від критерію відбору: за власним фенотипом, за показниками 
BLUP-оцінки, а також за об’єднаними BLUP-оцінками самок і підібра-
них до них самців. Прогноз зміни показників у нащадків курей, відібра-
них різними методами за показниками несучості та маси яєць, наведено 
в табл. 2. Результати оцінки та відбору самців методом BLUP представ-
лено в табл. 3.

Слід відмітити значну перевагу несучок усіх відібраних груп над показ-
никами в цілому по лінії (Р>0,999) як за несучістю (на 1,9-3,6 шт.), так  
і за масою яєць (на 0,6-1,1 г). При цьому несучки, відібрані за фенотипом, 
істотно переважали інші групи за обома показниками, про що свідчать  
і очікувані ефекти селекції – 1,13 шт. проти 0,59-0,76 шт. за несучістю та 
0,42 г проти 0,22-0,31 г за масою яєць.

Варто також зазначити, що в групах, відібраних за несучістю методом 
BLUP, підключення оцінок самця підвищувало прогноз зміни цього по-
казника у нащадків в середньому на 0,42 шт. – з +1,53 шт. при викорис-
танні для відбору BLUP-оцінок самок до +1,95 шт. при використанні 
сумарної BLUP-оцінки самця і самки. При відборі за масою яєць різниці 
між двома варіантами відбору з використанням методу BLUP не спо-
стерігалося, оскільки прогнозоване поліпшення цього показника у на-
щадків в обох випадках було на рівні +0,6 г. Не було суттєвої різниці між 
цими двома варіантами відбору і за фактичними показниками несучості 
та маси яєць, які відрізнялися на 0,5 шт. та 0,2 г, відповідно.

Таблиця 2. Результати оцінки племінної цінності та відбору курей

Показники По лінії
відібрана група за показниками:
фенотип 

матері
BLUP 
матері

BLUP обох 
батьків

Поголів’я несучок, гол. 975 150 150 150
Несучість, шт.
Середнє значення фактичних 
показників 62,2±0,35 65,8±0,31а1,б2 64,6±0,37 64,1±0,40

Прогноз зміни показників у 
нащадків за методом BLUP +0,23 – +1,53 +1,95

Очікуваний ефект селекції* – +1,13 +0,76 +0,59
Маса яєць, г
Середнє значення фактичних 
показників 54,1±0,09 55,2±0,11б2 54,9±0,13 54,7±0,13

Прогноз зміни показників у 
нащадків за методом BLUP –0,01 – +0,60 +0,60

Очікуваний ефект селекції* – +0,42 +0,31 +0,22

Примітки: * h2=0,32 для несучості і 0,41 для маси яєць; а1, б2 – вірогідно при порівнянні 
відбору за фенотипом та методом BLUP: а1 – Р>0,95 (фенотип–BLUP матері), б2 – Р>0,99 
(фенотип–BLUP обох батьків).
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Самці до самок селекційних гнізд підбиралися за показниками BLUP-
оцінок, які по групі відбору за несучістю становили в середньому +0,61 
шт., а за масою яєць – +0,03 г.

Таблиця 3. Оцінки самців, відібраних з використанням методу BLUP

Показники По лінії
критерій відбору

за несучістю за масою яєць
Поголів’я самців, гол. 135 15 15
Очікуване поліп-
шення показників у 
нащадків

несучість, шт. +0,14 +0,61 –

маса яєць, г –0,01 – +0,03

Після вивчення фактичних показників продуктивності нащадків від 
усіх груп відбору птиці проведено порівняння їх з теоретично очікувани-
ми даними. Середні фактичні та прогнозовані з використанням методу 
BLUP показники яєчної продуктивності курей, а також абсолютні по-
хибки прогнозу для трьох варіантів наведено в табл. 4. 

Таблиця 4. Порівняння фактичних і теоретично очікуваних показників 
продуктивності курей

критерій відбору
несучість, шт. Маса яєць, г

факт про-
гноз

похибка, 
% факт прогноз похибка, 

%
Показники по лінії 67,5±0,76 – – 56,1±0,15 – –
Відбір за несучістю
За фенотипом 
матері 67,3±0,86 68,7 2,1 56,1±0,17 – –

На основі BLUP-
оцінок: 
- матері 67,5±0,87 69,1 2,4 56,2±0,17 – –
- обох батьків 68,9±0,85 69,5 0,8 56,1±0,17 – –
Відбір за масою яєць
За фенотипом 
матері 67,2±0,84 – – 56,0±0,17 56,5 0,8

На основі BLUP-
оцінок:
- матері 67,0±0,82 – – 56,1±0,17 56,7 1,1
- обох батьків 68,0±0,89 – – 56,3±0,17 56,7 0,8

Виявилося, що теоретично очікувані показники продуктивності пти-
ці в усіх варіантах відбору досить добре відповідають фактичним даним. 
Похибка прогнозу несучості курей не перевищувала 2,4%, причому 
найнижчою вона була при використанні для прогнозування об’єднаної 
BLUP-оцінки обох батьків – лише 0,8%. В цьому ж випадку фактична 
несучість нащадків була найвищою – 68,9 шт. проти 67,3-67,5 шт. в ін-
ших варіантах та 67,5 шт. в середньому по лінії. Маса яєць від усіх груп 
практично не відрізнялася і була на рівні 56,1-56,2 г.
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Дослідження також показали, що із значно вищою точністю отрима-
ли прогноз маси яєць, оскільки похибка його не перевищувала 1,1%. 
При цьому більш точним виявився прогноз цього показника на основі  
об’єднаної BLUP-оцінки батьків, де похибка становила 0,8%. За такої ж 
похибки отримано прогноз маси яєць нащадків і при відборі за феноти-
пом матері, але фактичні показники нащадків цієї групи на 0,3 г менші, 
хоч різниця і невірогідна. Крім того, від нащадків птиці, відібраної на 
основі об’єднаної BLUP-оцінки батьків, отримано також і на 0,8-1 шт. 
яєць більше, ніж від птиці інших груп відбору. 

Таким чином, відбір для отримання наступної генерації кращої птиці за 
власним фенотипом в обох випадках не мав позитивного впливу на по-
казники яєчної продуктивності нащадків, а за несучістю навіть призвів до 
її незначного зниження у порівнянні з середнім по лінії – на 0,2-0,3 шт.

Відбір же для відтворення кращих несучок з використанням BLUP-
оцінок племінної цінності за несучістю та підбір до них кращих плідни-
ків за цим же показником сприяв підвищенню несучості за 40 тижнів 
життя на 1,4 шт. відносно показників по лінії. В цьому випадку відбува-
ється стабілізація маси яєць на рівні середнього по лінії – 56,1 г.

В той же час при використанні для відбору об’єднаної BLUP-оцінки 
батьків за масою яєць спостерігалося незначне підвищення цього показ-
ника у нащадків (на 0,3 г), але при меншому ефекті за несучістю (0,5 шт.). 
Точність прогнозу як несучості, так і маси яєць не перевищувала 0,8%.

висновки. 
1. Несучки, відібрані за фенотипом, істотно переважали групи від-

бору методом BLUP за обома вивченими показниками – на 1,2-1,7 шт. 
за  несучістю та 0,3-0,5 г за масою яєць. Але очікуваний ефект селекції 
в групі відбору за фенотипом був нижчим за прогнозоване поліпшення 
показників у нащадків птиці, відібраної методом BLUP, – 1,13 шт. проти  
1,53-1,95 шт. за несучістю і 0,42 г проти 0,6 г за масою яєць.

2. Похибка прогнозу несучості курей не перевищувала 2,4%, маси 
яєць – 1,1%, причому для обох показників найнижчою вона була  
при використанні для прогнозування об’єднаної BLUP-оцінки обох 
батьків – 0,8%. 

3. Відбір кращих несучок на основі їх BLUP-оцінок племінної цінності 
за несучістю та підбір до них кращих плідників за цим же показником 
сприяє підвищенню несучості за 40 тижнів життя у нащадків на 1,4 шт. 
відносно показників по лінії при стабілізації маси яєць в 30 тижнів на 
рівні середнього по лінії – 56,1 г.
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COMPARISON OF SELECTION METHOD USING BLUP AND AT 
THEIR OWN PHENOTYPE IN A LINE OF LAYING HENS

Pankova S. M., candidate of agricultural sciences, svet_my@ukr.net
Summary. This paper presents the results of the selection of laying hens on 

the basis of their phenotype and estimates of breeding values   by BLUP method 
for egg productivity indicators. The efficiency of the two options BLUP-breeding 
compared with selection on the phenotype. The advantages of selection of hens for 
egg production performance using the BLUP selection provided them the best cocks 
measured by this method. This selection helped to increase egg production by 1.4 
pc offspring relative indicators in line with the stabilization of egg weight on the 
middle level on the line - 56.1 g. The accuracy of prediction as egg and egg weight 
daughters did not exceed 0.8 percent.

Key words: laying hens, breeding value, rating BLUP, selection, egg production, 
egg weight, prediction.

УДК 636.59.087.7
ЗАБІЙНІ  ЯКОСТІ  МОЛОДНЯКУ  ПЕРЕПЕЛІВ  ПРИ  ВИРОЩУ-

ВАННІ  З  ВИКОРИСТАННЯМ  НАНОСРІБЛА

Патрєва Л. С., д. с.-г. н., професор, Гроза В. І., асистент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Резюме. Представлено результати забою перепелів у віці 49 діб, вироще-
них з використанням срібловмісного препарату «Аргенвіт». Дослідження по 
вирощуванню перепелів породи фараон проведено на чотирьох групах птиці 
по 30 голів самців і самок в кожній. Випоювання перепелів проводили пре-
паратом «Аргенвіт» з концентрацією розчину 0,01…0,03 % протягом 21 дня 
вирощування, починаючи з добового віку. 
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Встановлено, що дослідні групи перепелів за основними показниками за-
бою перевершували контрольну групу. Найкращий результат одержано в 
групі перепелів, яким випоювали 0,02 % розчин наносрібла, що позитивно 
вплинуло на їх забійні якості, збільшуючи: забійний вихід на 3,62 % у самців 
та на 3,02 % – у самок; коефіцієнт м’ясистості – на 0,62 у самців та на 
0,26 – у самок.

Ключові слова: перепели, препарат «Аргенвіт», забійні якості.

Розвиток птахівництва України потребує розширення асортимен-
ту м’ясної продукції за рахунок виробництва м’яса нетрадиційних ви-
дів птахів. Одним з перспективних напрямків в цьому відношенні є 
перепелівництво, яке дає не тільки високоякісну яєчну продукцію, але  
й м’ясну, дієтичного призначення. 

М’ясо перепелів містить значно менше з’єднувальної тканини, тому 
воно більш ніжне і краще засвоюється. Відомо, що споживання м’яса 
перепелів позитивно впливає на імунну систему людини, підвищує стій-
кість організму до бактеріальних і вірусних інфекцій. Стійкість перепе-
лів до інфекцій дозволяє тримати їх не вакцинуючи, що виключає нако-
пичення лікарських препаратів у м’ясі [5].

Важливого значення набуває й питання виробництва екологічно чистої 
і безпечної продукції птахівництва з використанням нанотехнологій.

В наш час існує ряд наукових і практичних відомостей про позитивний 
вплив срібловмісних препаратів на продуктивність птиці, життєдіяль-
ність і природну резистентність.

Однією з найбільш поширених теорій, що пояснюють механізм дії срі-
бла на мікроорганізми, є адсорбційна теорія. Згідно цієї теорії клітина 
втрачає життєздатність внаслідок взаємодії електростатичних сил, що 
виникають між клітинами бактерій з негативним зарядом і позитивно 
зарядженими іонами срібла, при адсорбції останніх бактерійною кліти-
ною [1].

Сучасні вчені, порівнюючи активність деяких металів, установили, 
що найбільш сильною бактерицидною властивістю володіє срібло, мен-
шою – мідь і золото. Бактерицидна дія малих концентрацій іонів срібла 
пояснюється тим, що вони втручаються в життєдіяльність мікробів, за-
важаючи роботі біологічних каталізаторів – ферментів. З’єднуючись з 
амінокислотою цистеїном, що входить до складу ферменту, іони срібла 
перешкоджають його нормальній роботі.

Колоїдне срібло – продукт, який складається з мікроскопічних части-
нок срібла, що утворюють завис в демінералізованій і деіонізованій воді, 
отримується електролітичним способом.

Важливою є велика відмінність в токсичності сполук срібла для ниж-
чих форм життя (одноклітинні, бактерії, гриби, віруси та ін.) і для вищих 
організмів (тварини, людина) – різниця складається в 100 тис.-1 млн. 
разів, тобто, концентрації, що є летальними для мікроорганізмів, але 
безпечними для людини і тварин [3].

В умовах підвищеного попиту на екологічно чисті продукти птахівни-
цтва виникла необхідність заборони або зменшення використання ан-
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тибіотиків, гормональних та інших стимуляторів продуктивності птиці. 
У зв’язку з цим активізувався пошук нових альтернативних підходів до 
підвищення продуктивності птиці [2, 6].

До дії будь-якого антибіотика мікроорганізми пристосовуються за 7-10 
років. У той же час не виявлено жодного випадку, коли б мікроорганізми 
пристосувалися до дії наночасток срібла, оскільки вони атакують мікро-
організми відразу по декількох напрямках [3].

На основі вище викладеного, метою досліджень було встановлення 
дії срібловмісного препарату «Аргенвіт» виробництва ТзОВ «Галвокс» 
(Україна) на м’ясні якості перепелів при вирощуванні до 49 днів.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження по вирощуванню пе-
репелів породи фараон до 49-добового віку проводилося на базі філії 
кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції – навчально-
науково-виробничій перепелиній фермі Новоодеського навчально-кон-
сультативного відділення ІПО МНАУ. Об’єктом досліджень були забійні 
якості перепелів, а предметом досліджень – морфологічний склад тушок  
перепелів. 

Для визначення впливу препарату «Аргенвіт» на показники забійних 
якостей перепелів за принципом аналогів сформовано чотири групи 
птиці по 30 голів самців і самок в кожній – контрольну і три дослідних. 
Умови утримання, щільність посадки, фронт годівлі і напування, пожив-
ність раціонів, параметри мікроклімату і режим освітлення у всіх групах 
перепелів був однаковий. Випоювання перепелів проводили препаратом 
«Аргенвіт» протягом 21 доби вирощування, починаючи з добового віку, 
згідно схеми досліду (табл. 1).

Таблиця 1. Схема досліду

група Тривалість 
періоду, діб

кількість голів у групі концентрація розчину 
наносрібла, %самці самки

1 дослідна

21

30 30 0,01
2 дослідна 30 30 0,02
3 дослідна 30 30 0,03
4 контрольна 30 30 -

У 49-добовому віці з метою вивчення морфологічного складу тушок 
перепелів було забито по три голови самців і самок з кожної групи. 

Забійні якості та вихід продуктів забою визначали за такими показни-
ками: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний 
вихід та коефіцієнт м’ясистості (співвідношення їстівних частин тушки 
до неїстівних).

Анатомічний розділ тушок і розрахунок основних продуктів забою 
проводили за загальноприйнятою методикою [4].

Біометричну обробку даних проводили за допомогою програмного за-
безпечення MS Excel.

результати досліджень. Використання препарату «Аргенвіт» у вигляді 
водного розчину позитивно вплинуло на основні показники забою пере-
пелів. Показники забою самців перепелів за різної концентрації розчину 
наносрібла при вирощуванні представлено в таблиці 2.
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Таблиця 2. Показники забою самців перепелів за різної  концентрації 
розчину наносрібла при вирощуванні, Õ ± xS

Показник
група

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 4 контрольна

Передзабійна маса, г 186,60±
1,646***

191,40±
1,670***

186,63±
1,416***

162,43±
1,565

Маса напівпатраної  
тушки, г

146,80±
1,377***

150,84±
1,887***

144,61±
1,133***

117,11±
1,759

Маса патраної тушки, г 133,35±
1,765**

137,66±
1,882***

131,80±
1,710***

110,94±
1,299

Забійний вихід, % 71,56±
1,244

71,92±
1,430

70,62±
1,181

68,30±
1,427

Коефіцієнт м’ясистості 2,19±
0,060

2,49±
0,051**

2,17±
0,075

1,87±
0,095

Примітка. ** – р<0,01, *** – р<0,001.

За результатами забою самців перепелів їх передзабійна маса у віці 49-
діб мала достовірну різницю між трьома дослідними групами, яким ви-
поювали срібловмісний препрат «Аргенвіт», і контрольною. Різниця між 
першою дослідною групою і контрольною становила 24,17 г (р<0,001), 
другою і контрольною – 28,97 г (р<0,001), третьою і контрольною –  
24,20 г (р<0,001). 

Маса патраної тушки в дослідних групах мала достовірну різни-
цю порівняно до контрольної: у першій групі – на 22,59 г (р<0,001),  
другій – 26,72 г (р<0,001), третій –  20,86 г (р<0,001). 

Забійний вихід у дослідних групах самців перепелів становить 
70,62…71,92%, що на 2,32…3,62% вище порівняно до контрольної групи.

За коефіцієнтом м’ясистості найкращими групами виявились дослідні 
групи самців перепелів, які мали його на рівні 2,17…2,49, що на 0,30…0,62 
більше порівняно до контрольної групи (р<0,01).

В ході дослідження було встановлено, що група самців перепелів, яким 
випоювали срібловмісний препарат з концентрацією 0,02% мала досто-
вірну різницю порівняно до інших дослідних груп та контрольною. Різ-
ниця передзабійної маси перепелів другої дослідної групи, порівняно до 
першої, становить 4,80 г, з третьою – 4,77 г. Маса патраної тушки самців 
перепелів другої дослідною групи становила 137,66 г, що на 4,13…5,86 г 
більше порівняно до перепелів інших дослідних груп. 

Забійний вихід становив у другій дослідній групі 71,92%, що на 
0,36…1,30% більше порівняно до перепелів інших дослідних груп.

Коефіцієнт м’ясистості самців перепелів другої дослідної групи мав 
достовірну різницю порівняно до першої – 0,30 (р<0,05), із третьою – 
0,32 (р<0,05).

Показники забою самок перепелів за різної концентрації розчину на-
носрібла при вирощуванні представлено в таблиці 3.

Результати забою самок перепелів дають змогу стверджувати, що осно-
вні показники забою були кращими в трьох дослідних групах, яким випо-
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ювався срібловмісний препарат «Аргенвіт». Так, передзабійна маса самок 
перепелів дослідних груп становила 194,76…205,63 г, що на 18,43…29,30 г 
більше порівняно до контрольної групи (р<0,001).

Таблиця 3. Показники забою самок перепелів за різної концентрації 
розчину наносрібла при вирощуванні, Õ ± xS

Показник
група

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 4 кон-
трольна

Передзабійна маса, г 194,76± 
1,369***

205,63± 
1,517***

200,00± 
1,442***

176,33± 
1,646

Маса напівпатраної тушки, г 152,98± 
1,243***

163,44± 
1,343***

158,23± 
1,408***

133,65± 
1,762

Маса патраної тушки, г 139,33± 
1,482**

146,78± 
1,331***

142,94± 
1,276***

120,83± 
1,972

Забійний вихід, % 71,54± 
1,039

71,38± 
1,011

71,47± 
1,184

68,52± 
1,511

Коефіцієнт м’ясності 2,11± 
0,099

2,15± 
0,076

2,09± 
0,082

1,89± 
0,063

Примітка. ** – р<0,01, *** – р<0,001

Маса патраної тушки мала достовірну різницю порівняно до контр-
ольної групи у першій групі – на 18,50 г (р<0,001), у другій – 25,95 г 
(р<0,001), у третій – 22,11 г (р<0,001). 

Забійний вихід у дослідних групах самок перепелів був на рівні 
71,38…71,54%, що на  2,86…3,02% вище порівняно до контрольної групи.

За коефіцієнтом м’ясистості найкращими групами виявились дослідні 
групи самок перепелів, в яких він був на рівні 2,09…2,15, що на 0,20…0,26 
більше порівняно до контрольної групи.

В результаті дослідження встановлено, що група самок перепелів, яким 
випоювали срібловмісний препарат з концентрацією 0,02%, за основни-
ми показниками забою була найкращою. Так, їх передзабійна маса ста-
новила 205,63 г, що на 5,63…10,87 г більше порівняно до інших дослідних 
груп (р<0,01), маса патраної тушки – 146,78 г, що на 3,84…7,45 г більше 
за аналогічні показники самок першої і другої групи (р<0,05). 

За показниками забійного виходу (71,38…71,54%) та коефіцієнтом 
м’ясистості (2,09…2,15) вірогідної різниці між дослідними групами са-
мок перепелів не виявлено.

висновки. 1. Дослідження підтверджують доцільність використання 
наносрібла у вигляді розчину препарату «Аргенвіт» при вирощуванні пе-
репелів. 

2. Срібловмісний препарат «Аргенвіт» сприяє поліпшенню основних 
показників забою, а також м’ясних якостей самок і самців перепелів при 
вирощуванні до 49-добового віку. 

3. Для одержання найкращих м’ясних якостей перепелів при відгодівлі 
до 49-добового віку доцільно використовувати срібловмісний препарат 
«Аргенвіт» з концентрацією 0,02%.
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YOUNGSTERS QUAIL SLAUGHTER QUALITIES WHEN GROWN 
USING NANOSILVER

Patryeva L. S., Doctor of Agricultural BC., Professor, Clear VI Assistant

 Nicholaev  National Agrarian University, Nikolaev, Ukraine
Summary. Results slaughter quails aged 49 days, grown using silver remedy 

“Argenvit”. Research on growing quails breed pharaoh conducted on four groups 
of 30 birds males and females in each. Watering quails conducted silver remedy 
“Argenvit” solution with a concentration of 0,01 ... 0,03% during 21 days of 
cultivation, ranging from daily age.

Established that research groups quails on the basic parameters of slaughter 
exceeded the control group. The best result was obtained in a group of quail, which 
used 0,02% nanosilver solution that positively impacted their carcass quality by 
increasing: the slaughter yield at 3,62% in males and by 3,02% - females; coefficient 
of meat – 0,62 for males and 0,26 - females.

Key words: quail, silver remedy “Argenvit”, slaughter quality.

УДК: 636.52/.58.087.7 

рівні ліноленовоЇ кИСлоТИ в коМБікорМаХ  
для реМонТнИХ кУроЧок

Притуленко О. В., Братишко Н. І. 

Державна дослідна станція птахівництва НААН, с. Борки, Україна
резюме. Ремонтних курочок породи род-айланд вирощували на комбі-кор-

мах з вмістом ліноленової кислоти 0,16-0,23-0,46-0,76%. Найвища одно-
рідність поголів`я за живою масою у 17-тижневому віці була у групах, що 
спожи-вали комбікорми з рівнем ліноленової кислоти 0,46-0,76%.  При рів-
нях омега-3 ПНЖК в раціоні 0,23-0,46% курочки на 3 дні раніше досяга-
ли віку 50% несучості, на середню несучку було отримано на 2,9-1,9 яйця 
більше при менших витратах корму на 10 яєць на  3,8-2,5 %  у порівнянні з 
групою з найменшим вмістом омега-з ПНЖК. 

Ключові слова: ліноленова кислота, омега-3 поліненасичені жирні кис-
лоти, ремонтні курочки, комбікорм, жива маса, несучість, маса яєць, ви-
трати корму.

Важливою складовою жирів є поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), 
серед яких особливої уваги заслуговують лінолева та ліноленова, що 
відносяться до ряду омега-6 та омега-3 поліненасичених жирних кис-
лот. Вони відіграють важливу роль в ембріональному  розвитку птиці,  
становленні репродуктивної функції, в імунологічних реакціях організ-
му, тощо.

Основними джерелами  омега-6 та омега-3 ПНЖК в комбікормах для 
птиці є соняшникова, соєва, лляна та ріпакова макухи, в складі яких міс-
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титься до 7-12% олії. Високий рівень омега-3 ЖК в риб`ячому жирі, лля-
ній та дещо нижчий -  в ріпаковій і соєвій олії.

Дослідження останніх років свідчать про важливу роль омега-3  ПНЖК 
для здоров’я та продуктивності птиці. Підвищення її рівня в комбікор-
мах для бройлерів сприяло інтенсивному росту курчат і покращенню 
конверсії корму [1, 2]. За даними Walton J. P. [3, 4] при включенні в корм 
бройлерів 5% лляної олії спостерігали зниження випадків асцитів, серце-
вих захворювань (серцевої гіпертрофії), синдрому легеневої гіпертензії.  
Allen P. C. et al. [5] виявили зменшення захворювання курчат  на кокци-
діоз  при періодичному підвищенні вмісту омега-3 ПНЖК у  їх раціоні. 

За результатами дослідів [6] відмічено зниження вмісту абдомінально-
го жиру при  згодовуванні бройлерам раціону з високим рівнем омега-3 
ПНЖК (суміш лляного та риб`ячого жиру).  

В дослідженнях K. Ansenberger, C. Richards, Y. Zhuge [7] встановлено, 
що підвищення рівня ліноленової ПНЖК в раціоні курей сприяло зни-
женню падежу та покращенню репродуктивних якостей несучок [8-10]. 
Годівля перепілок-несучок комбікормами з низьким вмістом омега-3 
ПНЖК (0,48г/кг) негативно впливала на стан здоров`я, ріст та розвиток 
отриманого молодняку [9]. 

За даними M. Petrović, M. Gačić, V. Karačić [11] включення до раціону 
курей-несучок від 1 до 4% лляної олії не вплинуло на масу яєць, жовтка 
та відсоток жовтка. Однак згідно результатів  досліджень [ 12] тривале 
використання  в комбікормах для курей 10-20% насіння льону знижу-
вало масу жовтка та його відносну масу.  В дослідах Novak С. та ін. [13] 
встановлено, що годівля курей комбікормами з включенням до 10% на-
сіння льону  сприяла підвищенню маси яєць  протягом 3-ї фази продук-
тивності (62,6 г проти 61,4 г в контролі).

Наведені результати досліджень свідчать про актуальність питань щодо 
вивчення впливу омега-3 ПНЖК  на стан  здоров’я,  продуктивність і ре-
продуктивні якості та встановлення її оптимальних рівнів в комбікормах 
для птиці. 

Виходячи зі сказаного, метою наших досліджень було вивчити вплив 
різних рівнів омега-3 ПНЖК в раціоні на ріст та розвиток ремонтних 
курочок та їх подальшу продуктивність.

Матеріали та методи досліджень. Методом випадкової вибірки з добо-
вих курчат породи род-айланд було сформовано 4 групи по 75 голів у 
кожній. Годували їх повнораціонними збалансованими комбікормами 
однакового складу з рекомендованими параметрами поживності згідно 
вікових періодів, але з різними рівнями омега-3 НПЖК відповідно на-
веденої схеми досліду (табл.1). Різних рівнів ліноленової кислоти в ком-
бікормі досягали за рахунок введення 1% олій: соняшникової, соєвої, 
лляної, суміші лляної та соняшникової.

Дослід на ремонтних курочках породи род-айланд проводився на екс-
пери-ментальній фермі по збереженню генофонду птиці Інституту тва-
ринництва НААН. До 17-тижневого віку курочок утримували на підлозі, 
потім їх перевели в  кліткову батарею.   
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Таблиця 1. Схема  досліду

група раціон

1- контроль ПК з вмістом ліноленової кислоти (омега-3 ПНЖК) 0,16%

2 ПК з вмістом ліноленової кислоти (омега-3 ПНЖК) 0,23% 

3 ПК з вмістом ліноленової кислоти (омега-3 ПНЖК) 0,46% 

4 ПК з вмістом ліноленової кислоти (омега-3 ПНЖК) 0,76%

У 21-тижневому віці ремонтні курочки були переведені в батьківське 
стадо зі збереженням дослідних груп. Продовжували годували курей 
комбікормами з різними рівнями ліноленової кислоти згідно схеми до-
сліду по 24-й тиждень включно, потім  всі групи перевели на годівлю од-
наковим повнораціонним комбікормом, збалансованим за  основними 
поживними і біологічно активними речовинами згідно вікового періоду, 
з рівнем ліноленової кислоти 0,16%.  Облік продуктивності курей по гру-
пах продовжувався до досягнення ними 32-тижневого віку.

Протягом досліду враховували збереженість поголів`я курочок шля-
хом що-денного обліку падежу, живу масу в добовому, 8- та 17-тижне-
вому віці, витрати корму на 1 голову та 1кг приросту живої маси за пе-
ріодами вирощування,  однорідність поголів`я (±15%) за живою масою  
у 17-тижневому віці, вік знесення першого яйця та досягнення 50-ти % 
несучості, масу яєць за перші 5 тижнів несучості (з 21-го по 25-й), потім 
у віці 28 та 32 тижні, продуктивність з 21-го по 32-й тиждень, витрати 
корму на 10 яєць. 

результати досліджень.  Ліноленова кислота не синтезується в організмі 
птиці і тому обов`язково повинна надходити  з кормом. В комбікормі для 
курчат основними джерелами омега-3 ПНЖК були соєва макуха, люцер-
нове борошно, кукурудза та пшениця. За рахунок цих компонентів вміст 
омега-3 ПНЖК в раціоні для курчат 1-ї групи був на рівні 0,16%.  Доля 
ліноленової кислоти за рахунок 1% соняшникової олії була незначною 
і становила 0,002%. Підвищення рівня ліноленової кислоти до 0,23 та 
0,46% позитивно вплинуло на живу масу та конверсію корму у курчат 
2-ї та 3-ї груп як за  перший період (1-8 тижнів), так і за весь період ви-
рощування (табл. 2). Так, приріст живої маси у курочок цих груп за весь 
період вирощування був на 3,9 та 1,8%  вищим, ніж у 1-й та 4-й групах 
відповідно. Кращі показники конверсії корму за перший період вирощу-
вання були у 3-й групі курчат,  у 1-й та 4-й групах витрати корму були на 
4 та 3,4% більшими. За весь період вирощування витрати кормів на 1 кг 
приросту живої маси  у курчат 2-ї та 3-ї груп були на 1,9 та 3,8% менші, 
ніж у групах, які споживали комбікорми з вищим (0,76%) або нижчим 
(0,16%) вмістом омега-3 ПНЖК.
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Таблиця 2. Зоотехнічні показники вирощування курочок при годівлі 
комбікормами з різними рівнями ліноленової  кислоти

Показники групи курочок
№1 №2 №3 №4

Жива маса, г: день 
виводу 37,4±0,34 37,9±0,3 37,0±0,3 37,4±0,3

8 тижнів  713,1±9,3*  730,5±8,7 737,8±7,6 716,6±9,3
17 тижнів 1491,4±17,3* 1549,4±15,4 1548,7±15,1 1522,4±15,0
Витрати корму, кг на 1 
кг приросту за 8 тижнів 2,99 2,90 2,87 2,97

Витрати корму, кг на 1 
кг приросту за 17тижнів 5,27 5,06 5,06 5,16

Збереженість поголів`я, 
%  за 17 тижнів 98,6 97,4 98,6 97,4

Однорідність поголів`я, 
% (±15%) 92,8 92,1 94,5 96,5

Примітка: * Р< 0,05 

За період вирощування не виявлено закономірності  щодо впливу рів-
нів омега-3 ПНЖК на збереженість поголів`я курочок. 

Показник однорідності поголів`я ремонтних курочок за живою масою 
у 17-тижневому віці характеризує рівномірність (вирівняність) їх за роз-
витком і безпосередньо впливає на кількість кондиційних курочок, що 
будуть переведені у батьківське стадо. В умовах нашого досліду даний 
показник був високим у всіх групах ремонтних курочок. Проте у 3-й та 
4-й групах, яких годували комбікормами з вмістом омега-3 0,46-0,76% 
однорідність поголів`я була вищою  на 2-4%. Характерно, що найвищий 
показник однорідності був у 4-й групі з максимальним (0,76%) рівнем 
омега-3 ПНЖК.  Для підтвердження даного факту потрібно провести до-
слідження на більшому поголів`ї курочок.  

Годівля ремонтних курочок комбікормами з рівнями омега-3 ПНЖК 
в межах 0,23-0,76% позитивно вплинула на їх подальшу продуктив-
ність (табл. 3). Так, інтенсивність несучості у курей 2-ї – 4-ї груп була на  
8,0-6,0-4,6% вища у порівнянні з першою групою. До того ж, кури цих 
груп  досягли 50% несучості на 3 дні раніше від курей першої групи, рі-
вень ліноленової кислоти в раціоні яких був 0,16%.  

За період обліку  продуктивності (перші 12 тижнів несучості) найбіль-
ше яєць на середню несучку було отримано в групах курей, в комбікормі 
яких рівень омега-3 ПНЖК був в межах 0,23-0,46%. Зниження вмісту 
омега-3 ПНЖК в комбікормі до 0,16%, як і підвищення його до 0,76%, 
однаково знижувало цей показник до рівня 60 яєць на несучку, що було 
на 2,7 та  1,8 яйця менше порівняно з другою та третьою групами.
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Таблиця 3. Показники продуктивності курей різних груп за 12 тижнів

Періоди досліду за 
віком курей, тижні

групи
1 2 3 4

Вік досягнення 50% несучості, дні
161 158 158 158

Інтенсивність несучості, %
21-24 34,2 42,2 40,2   38,8
25-28 90,6 91,2 90,1 88,3
29-32 88,8 90,5 90,3 87,3

Отримано яєць на середню несучку, штук
21-24 9,57 11,81 11,25 10,87
25-28 25,36 25,53 25,24 24,73
29-32 24,87 25,34 25,27 24,45
Всього 59,80 62,68 61,76 60,05

Отримано яєць на початкову несучку, штук
21-24 9,57 11,81 11,25 10,86
25-28 25,36 25,53 25,24 24,30
29-32 24,87 25,34 25,27 23,60
Всього 59,80 62,68 61,76 58,76

Витрати корму на 10 яєць, кг
21-24 3,11 2,55 2,67 2,77
25-28 1,27 1,26 1,28 1,30
29-32 1,29 1,27 1,27 1,32
В середньому за період 1,57 1,51 1,53 1,58

Збереженість поголів`я, %
100 100 100 96,5

У зв’язку з падежем птиці у четвертій групі (причини падежу не були 
пов’язані з фактором, що вивчається) показник кількості яєць на почат-
кову несучку у цій групі був найнижчим (навіть відносно першої групи 
меншим на 1,7%). 

На масу перших знесених яєць вплинули не тільки рівень омега-3 
ПНЖК, а також і джерело ПНЖК (в залежності від вмісту лінолевої кис-
лоти в ньому).  Так, в перші два тижні несучості найвища маса яєць була 
у курей першої групи при найменшій інтенсивності несучості (табл. 4).  
У курей 3-ї та 4-ї груп маса перших знесених яєць була меншою на  
3,4-2,7 г, проте слід вказати, що інтенсивність несучості у цих групах  була 
вищою  на 2,4%. Маса яєць, отриманих від курей 3-ї групи була вірогід-
но  нижча (Р<0,05), ніж від курей 1-ї групи. За другий тиждень несучості   
ця різниця зменшилась до 1,5 г, але продовжувала залишатись вірогід-
ною. Інтенсивність несучості за цей тиждень у 3-й групі була вищою 
на 11,8% у порівнянні з 1-ю групою. Вихід яйцемаси  на несучку за 
перші два тижні продуктивності був вищим у 1,5 рази у групі з рівнем  
омега-3 ПНЖК 0,46%. 
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Таблиця 4. Інтенсивність несучості  курей та маса яєць 

вік курей, 
тижні

інтенсивність  
несучості,%  

по групах курей
Маса яєць, г по групах курей

1 2 3 4 1 2 3 4

21 4,6 5,1 7,0 7,0 47,2±1,4 46,1±1,0 43,8±0,8* 44,5±1,2

22 17,3 26,1 29,1 24,3 48,0±0,5 46,8±0,4 46,5±0,4* 47,0±0,4

23 43,9 54,2 53,7 49,4 49,7±0,4 50,5±0,3 49,6±0,4 49,7±0,4

24 70,9 83,3 70,9 74,8 51,4±0,4 52,1±0,3 51,7±0,3 51,2±0,3

25 87,0 88,2 83,1 84,9 52,2±0,3 52,4±0,3 52,1±0,2 52,5±0,3

28 94,4 93,5 93,2 88,8 56,0±0,3* 56,8±0,2 56,2±0,2 57,0±0,3

32 85,5 89,3 87,0 85,7 55,6±0,3** 56,2±0,2 56,4±0,2 57,3±0,3

Примітка: * Р< 0,05; ** Р< 0,01 

На третьому тижні продуктивності маса яєць у 1-й та 3-й і 4-й групах 
вирівнялась і в подальшому була на рівні цих груп до 28-тижня, з якого  
вона стала вірогідно нижча, ніж у 4-й групі. Можливо це пов`язано з тим, 
що починаючи з 25-го тижня до складу комбікормів для курей усіх груп 
перестали вводити олії, як джерело ПНЖК, що спричинило  найбільше 
зниження рівня омега-6 ПНЖК саме у цій групі. 

Стабільно висока маса яєць при найвищій продуктивності курей була 
у групі з рівнем ліноленової кислоти 0,23%. 

висновки. 1. Найкращі показники приросту живої маси курочок та ви-
трат корму на одиницю приросту за період вирощування отримані при 
рівні омега-3 ПНЖК в комбікормі в межах 0,23-0,46%.

 2. Вміст ліноленової кислоти раціонах курочок в межах 0,46-0,76% за-
без-печував підвищення однорідності поголів`я за живою масою у 17-ти 
тижневому віці на 2-4% та   вищу на   2,4-1,9% продуктивність за перші 
два тижні несучості в порівнянні з 1-ю та 2-ю групами.   

3. Кури, яких вирощували на комбікормах з вмістом омега-3 ПНЖК 
0,16 %, досягли рівня 50-ї % несучості на 3 дні пізніше і за перший місяць 
продуктивності знесли на 2 яйця менше при більших витратах корму на 10 
яєць на  40-50 г, ніж кури з рівнем омега-3 ПНЖК в раціонах 0,23-0,46 %. 

4. Рівень ліноленової кислоти в межах 0,23-0,46% забезпечував високу 
продуктивність курей як в перший, так і послідуючі місяці несучості.

5. Маса яєць у перші тижні продуктивності була стабільно вища у групі 
курей з рівнем ліноленової кислоти 0,23%.
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THE LEVELS OF LINOLENIC ACID IN COMPOUND FEED FOR 
REPLACEMENT CHICKEN

Pritulenko O.V., Bratishko N.I.   
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State Poultry Research Station NAAS, Borky, Ukraine
Summary. replacement chicken of Rhode Island breed were fed compound feed 

with 0,16-0,23-0,46-0,76% linolenic acid. The highest homogeneity of livestock 
according to live weight at the age of 17 weeks was recorded in the groups fed with 
compound feed containing 0,46-0,76% linolenic acid. With the level of Omega-3 
PUFA in the ration 0,23-0,46% chicken reached the 50% age of egg-laying 3 days 
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earlier; an average egg-layer chicken produced 2,9-1,9 more eggs with lower feed 
loss, for 10 eggs 3,8-2,5 % lower in comparison with the group of the lowest Ome-
ga-3 PUFA percentage. 

Key words: linolenic acid, Omega-3 polyunsaturated fatty acids, replacement 
chicken, compound feed, live weight, egg-laying, egg weight, feed loss. 

УДК: 636.52/.58.082.2

ИСПолЬЗованИе геноФонда СелЬСкоХоЗяйСТвенной 
ПТИцЫ в ПракТИЧеСкой СелекцИИ

Ройтер Я. С., заместитель директора по селекционной работе  
ВНИТИП, доктор с.-х. наук, профессор (Российская Федерация)

Резюме. Рассмотрен вопрос создания новых отечественных высокопро-
дуктивных пород сельскохозяйственной птицы разных видов на базе суще-
ствующего генофонда. 

Ключевые слова: генофонд, сельскохозяйственная птица, селекция, поро-
да, хозяйственно полезные признаки.

вступление. Возрастающие требования рынка к качеству производи-
мой птицеводческой продукции и её ассортименту ставит перед специ-
алистами задачу пересмотра селекционных программ работы с птицей.

В настоящее время производство пищевых яиц основано, в основном, 
на двух породах кур (леггорн, род–айланд), производство мяса бройле-
ров – на породах корниш и плимутрок. При производстве мяса уток до 
последнего времени использовали одну породу – пекинские, гусей – 2-3 
породы (линдовская, итальянская, рейнская), индеек - одну породу (бе-
лая широкогрудая). В свою очередь непрерывный процесс селекции по 
созданию новых более продуктивных линий и кроссов птицы приводит 
к замене используемой птицы в производстве, сужению числа исполь-
зуемых линий, кроссов. В этом случае также возникла необходимость в 
сохранении линий, используемых как резервных в качестве генофонд-
ных единиц.

Биологическое разнообразие сельскохозяйственной птицы в виде 
пород, популяций, линий является необходимым фактором создания 
новых форм и совершенствования существующих. В птицеводстве есть 
масса примеров выведения новых пород и синтетических популяций пу-
тем различных типов скрещивания. Чтобы иметь возможность создавать 
новые линии, кроссы путем подбора птицы с разными генотипами для 
промышленного производства, необходимо сохранить как можно боль-
шее число имеющихся в настоящее время популяций и линий.

Вопросы  сохранения генофонда птицы должны быть увязаны с разра-
боткой новых направлений в селекции, позволяющие рационально ис-
пользовать все разнообразие линий, пород сельскохозяйственной птицы 
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в целях создания новых конкурентоспособных кроссов на современном 
этапе развития птицеводческой отрасли.

Резервные линии, отдельные породы и породные группы отечест-
венной селекции характеризуются биологическими и хозяйственными 
особенностями, не свойственными современной промышленной птице 
(высокие воспроизводительные качества, крепость костяка, качество 
яиц, устойчивость к ряду заболеваний), а также, что очень важно, от-
личными вкусовыми качествами мяса и яйца, которые утрачены из-за 
интенсивной селекции, направленной на повышение продуктивности 
птицы. Племенная работа с этими породами и линиями практически 
приостановилась, что и вызвало необходимость создания генофондных 
ферм при научно исследовательских учреждениях с учётом специализа-
ции этих учреждений по работе с тем или иным видом птицы. Так, при 
ВНИТИП была создана генофондная ферма кур, цесарок и перепелов, 
при ВНИГРЖ - кур, Северо - Кавказской ЗОСП – индеек, Владимирс-
ком НИСХ - гусей, ГУП «ППЗ Благоварский» - уток и гусей.

Материалы и методы исследований. С 1976 года ВНИТИП осущест-
вляет координацию научно-исследовательских работ по сохранению  
и использованию в селекции генетического резерва сельскохозяйствен-
ной птицы. С целью повышения эффективности работ в этом направле-
нии была разработана программа совместных исследований ВНИТИП, 
ВНИГРЖ, Северо-Кавказской ЗОСП и других научно- исследователь-
ских учреждений страны. Осуществление работ по данной программе 
проводится под методическим руководством ВНИТИП. В соответствии 
с программой были проведены исследования по уточнению методов и 
приёмов сохранения редких пород и резервных линий, по использо-
ванию этих линий в селекционной работе при создании родительских 
форм и кроссов. В работе большое внимание уделяется обогащению 
генофондных стад сельскохозяйственной птицы путём поиска и завоза 
новых, малочисленных пород, изучению продуктивных качеств и других 
фенотипических особенностей малочисленных групп птицы и сохраня-
емых резервных линий. Обогащение генофонда осуществлялось за счёт 
приобретения яиц и птицы из хозяйств птицеводов-любителей и путём 
создания стад резервных линий в экспериментальных хозяйствах науч-
но-исследовательских учреждений.

результаты исследований. Принимая во внимание неизбежность гене-
тических изменений при длительном сохранении пород и популяций 
птицы, были разработаны методы и приёмы, которые обеспечили под-
держание типичности породы, линии не только по фенотипу количест-
венных, но и качественных признаков. В настоящее время численность 
сохраняемых генофондных единиц в генофондных хозяйствах: кур - 76, 
гусей - 22, уток - 8, индеек - 7, цесарок - 7, перепелов - 8. В последние 
годы резервные линии и породы генофондных стад использовались для 
создания высокопродуктивных промышленных, кроссов и пород мяс-
ных и яичных кур, гусей, уток, индеек. 

В качестве примера использования генофонда резервных линий в со-
здании высокопродуктивной промышленной птицы может служить со-
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зданный и утверждённый в последние годы кросс мясных кур «Смена 
8». Этот кросс создан с использованием резервных линий собственной 
селекции и линий селекции лучших мировых фирм («Авиаген» и др.).

Кросс «Смена 8» имеет мировые стандарты по основным продуктив-
ным показателям, обеспечивающим рентабельность производства:

- отличную конверсию корма - 1,68 - 1,70 кг/кг;
- высокий прирост живой массы – 58 - 60 г в сутки;
- высокий выход грудных мышц в расчете от живой массы – 19,0-19,5 %.
Родительское стадо этого кросса обеспечивает получение на началь-

ную несушку за 62 недели жизни 133 головы бройлеров или 300-320 кг 
мяса в живой массе.

При создании высокопродуктивных яичных кроссов кур «СП 789», 
«Птичное», «Птичное 2», «Радонит 3» и др. был использован генетичес-
кий материал линий кур отечественной селекции, а также птицы японс-
кого, канадского, немецкого и голландского происхождения. Используя 
вышеуказанный материал, были получены гетерогенные группы птицы, 
которые послужили исходным материалом для создания заводских ли-
ний кур. Яйценоскость кур этих кроссов за 72 недели жизни составляет 
319 – 330 шт. яиц, расход корма на 10 яиц - 1,25 -1,27 кг. 

Примером использования сохраняемого генетического материала  
в селекционном процессе могут служить также созданные породы уток, 
гусей, индеек и цесарок. Так, при создании уток «Башкирские цветные» 
был использован генофонд линии уток кросса «Медео», «Благоварс-
кий». Созданные на базе Башкирских цветных уток кроссы БЦ 12 и БЦ 
123 отличаются более низким содержанием жира в тушке на 5-7 %. При 
этом родительская пара уток созданных кроссов обеспечивает получе-
ние 515-520 кг мяса за год. В структуре стада уток в стране доля этой 
птицы составляет - 38,0%.

В 2013 году в ГУП «ППЗ Благоварский» была завершена многолетняя 
работа по созданию кросса уток с белой окраской оперения нового по-
коления «Агидель 34» и «Агидель 345». Исходным материалом для выве-
дения этих кроссов послужили исходные линии кросса «Благоварский», 
Б1 и Б2, а также птица кросса «Черри-Велли» Великобритании и утки 
породы индийские бегуны. Созданные кроссы характеризуются высо-
кой продуктивностью, отличными вкусовыми качествами мяса, ожи-
рённость тушки у них ниже, чем по другим распространенным кроссам 
на 4,5−6,4%. Общий выход мяса в живой массе от одной родительской 
пары составляет более 560 кг. При этом птица приспособлена к тради-
ционным условиям содержания и кормления, свободна от болезней лей-
козного комплекса и других заболеваний, характерным высокопродук-
тивной птице зарубежной селекции. Сохранность молодняка и взрослых 
уток составляет 97,5ě98,5%.

Из анализа источников литературы по разведению гусей следует, что 
в довоенный период до 1941 года в стране  в основном разводили мес-
тных гусей, характеризовавшихся невысокой продуктивностью, но они 
были хорошо приспособлены к традиционным, выгульным условиям 
содержания. В военный и после военный периоды (1944-1958 гг.) осу-
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ществлялся завоз высокопродуктивных, на тот период, гусей из стран 
Западной Европы и Азиатского континента. В большинстве случаев 
завезенную птицу использовали в скрещиваниях с местными гусями. 
Полученные помеси, обычно, характеризовались довольно высокими 
продуктивными признаками. Однако, в последующем при разведении 
помесей «в себе» их продуктивность и жизнеспособность снижались,  
а при длительном разведении такой птицы наблюдали вырождение  
некогда высокопродуктивных гусей.

В отдельных регионах страны для поддержания высоких продуктив-
ных показателей была организована селекционно-племенная работа  
с гусями, результатом которой явилось создание групп птиц с устойчиво 
передающимися признаками потомству. В 50-60 гг. прошлого столетия 
формировались такие породы и породные группы как адлерские, круп-
ные серые, владимирские глинистые, горьковские, виштенес, кубанс-
кие и другие. Однако в настоящее время большинство из перечисленных 
пород утратили промышленное значение. Сегодня их разводят лишь  
в небольшом количестве на генофондных фермах, они также имеются  
в ограниченном количестве у отдельных птицеводов-любителей.

Из числа пород и породных групп, созданных отечественными селек-
ционерами, к настоящему времени промышленное значение сохранили 
лишь линдовские (горьковские), крупные серые и краснозерские гуси. 
Из числа зарубежных пород в стране довольно широкое распростра-
нение получили гуси среднего типа – итальянской и рейнской пород.  
Завоз этих пород гусей в бывший СССР был осуществлен в 1969-1970 гг. 
из Венгрии и Польши. 

В настоящее время в стране около 90% поголовья составляют гуси оте-
чественной селекции.

Около 60% поголовья составляют гуси линдовской породы, широко 
используются «Уральские белые» селекции ГУП «ППЗ Благоварский», 
а также «Губернаторские» селекции ООО «ППЗ «Махалов» Курганской 
области.

Гуси линдовской породы выведены специалистами ОАО «Линдовская 
птицефабрика - племзавод по гусям» и сотрудниками ВНИТИП методом 
сложного воспроизводительного скрещивания местных, солнечногорс-
ких, арзамасских, китайских, ландских пород с последующей селекцией 
птицы по продуктивности. Линдовская порода обеспечивает получение 
48-50 яиц за 4,5 месяца продуктивного периода при живой массе гусят в 
9 недель - 4,4 – 4,5 кг. В настоящее время на базе линдовской породы со-
здается кросс гусей, обеспечивающий получение гусят в 10 недель с жи-
вой массой 5,2 – 5,4 кг при затратах корма на 1 кг прироста 2,6 – 2,7 кг.

В результате многолетней работы специалистами ГУП «ППЗ Благовар-
ский» в творческом сотрудничестве с учеными Всероссийского научно-
исследовательского и технологического института птицеводства  создана 
и утверждена в 2009 году порода гусей, получившая название «Уральские 
белые». Порода создана на основе генофонда пород рейнских, итальян-
ских и северо-германских гусей с последующей длительной селекцией 
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птицы по продуктивным признакам. Данная порода отличается от дру-
гих разводимых пород аутосексностью окраски пуха суточных гусят, вы-
сокой продуктивностью, хорошими воспроизводительными показателя-
ми и скоростью прироста живой массы молодняка. Птица адаптирована 
к содержанию в неотапливаемых помещениях в течение круглого года, 
хорошо фуражирует на пастбищах и водоемах.

Уральские белые гуси однородны по окраске оперения, развитию экс-
терьера, стойко передают отселекционированные признаки потомству.

Эти гуси имеют характерные экстерьерные особенности, отличаются 
от других пород компактным телосложением, отсутствием шишки на 
лбу, аутосексной окраской пуха гусят в суточном возрасте, хорошими 
мясными и перо-пуховыми качествами птицы в возрасте убоя на мясо 
9(10) недель. 

Яйценоскость на несушку за 4,5 месяца продуктивности 52,0 шт., вы-
вод гусят 75,5%, выход гусят от несушки за продуктивный цикл состав-
ляет 37-38 голов, живая масса гусят в 9 недель: самцы – 4,15 кг; самки 
3,85 кг. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы – 2,60 кг, сохран-
ность 96,0%.

Близкие по продуктивным показателям являются гуси породы «Губер-
наторские». Основой для создания этой породы явились гуси итальянс-
кой и местной шадринской породы. Эти гуси получили распространение 
в Курганской области и других регионах Зауралья.

Северо–Кавказская ЗОСП специализируется по селекции индеек.  
В экспериментальном хозяйстве ЗОСП сохраняют следующие породы 
индеек: бронзовая северокавказская, белая северокавказская, белая ши-
рокогрудая, серебристая северокавказская, черная тихорецкая, белая 
московская, узбекская палевая.

За годы существования Северо–Кавказской ЗОСП на базе имеюще-
гося генофонда специалистами предприятия создано три породы и два 
высокопродуктивных кросса индеек – «О 24» и «Универсал». В настоя-
щее время промышленное значение имеет кросс «Универсал». Он создан  
с использованием генофонда линий северокавказской, белой московс-
кой и белой широкогрудой пород. Кросс пользуется спросом у населе-
ния, в индивидуальных и фермерских хозяйствах.

Кросс «Универсал» характеризуется следующими показателями про-
дуктивности: родительская форма обеспечивает получение 61 индюшон-
ка за цикл. Живая масса индюшат – бройлеров в 16 недель: самцы – 6,5 кг;  
самки – 4,8 кг. Затраты корма на 1 кг прироста – 2,91 кг. Сохранность 
молодняка – 98,0%.

В настоящее время в СК ЗОСП завершается работа по созданию но-
вого кросса с условным названием «Виктория», который превосходит 
по хозяйственным всем показателям ранее созданные на предприятии 
кроссы.

Учеными ВНИТИП и Марийским ГУ на базе обыкновенных серо-
крапчатых цесарок созданы высокопродуктивные породы — «Загорская 
белогрудая» (ВНИТИП) и  «Волжская белая» (Марийский ГУ). Яйце-
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носкость созданной птицы составляет за 64 недели жизни 145-150 яиц. 
Живая масса цесарят-бройлеров в 12 недель  - 1,30 - 1,35 кг, затраты кор-
ма на 1 кг прироста 2,7-2,8 кг. Отечественные породы характеризуются 
высокой жизнеспо собностью, они свободны от болезней лейкозного 
комплекса, чем выгодно отличаются от других видов домашней птицы.

выводы. В настоящее время отечественными учёными – селекционе-
рами разработаны программы дальнейшего совершенствования и созда-
ния новых промышленно значимых кроссов и пород сельскохозяйствен-
ной птицы. Современные программы селекции направлены на создание 
птицы с качественно новыми признаками (мясо с повышенным содер-
жанием протеина, высокой конверсией корма, стрессоустойчивые и др.). 
С этой целью в селекционной работе с курами используют голошейных, 
юрловских голосистых, кучинских юбилейных, адлерских серебристых 
и др. породы кур. При селекции гусей нового поколения наряду с по-
родами, имеющие промышленные значения, используют такие породы: 
виштинес, арзамасская, крупная серая; породы уток - индийские бегу-
ны, мускусные, хохлатые; цесарок - кремовые, серо - крапчатые и другие 
породы и линии сохраняемые в генофондных стадах.

USE OF THE GENE POOL OF THE AGRICULTURAL POULTRY IN 
PRACTICAL BREEDING

Roiter Ya. S., VNITIP (The Russian Federation)
Summary. The question of the creation of new highly productive breeds of 

domestic poultry of different species on the basis of the existing gene pool.

Key words: the gene pool domestic poultry, breeding, breed, economically useful 
traits.
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генеТИЧна СТрУкТУра БаТЬківСЬкИХ ліній кУрей  
Та гіБрИдів За ПоліМорФнИМИ локУСаМИ Білків яЄцЬ

Руда С.В. к. с.-г. н, Ткачик Т.Е. к. біол.н.
sveta.ruda@gmail.com

Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. Проведена оцінка генетичної структури двох вихідних популя- 

цій –м’ясо-яєчних міні-курей, полтавських глинястих і гібридів, отриманих 
на їх основі за локусами OV, G(3), G(2) та TF білків яєць. Встановлено, що 
за дослідженими маркерними системами птиця знаходиться в стані повної 
генетичної рівноваги. Показано, що за основними популяційно-генетичними 
показниками вихідні форми не суттєво відрізняються між собою, а гібридна 
птиця займає проміжне значення за частотою алелей локусів G(3), G(2) і 
переважає вихідні форми за гетерозиготністю.
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Ключові слова: м’ясо-яєчні міні-кури, гібрид, поліморфні білки, генетична 
відстань, генетична структура, локус, алель.

Важливим етапом роботи при створенні нових порід та популяцій  
є проведення моніторингу генетичної структури та оцінка ступеня кон-
солідованості груп птиці. Процес інтенсивної селекції веде до змен-
шення резерву генів і втрати деяких ознак, які могли б бути корисними  
в майбутньому, а кожна нова популяція набуває характерного для неї 
генетичного профілю і стає носієм специфічних для цієї популяції ге-
нетичних комплексів [1, 2]. Кожна популяція тваринного і рослинно-
го світу характеризується певним рівнем спадкової мінливості. В той 
же час при створенні нових популяцій з використанням міжлінійної чи 
міжпородної гібридизації відбувається значне збільшення рівня гетеро-
зиготності, частоти окремих алелей і навіть поява нових для даної групи 
птиці чи тварин алелей на чому акцентували в своїх роботах Гінтовт В. Е.  
та Подстрєшний О. П. [3, 5, 6]. 

Застосування генетичних маркерів у популяційних дослідженнях та в 
селекційній роботі з тваринами дає можливість виявляти нові алельні 
форми та їх особливості, проводити сімейний та популяційний аналіз 
успадкування й частоти прояву еритроцитарних антигенів та генетичних 
варіантів білків, вивчати динаміку частоти генів поліморфних систем 
та рівня гетерозиготності під впливом селекційно-племінної роботи, а 
також проводити аналіз мікроеволюційних процесів, вивчати генетичні 
особливості різних порід та популяцій, аналізувати генетичну рівновагу 
у популяціях, визначати зчеплення поліморфних локусів та зв’язок полі-
морфних ознак з життєздатністю та продуктивністю тварин, проводити 
пошук гетерозисних сполучень ліній і окремих особин за еритроцитар-
ними антигенами та білками, уточнювати походження племінних тва-
рин [6, 7].

Тому, метою нашої роботи було визначення генетичної структури но-
вого гібриду яєчно-м’ясного напряму продуктивності та його вихідних 
форм.

Матеріали і методи. Дослідження проведені у відділі селекції і генетики 
сільськогосподарської птиці Інституту птахівництва НААН. У досліді ви-
користано три групи курей: породи полтавська глиняста яєчно-м’ясного 
напряму продуктивності (код групи ПГ) – батьківська форма, популяція 
міні-птиці м’ясо-яєчного напряму продуктивності (код групи МК) – ма-
теринська форма та гібрид, отриманий на їх основі (код групи МкхПГ). 

Розподіл білків курячого яйця на генетично обумовлені фракції про-
водили з використанням методів горизонтального та вертикального 
електрофорезів у крохмальному гелі за О. Смітісом [10] із використан-
ням буферних систем Б. Гане [8]. Рівень гетерозиготності визначали як 
відношення загальної кількості всіх гетерозигот у цій вибірці до числа 
досліджених локусів (OV, G(3), G(2), Tf). Перевірку генної рівноваги 
проводили методом ě2 [4]. Генетичну відстань між групами птиці D

N
 роз-

рахували за методикою М. Nеі [9]. Всього під час дослідження було про-
аналізовано 119 особин.
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результати досліджень. Генетичну структуру піддослідних груп курей ви-
значали за чотирма поліморфними локусами протеїнів яєчного білка (OV, 
G(3), G(2) та TF). За результатами електрофоретичного розподілу білків 
провели порівняльний аналіз родинних форм – батьківської (ПГ), мате-
ринської (МК) та гібриду (ПГхМК), створеного на їх основі. Було вста-
новлено, що три локуси OV, G(3), G(2) є поліморфними, у них було ви-
явлено повільну – В та швидку – А фракції протеїнів яєць. Локус TF у всіх 
піддослідних групах був мономорфним і характеризувався на фореграмах 
лише повільною фракцією кональбуміну В (фенотип ВВ), тому частоти 
алелей за цим локусом не наводяться. У поліморфних локусах G(3) та G(2) 
виявлено три фенотипи АА, АВ та ВВ. В локусі OV було зафіксовано тільки 
АА та АВ фенотипи (табл. 1).

Таблиця 1. Розподіл фенотипів за локусами Оv, G(3), G(2) та критерій 
відповідності χ2 у піддослідних групах

код 
групи N розпо-

діл

локуси
Ov G(3) G(2)

Фенотипи χ2 Фенотипи χ2 Фенотипи χ2

аа ав вв аа ав вв аа ав вв

ПГ 28
Ф 28 0 0

0
18 8 2

0,64
1 8 19

0,02
Т 28,0 0 0 17,3 9,4 1,3 0,9 8,2 18,9

МК 60
Ф 59 1 0

0
33 24 3

0,27
7 19 34

2,54
Т 59,0 1,0 0 33,8 22,5 3,8 4,5 23,9 31,5

ПГх
МК 31

Ф 30 1 0
0,01

18 12 1
0,36

1 13 17
0,64

Т 30,0 1,0 0 18,6 10,8 1,6 1,8 11,4 17,8

Примітка. Ф – фактичний розподіл фенотипів; Т – теоретичний розподіл фе-
нотипів.

Під час аналізу встановлено, що за дослідженими системами піддослід-
ні групи птиці знаходяться у стані повної генетичної рівноваги за Харді-
Вайнбергом, що свідчить про генетичну стабільність як батьківських, 
так і гібридних форм і відсутність в процесі гібридизації стохастичних 
змін їх генетичних структур. Критерій відповідності χ2 коливався в межах 
від 0,02 у групі ПГ до 2,54 у групі МК за G(2) локусом та від 0,27 (група 
МК) до 0,64 (група ПГ) за G(3) локусом, що менше порогової величини 
(3,84). Варто зазначити, що в групі МК за локусом G(2) виявлено недо-
стачу гетерозигот порівняно з теоретично очікуваною кількістю, проте 
різниця не є статистично значущою.

У гібрида ПГхМК критерій відповідності χ2 коливався в межах від 0,36 
(локус G(3)) до 0,64 (локус G(2)) і займав проміжне значення порівняно 
до вихідних форм.

Для характеристики генетичної структури птиці проводили аналіз час-
тот алелей та рівня гетерозиготності (табл. 2). Дані таблиці 2 вказують на 
те, що піддослідна птиця характеризується високим рівнем гетероген-
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ності за вивченими маркерними локусами. Локуси овоглобулінів G(3) та 
G(2) є поліморфними у всіх групах, а OV мономорфним тільки в батьків-
ській групі ПГ. 

Оскільки частота алеля *В локусу OV була незначною у материнській 
формі (p = 0,0083) і нульовою у батьківської (p = 0), то і гібридні нащадки 
характеризувалися малою частотою цього алеля (p = 0,0161).

Частота алеля *А локусу OV варіювала в межах 0,9917 (група МК) та 
0,9839 (гібрид ПГхМК) (різниця статистично не значуща).

Таблиця 2. Частота алелей та рівень гетерозиготності за овопротеїнови-
ми локусами у піддослідних груп птиці 

код груп n
р Ov р G(3) р G(2)

не, %
а в а в а в

ПГ 28 1,0000 0 0,7857 0,2143 0,1786 0,8214 14,29
МК 60 0,9917 0,0083 0,7500 0,2500 0,2750 0,7250 18,33
ПГхМК 31 0,9839 0,0161 0,7742 0,2258 0,2419 0,7581 20,97

Частота алеля *А локусу G(3) встановлена в межах 0,7857 (група ПГ), 
0,7500 (група МК) та 0,7742 (гібрид ПГхМК). Зазначимо, що частота да-
ного алеля для гібридної групи займає проміжне положення між вихід-
ними формами. Найвища частота встановлена у батьківській групі ПГ.

Подібна тенденція спостерігається і за частотою алеля *В локусу G(2). 
Найвища частота цього алеля була зафіксована у батьківській групі ПГ 
(p=0,8214), нижча у материнській (p=0,7250), а у гібрида на рівні 0,7581. 
Проміжне значення частот алелей за дослідженими локусами у гібрид-
них нащадків порівняно до батьківських форм пояснюється кодомінант-
ним характером успадкування використаних маркерних систем.

За рівнем гетерозиготності піддослідна птиця не суттєво відрізнялась 
між собою і характеризувалась середніми значеннями за цим показни-
ком. В групі, яка використовувалась як батьківська форма, цей показ-
ник дорівнював 14,29 %, в материнській – 18,33 %. Гібридна птиця мала 
більш високе значення – 20,97 %, що пояснюється наявністю контр-
астних генотипів у вихідних форм за дослідженими локусами. Загалом 
такий рівень гетерозиготності батьківських форм птиці вказує на досить 
низький ступінь консолідації піддослідних груп, що є наслідком відсут-
ності цілеспрямованої селекційно-племінної роботи у цих популяціях.

Гістограма, яка побудована на основі частоти алелей *A та *В локусів 
OV, G(3) та G(2) (рис. 1) наочно демонструє, як відрізняються піддослідні 
групи за генетичною структурою між собою. 

Група МК та гібрид ПГхМК більш подібні між собою, в основному за 
рахунок більшої частоти алеля *A та меншої частоти алеля *В локусу OV. 
В той же час група ПГ та гібрид ПГхМК більш подібні між собою, в осно-
вному за рахунок більшої частоти алеля *A та меншої частоти алеля *В 
локусу G(3).
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рис. 1. Частоти алелей овопротеїнових локусів OV, G(3), G(2) білків яєць  
у піддослідної птиці

На основі показників частот алелей було розраховано генетичну від-
стань між дослідженими групами птиці (табл. 3).

Таблиця 3. Генетична відстань за частотами алелей овопротеїнових 
локусів

код групи Пг Мк
ПГхМК 0,158 0,074
ПГ - 0,405

Як видно з таблиці, значення цього показника є досить високим між 
батьківськими вихідними формами (0,405), що вказує на індивідуальну 
генетичну структуру кожної з цих груп. Гібрид ПГхМК мав меншу гене-
тичну відстань з материнською формою порівняно до батьківської.

висновки. 
1. Проведено оцінку генетичної структури двох вихідних популя- 

цій –м’ясо-яєчних міні-курей, полтавських глинястих і гібридів, отри-
маних на їх основі за чотирма протеїновими локусами білка яєць OV, 
G(3), G(2) та TF.

2. Показано, що за основними популяційно-генетичними показ-
никами вихідні форми не суттєво відрізняються між собою, а гібрид-
на птиця займає проміжне значення за частотою алелей локусів G(-
3)*А (ПГ=0,7857, МК=0,7500, ПГхМК=0,7742), G(2)*В (ПГ=0,8214, 
МК=0,7250, ПГхМК=0,7581) і переважає вихідні форми за гетерозигот-
ністю (ПГ=14,29 %, МК=18,33 %, ПГхМК=20,97 %).
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генеТИЧеСкая СТрУкТУра оТцовСкИХ лИнИй кУр  
И гИБрИдов За ПолИМорФнЫМИ локУСаМИ Белков яИц

Руда С.В. к. с.-х. н, Ткачик Т.Э. к. биол. н.
Резюме. Проведена оценка генетической структуры двух исходных по-

пуляций мясо-яичных мини-кур , полтавских глинистых и гибридов, полу-
ченных на их основе по локусам OV , G ( 3 ) , G ( 2 ) и TF белков яиц. Уста-
новлено, что по исследованным маркерными системами птица находится в 
состоянии полного генетического равновесия. Показано, что по основным 
популяционно-генетическим показателям исходные формы не существен-
но различаются, а гибридная птица занимает промежуточное значение по 
частоте аллелей локусов G(3), G(2) преобладает исходные формы по гете-
розиготности .

Ключевые слова: мясо-яичные мини-куры, гибрид, полиморфные белки, 
генетическое расстояние, генетическая структура, локус, аллель.

PATERNAL AND HYBRID GENETIC STRUCTURE OF CHICKENS FOR 
POLYMORPHIC EGG WHITE LOCI 

Ruda S.V., Tkachyk T.E.
Summary. The assessment of the genetic structure of populations of two parental 

populations – meat-egg type mini chickens, Poltava clay and hybrids created on 
their bases by OV, G(3), G(2) та TF protein egg loci. It was established that in the 
studied marker systems populations are in the state of a complete genetic equilib-
rium. It is shown that original forms do not differ significantly among themselves, 
and hybrid is placed intermediate position by allele frequency values of G(3), G(2) 
loci and dominates the original forms by heterozygosity.

Keywords: meat and egg mini chickens , hybrid, polymorphic proteins , genetic 
distance , genetic structure , locus, allele.
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УДК: 619:616.34-002:636.5 

реовірУСна інФекція ПТИці Та ЇЇ діагноСТИка

Рябінін С.В., ryabinin-SV@yandex.ru
Терещенко О.В., к. б. н.

Державна дослідна станція птахівництва.
Анотація. В статті проведено аналіз щодо реовірусної інфекції птиці, її 

розповсюдження, епізоотичної ситуації в країнах світу, можливої асоціації 
даного захворювання з іншими респіраторними хворобами. Наведено літе-
ратурні дані щодо фізичних та антигенних властивостей реовірусів. По-
казано основний симптомокомплекс та патологоанатомічні зміни при  рео-
вірусній інфекції. Розглянуто традиційні методи лабораторної діагностики 
даної інфекції, вказано їх недоліки та показано переваги розробленої тест-
системи імуноферментного аналізу для виявлення специфічних антитіл до 
реовірусу в сироватках крові курей. 

Ключові слова: реовірус, діагностика, кури, індики, патогенез. 

Епізоотичне благополуччя щодо інфекційних захворювань птиці зде-
більшого забезпечується своєчасною діагностикою та специфічною про-
філактикою. У зв’язку з розвитком промислового птахівництва, появою 
нових інфекційних захворювань, проти яких проводять профілактичні 
щеплення, потрібна розробка чутливих, високоспецифічних методів ін-
дикації збудників захворювань та оцінки імунного статусу птиці.

За останній час накопичено достатньо інформації про патогенні по-
тенції багаточисленних вірусів, що виділяються від людей та тварин. Се-
ред них, поряд з хворобою Марека, респіраторно – синцитіальним віру-
сом людей та великої рогатої худоби (ВРХ), аденовірусами I та II підгруп, 
дослідники всього світу приділяють увагу реовірусній інфекції, збудник 
якої відноситься до роду Orthoreovirus родини Reoviridae.

Авіреовірусна інфекція (АВРІ) Avireovirus infections – високо-конта-
гіозне захворювання молодняку сільськогосподарської птиці всіх видів 
і напрямків продуктивності, перебіг якого спостерігають у латентно – 
персистентній формі. Хвороба характеризується запаленням і розривом 
сухожилок, артритами з дегенерацією хрящової тканини. Супроводжу-
ється кульгавістю, високою загибеллю молодняку, зниженням несучості 
і виводимості курчат, втратою шкіряної пігментації – „бліда птиця”. 

Захворювання реєструється у всіх країнах світу з розвинутим птахів-
ництвом і наносить економічні збитки, які є результатом так званої „ін-
валідності птиці” (вірусний артрит, теносиновіт). Економічні збитки у 
промисловому птахівництві, пов’язані з загибеллю птиці, становлять від 
5 % до     50 %, або збільшеною вибраковкою від 2 % до 20 %, зниженням 
несучості на 15 – 30 % та категорії тушок, збільшеними витратами на 
проведення ветеринарно –санітарних заходів щодо боротьби з інфекці-
єю. У племінних господарствах знижується статева активність півників і 
виводимість інкубаційних яєць. [3,4,9,11,15] 
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Необхідно відзначити також можливі ускладнення і низьку ефектив-
ність вакцинації молодняку птиці живими вакцинами при прихованій 
інфекції [2].

Згідно результатів серологічних досліджень реовірусні інфекції мають 
широке розповсюдження у всіх регіонах земної кулі. У більшості випад-
ках захворювання протікає безсимптомно, або супроводжується легкими 
клінічними ознаками. Реовіруси були ізольовані від хворих з лихоман-
кою, захворюванням дихальних шляхів, шлунково – кишкового тракту, 
центральної нервової системи, при гепатиті. Реовіруси частіше ізолюють 
з фекалій, ніж з виділень носа та глотки. Що стосується шляхів передачі, 
то відносно людей він ще до кінця не встановлений. Можливо, що дже-
релом інфекції для людини є хворі тварини, у тому числі і птиця, тому 
що реовіруси, ізольовані від тварин, повністю ідентичні тим штамам, що 
виділені від людей [14].

Ізольовані від людини та ссавців реовіруси ідентичні за антигенними 
і біологічними властивостями, що закономірно ставить запитання про 
роль тварин в інфікуванні людини [15].

За походженням реовіруси можна розділити на дві групи: віруси ссав-
ців та птиці. Останні були виділені у курей при вірусному артриті, тено-
синовиті, синдромі затримки росту, респіраторних і кишкових захворю-
ваннях, а також синдромі повільного всмоктування у кишечнику [2,9]. 

Патогенні штами реовірусу курей, як правило, асоційовані з багатьма 
хворобами, економічне значення серед яких мають теносиновіт і ма-
льабсорбційний синдром [1]. 

Реовірус також асоційований з респіраторними захворюваннями, ге-
патитом, ураженнями міокарду і перикардитом у молодих бройлерів, 
синдромом раптової загибелі [2] 

Реовіруси птахів стійкі до впливу зовнішнього середовища і різних 
фізико-хімічних факторів. Реовіруси витримують нагрівання до 60 °С 
впродовж 8 – 10 годин; температура 56 єС інактивує вірус за 22 – 24 го-
дини, 37 єС - за 15 – 16 тижнів. Вірус стійкий до дії ефіру, хлороформу, 
витримує широкий інтервал рН від 2 до 8. При прогріванні збудника в 
присутності хлористого магнію інфекційна активність стабілізується. 
Багаторазове заморожування і відтавання не впливає на його біологічну 
активність. Реовіруси стійкі до дії ультрафіолетового опромінення, але 
чутливі до хлороформу [2,9,10]. 

Реовіруси птахів не мають суперкапсидної оболонки, містять два іко-
саедральних капсидних остова діаметром 50-70 нм [6]. Геном представ-
лений 10-12 лінійними сегментами, двухлінійною РНК загальною моле-
кулярною масою 12-20 МДА. Реплікація реовірусу птахів відбувається в 
цитоплазмі. 

Реовіруси птахів мають поверхневий загальний груповий антиген, який 
у більшості випадків визначається преципітацією в агарозному гелі. За 
допомогою реакції нейтралізації була показана антигенна гетерогенність 
реовірусів птиці і проведено їх ідентифікацію [5,7,8]. 
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Джерелом збудника є хвора і перехворіла птиця, а також приховані ві-
русоносії. У зовнішнє середовище вірус виділяється з послідом, а в ор-
ганізм потрапляє з кормом і питною водою. Вірус передається горизон-
тальним і вертикальним шляхами. Зараження проходить аліментарно, 
контактно, аерогенно. Добові курчата більш чутливі до реовірусу, який 
потрапляє в організм через дихальні шляхи, ніж при оральному заражен-
ні. Молодняк птиці (добові курчата, каченята, гусенята, індичата) зара-
жаються на виводі тому, що вірус зберігається на шкаралупі навіть після 
дезінфекції яєць парами формальдегіду. Ступінь передачі вірусу через 
яйце складає 1,7 % [3,4].

Хвороба виникає у будь-який період року. Перебіг захворювання спо-
стерігають у вигляді ензоотичних спалахів, особливо серед молодняку, 
який щорічно завозиться в господарства. У стаціонарно неблагопо-
лучних господарствах спостерігають циклічність виникнення ензоо-
тії з інтервалом у 3 – 4 роки. Інфекції підпадають усі вікові групи птиці. 
Виникненню захворювання сприяють стресові фактори, такі як: пере-
охолодження, ущільнення при посадках, пересадки, порушення техно-
логії вирощування молодняку птиці та годівля кормами з підвищеною 
кислотністю [12,13].

Симптоми хвороби різні і залежать від віку птиці. У віці 3–х тижнів 
захворювання протікає у вигляді уражень шлунково–кишкового тракту, 
діареї, кульгавості, набряку сухожилок гомілкового суглоба, розгина-
ючих та згинаючих фаланг пальців, припухлості підошви ніг, затримки 
росту та розвитку, зменшенням живої маси, ламкості пера. На підошві 
ніг, суглобах, кільовій кістці іноді виявляють пухлини до 3 мм, після чого 
спостерігають некроз шкіри і витікання з отвору темного кольору транс-
судату. При ураженні грудної бурси виникає флюктуючий пузир, який 
іноді збільшується протягом кільової кістки. „Синдром мальабсорбції” 
у курчат характеризується уповільненням росту, переломами кісток (не-
кроз головки кістки стегна або перелом її шийки), здуттям кишечнику, 
діареєю. У курей старше 20 тижнів спостерігається розрив сухожилок 
стегна, зниження несучості, хвороба може протікати інапарантно (при-
ховано) [ 2, 3,4,9].

Неодноразово реовірус виділяли з незапліднених яєць через 60 днів 
після знесення, а також вдавалося ізолювати з клітинних культур фібро-
бластів курячих ембріонів, які отримували від інфікованих курей, що яв-
ляє небезпеку для музейних штамів вірусів і вакцин, що виготовляються 
на інфікованих біосистемах[3,4].

При реовірусній інфекції встановлено тривалу персистенцію вірусу. У 
молодняку птиці вірусоносійство більш довге, ніж у дорослої птиці – від 
курей його вдається виділити через 289 днів, від індиків через 150 днів 
після інфікування. Збудника можна виділити як з розгинаючих, так і 
згинаючих фалангів пальців, навіть у випадку інапарантного (схованого) 
перебігу хвороби [9]. 

В Україні захворювання реовірусної етіології з клінічними ознаками 
ентеронефриту у індиків та гусей вперше було зареєстровано у 1972 році 
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і описано В.В. Германом. З 1973 по 1979 роки було виділено епізоотичні 
штами збудника від курей та індиків, а у 1990 році вивчено фізико – хі-
мічні та імунобіологічні властивості більш ніж 10 штамів реовірусів, ізо-
льованих від різних видів птиці. Для діагностики захворювання вчені 
пропонували методи РДП та РНГА [3,4].

У цей же період (1974 по 1979 рр.) Д. Дешмук, Л. Хейде Померой, Н. 
Менендиз, Ф. Гуадра вивчали етіологічну роль реовірусів при захворю-
ванні на реовірусну інфекцію птиці м’ясних видів, а також варіабель-
ність перебігу хвороби та патологічні зміни [9,12,13].

У 1986 р. R. D. Montgomeri із співавторами встановили, що реовірус 
може впливати на імунокомпетентні органи і знижувати масу фабриціє-
вої сумки і селезінки, а також змінювати лейкоцитарну формулу крові .

Але, в цілому, все ж таки залишалися невивченими авіреовіруси, виді-
лені від курей, відсутні дані про антигенну варіабельність штамів вірусу 
та їх біологічні властивості, а також необхідність у розробці діагностики 
захворювання, заходів профілактики та боротьби [1].

З кінця 90–х років минулого століття збільшився імпорт племінної 
продукції в Україну, що змінило епізоотичну ситуацію у птахівничих 
господарствах за багатьма інфекційними захворюваннями, у тому числі і 
реовірусній інфекції, яка залишається маловивченою, особливо з питан-
ня її діагностики. 

Традиційними методами лабораторної діагностики реовірусної інфек-
ції є: реакція дифузної преципітації (РДП), реакція нейтралізації (РН), 
реакція імунофлюоресценції (РІФ), реакція непрямої гемаглютинації 
(РНГА); однак ці методи незручні для масових досліджень, недостатньо 
чутливі та специфічні. З причини трудоємкості і неможливості стандар-
тизації умов постановки реакції вони не знаходять широкого застосу-
вання в практиці [5,7,8].

В період з 2008 по 2011роки в Інституті птахівництва НААН було роз-
роблено „Тест – систему для виявлення антитіл до реовірусної інфекції в 
сироватках крові курей імуноферментним методом”. 

У 11 птахівничих і фермерських господарствах України різних форм 
власності було проведено епізоотологічний моніторинг і встановлено за-
хворювання на реовірусну інфекцію курей. Від клінічно хворих курчат 
– бройлерів ізольовано та ідентифіковано збудника хвороби. 

„Тест – система для виявлення антитіл до реовірусної інфекції в си-
роватках крові курей імуноферментним методом” пройшла комісійні 
випробування у Державному науково-контрольному інституті біотехно-
логії і штамів мікроорганізмів ДНКІБШМ (м. Київ). Комісія дала ви-
сновок, що специфічність, чутливість, та відтворюваність Тест-системи 
відповідають вимогам наукової документації, що робить можливим її ви-
користання в лабораторній діагностиці.
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реовИрУСная ИнФекцИя ПТИцЫ И ее дИагноСТИка

Рябинин С.В., ryabinin-SV@yandex.ru
Терещенко А.В. , к.б.н.

Государственная опытная станция птицеводства.
Аннотация. В статье проведен анализ по реовирусной инфекции птицы, 

ее распространения, эпизоотической ситуации в странах мира, возмож-
ной ассоциации данного заболевания с другими респираторными болезнями. 
Приведены литературные данные в отношении физических и антигенных 
свойств реовирусов. Показано основной симптомокомплекс и патоло-гоа-
натомические изменения при реовирусной инфекции. Рассмотрены тради-
ционные методы лабораторной диагностики данной инфекции, указано их 
недостатки, показаны преимущества разработаной тест-системы имму-
ноферментного анализа для выявления антител к реовирусу в сыворотках 
крови кур.

Ключевые слова: реовирус, диагностика, куры, индюки, патогенез.

REOVIRUS INFECTION OF POULTRY AND DIAGNOSIS

 Riabinin SV, ryabinin-SV@yandex.ru
Tereschenko A., PhD

State Poultry Experiment Station .
Summary. This paper analyzes on reovirus infection of birds dissemination 

epizootic situation in the world, a possible association of the disease with other 
respiratory diseases. The literary data on the physical and antigenic properties of 
reovirus. The basic symptoms and pathological changes in reovirus infection. We 
consider the traditional methods of laboratory diagnosis of infection reovirus birds 
are their drawbacks and advantages of working test kits ELISA for detection of 
antibodies to the pathogen reovirusnoyi infection in the blood serum of chickens 

Key words: Reovirus , diagnosis , chickens , turkeys and pathogenesis.
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ПоПередЖення наСИдЖУвання У гУСей

Терещенко О.В., Білецький Є.М.

Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. Метою роботи є вивчення впливу розробленої в ІТ НААН кор-

мової добавки для попередження насиджування у гусей протягом продук-
тивного періоду. Встановлено, що згодовування вказаної добавки протягом 
продуктивного періоду дозволяє скоротити кількість квочок у стаді майже 
в 3 рази.

Ключові слова: кормова добавка, насиджування, гуси.

вступ. Створення великих птахівничих господарств, інкубаторних 
парків  призвело до того, що насиджування стало перешкодою для ство-
рення високопродуктивних порід птиці та одержання від неї максималь-
ного прибутку, так як птиця при прояві насиджування втрачає до 20% 
продуктивності,  в зв’язку  недоодержання племінних яєць, молодняку, 
м’яса. З усіх видів птиці, які використовує людина в сільськогосподар-
ському виробництві, схильність до насиджування виявляють індички, 
гуси, м’ясні та м’ясо-яєчні породи курей.

Зниження продуктивних якостей сільськогосподарської птиці в про-
цесі насиджування і відповідне зменшення економічного прибутку від 
їх утримання визначається фізіологічними змінами в їх організмі, інду-
кованим насиджуванням. В процесі насиджування настає редукція ре-
продуктивної системи птиці, що призводить до закінчення яйцекладки 
і активізації гніздової поведінки [5]. Збільшення кількості квочок в стаді 
протягом продуктивного періоду призводить до зменшення економічної 
вигоди утримання птиці. 

Найбільше насиджування виявляється при груповому утриманні птиці 
на підлозі; при утриманні в кліткових батареях кількість квочок у стаді 
дещо нижча, однак залишається достатньо високою. 

На жаль, у гусей, у яких прояв насиджування зустрічається часто (20  
- 30% у стаді за продуктивний період), а також у курей м’ясного та м’ясо-
яєчного напрямку продуктивності профілактика насиджування майже 
не проводиться. 

Таким чином, згідно даних багатьох авторів, насиджування є основною 
проблемою м’ясних видів птиці, яке перешкоджає повній реалізації про-
дуктивного потенціалу птиці [1, 3, 4, 6].

Розробка фізіологічних методів профілактики прояву насиджування у 
птиці дозволить своєчасно попереджувати прояв цього небажаного яви-
ща і значно підвищити репродуктивні якості птиці.

Матеріали і методи. Досліди проводили в лабораторії біології репро-
дукції птиці та фермерському господарстві «Рябоконь».  

Під час проведення досліджень як експериментальний матеріал вико-
ристовували гусок білої крупної породи, їх органи і тканини  – яйцепро-
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води, яєчники, печінку, м’язову тканину, кров, а також яйця.
Гусей утримували на підлозі, годували згідно існуючих рекомендацій 

«Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці» [2].
 Для визначення впливу кормової добавки на основі сульфату цинку на 

фізіологічний стан, прояв насиджування та ряд біохімічних та зоотехніч-
них  показників гусей дослід проводили по такій схемі: (табл. 1.)

Таблиця 1. Схема проведення досліду на гусях крупної білої породи

групи гусей кількість гусок у групі, 
голів

добавки до раціону

1 – контрольна 100 Основний раціон (ОР)
2 – дослідна 100 ОР + ZnSO

4 
× 7H

2
0 – 1 г/кг корму

Добавки мікроелементу цинку використовували у вигляді солей: цин-
ку сульфату 7-водного 1 г/кг корму, перерахунок проводили згідно реко-
мендацій з нормування годівлі сільськогосподарської птиці [2]. Добавку 
солі цинку проводили безпосередньо в корм птиці.

Для дослідження впливу сульфату цинку на фізіологічний стан визна-
чали такі біохімічні показники крові гусей: концентрацію гемоглобіну в 
крові, концентрації загального білка, альбуміну, кальцію, фосфору, хо-
лестерину, активність АсАТ, АлАТ та лужної фосфатази в сироватці кро-
ві. Зразки крові (по 5 з кожної групи) відбирали через 5, 12 та 16 тижнів 
продуктивного періоду.

Для визначення відтворних якостей гусок яйця контрольної та дослід-
ної груп маркували, сортували, інкубували. Заплідненість яєць, вивід гу-
сенят, реєстрацію завмерлих, «задохликів» визначали після закінчення 
виводу кожної партії. 

Живу масу визначали шляхом індивідуального зважування птиці на по-
чатку та в кінці продуктивного періоду. Кількість квочок – виявленням 
характерної гніздової поведінки, довготривалим знаходженням в гнізді, 
звуженням відстані між лонними кістками до 3 і менше пальців.

результати досліджень. В контрольній і дослідній групах гусей міні-
мальна концентрація загального білка відмічена на 5-му тижні про-
дуктивного періоду (51,01±2,94 і 53,82±4,11 г/л відповідно, табл. 2). 

Таблиця 2. Динаміка загального білка  та альбуміну в сироватці крові 
гусей протягом продуктивного періоду, г/л

Показники групи гусей Періоди продуктивності
5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів

Білок 1 контрольна 51,01 ± 2,94 60,35 ± 4,00 55,88 ± 3,16
2 дослідна 53,82 ± 4,11 64,30 ± 1,16 59,77 ± 3,27

Альбумін 1 контрольна 27,41 ± 1,77 33,48 ± 2,12 28,85 ± 1,11
2 дослідна 27,87 ± 2,05 35,22 ± 0,96 32,13 ± 1,88

В пік яйцекладки вміст білка досягав максимальних значень (60,35±4,00  
і 64,30±1,16 г/л), що пов’язано з інтенсивними процесами формування 
яєць. В кінці періоду вміст білка дещо знизився, проте був вищим в по-
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рівнянні з початком періоду. Слід відмітити, що вміст загального білка  
в середині продуктивного періоду знаходився на верхній межі фізіоло-
гічної норми, що свідчить про збалансоване годування.

При визначенні динаміки  альбуміну (табл. 2) встановлено, що  
в контрольній і дослідній групах гусей мінімальний вміст альбуміну 
(27,41±1,77 і 27,87 ± 2,05 г/л відповідно в контрольній і дослідній групах) 
встановлений на 5-му тижні продуктивного періоду, а максимальний – 
на 12-му тижні, що повністю узгоджується з динамікою загального білка. 
Вірогідної різниці між групами не встановлено, що свідчить про відсут-
ність негативного впливу солі цинку на фізіологічний стан птиці.

Таблиця 3. Динаміка гемоглобіну  в крові гусей протягом продуктивного 
періоду, г/л.

групи гусей
Періоди продуктивності

5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів
1 контрольна 124,91 ± 4,89 123,34 ± 5,20 127,26 ± 5,33
2 дослідна 126,07 ± 4,11 127,76 ± 4,66 130,07 ± 4,37

Концентрація гемоглобіну в крові гусей на 5-му та 12-му тижнях про-
дуктивного періоду (табл. 3) знаходилась приблизно на однаковому рівні  
(123,34 ± 5,20 - 127,76 ± 4,66) і дещо підвищилась на 16-му тижні (різни-
ця невірогідна).

При  визначенні  динаміки  концентрації  холестерину  в  сироватці 
крові гусей (табл. 4) встановлено,  що  з  5-го  по 12-й тиждень  про-
дуктивного  періоду  вміст холестерину зменшувався по групах майже  
в 2 рази (Р < 0,05…0,01), що ми пов’язуємо з виходом гусей на пік яйце-
носності і активною участю холестерину в формуванні пластичних ком-
понентів фолікулів яєць. Така закономірність відмічена нами раніше для 
індичок.  В подальшому вміст холестерину підвищувався, але не досягав 
рівня початку продуктивного періоду. Впливу сульфату цинку на вміст 
холестерину не виявлено, оскільки між контрольною та дослідною гру-
пами вірогідної різниці не встановлено.

Таблиця 4. Динаміка холестерину  в сироватці крові гусей протягом про-
дуктивного періоду, ммоль/л

групи гусей Періоди продуктивності
5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів

1 контрольна 4,66 ± 0,27 2,58 ± 0,32 3,18 ± 0,11
2 дослідна 4,90 ± 0,55 2,78 ± 0,45 3,14 ± 0,75

В таблиці 5 показана динаміка загального кальцію протягом про-
дуктивного періоду по групах. В 1-й контрольній групі максимальна 
концентрація кальцію становила 6,52±0,44 ммоль/л на 12-й тиждень, 
мінімальна (5,81±0,15 ммоль/л) на 5-й.
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Таблиця 5. Динаміка загального кальцію  в сироватці крові гусей протя-
гом продуктивного періоду, ммоль/л

групи гусей
Періоди продуктивності

5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів
1 контрольна 5,81 ± 0,68 6,52 ± 0,44 5,89 ± 0,55
2 дослідна 5,74 ± 0,60 6,58 ± 0,81 5,73 ± 0,65

Вірогідної різниці між групами не встановлено, що вказує на відсут-
ність негативного впливу та антагоністичних відносин між кальцієм та 
цинком.

Активність АсАТ  (табл. 6) зростала в обох групах від початку про-
дуктивного періоду до кінця. Хоча різниця в кожній групі в різні фази 
періоду була вірогідна при Р < 0,05 – Р < 0,01, різниці між групами не 
встановлено.

Таблиця 6. Динаміка АсАТ  в сироватці крові гусей протягом продуктив-
ного періоду, мкмоль/мл × год

групи гусей Періоди продуктивності
5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів

1 контрольна 1,06 ± 0,221,2 1,98 ± 0,411 2,11 ± 0,322

2 дослідна 1,08 ± 0,151,2 1,78 ± 0,351 2,04 ± 0,142

Примітка. Різниця вірогідна протягом сезону 1Р < 0,05; 2Р < 0,01

Активність АлАТ незначно зростала від 5-го до 12-го тижнів продук-
тивності і залишалась на цьому рівні до кінця яйценосності. Різниці між 
групами не встановлено, що вказує на відсутність токсичної дії сульфату 
цинку на печінку птиці (табл. 7.).

Таблиця 7. Динаміка АлАТ  в сироватці крові гусей протягом продуктив-
ного періоду, мкмоль/мл × год

групи гусей
Періоди продуктивності

5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів
1 контрольна 0,47 ± 0,07 0,59 ± 0,04 0,57 ± 0,09
2 дослідна 0,44 ± 0,05 0,53 ± 0,04 0,53 ± 0,07

В таблиці 8 показана  динаміка  активності лужної  фосфатази 
сироватки  крові гусей протягом продуктивного періоду по групах.  
В 1-й контрольній групі максимальна активність склала  
4,82±0,61 мкмоль/л×год  на 12-му тижні (Р < 0,01), мінімальна- 
(2,91±0,31 мкмоль/л×год) — на 5-му тижні. В 2-й дослідній групі 
максимальна активність склала 5,42±0,19 мкмоль/л×год  на 12-му 
тижні, мінімальна (3,33±0,41 мкмоль/л×год) - на 5-му тижні продук-
тивного періоду (Різниця вірогідна при  Р < 0,01).
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Таблиця  8. Динаміка активності лужної фосфатази  в сироватці крові 
гусей протягом продуктивного періоду, мкмоль/мл × год

групи гусей
Періоди продуктивного періоду

5 тижнів 12 тижнів 16 тижнів
1 контрольна 2,91 ± 0,31* 4,82 ± 0,61* 3,46 ± 0,53
2 дослідна 3,33 ± 0,41* 5,42 ± 0,59* 4,02 ± 0,71

Примітка.  *Різниця в межах групи вірогідна при Р < 0,01

В середині продуктивного періоду (12-й тиждень), вміст лужної фос-
фатази в сироватці крові гусей збільшився в обох групах і зменшився в 
кінці періоду.

Зміна значень показників загального білка, альбуміну, АсАТ, АлАТ 
залишалась у фізіологічно допустимих межах концентрацій протягом 
продуктивного періоду в обох групах, що свідчить при відсутність ви-
раженого патологічного впливу сульфату цинку (в межах вивченої  кон-
центрації) на організм гусей.

Слід відмітити позитивний вплив солі цинку на активність лужної 
фосфатази в середині періоду. Збільшення активності лужної фосфатази 
в середині сезону свідчить про збільшення інтенсивності яйцекладки.

Рівень загального фосфору протягом продуктивного періоду знаходив-
ся на рівні 0,92 – 1,03 ммоль/л. Вірогідної різниці по групах  впродовж 
періоду не виявлено.

Вміст цинку в сироватці крові гусей в контрольній та дослідній гру-
пах знаходився на рівні 2,71±0,16 – 3,22 ± 0,24 мг/л сироватки крові. 
Вірогідної різниці між групами не встановлено, що вказує на відсутність 
токсичного ефекту вивченої концентрації цинку на фізіологічний стан 
гусей (табл. 9).

Таблиця 9. Концентрація Zn2+ в сироватці крові гусей після згодовуван-
ня кормової добавки з сульфатом цинку, мг/кг

групи гусей 5-й тиждень  
продуктивного періоду

16-й тиждень 
продуктивного періоду

1 група контрольна 2,83 ± 0,11 2,71±0,16
2 група дослідна 3,13 ± 0,19 3,22 ± 0,24

В таблиці 10 приведені значення концентрацій цинку в печінці, груд-
них та гомілкових м’язах, жовтку яєць гусок протягом продуктивного 
періоду.

Концентрація іонів цинку в жовтку яєць в кінці продуктивного періоду 
збільшувалась на 8,51% відносно контрольної групи.

Результати проведених досліджень свідчать про те, що використання 
добавки Zn2+ у концентрації 226,5 мг/кг корму не призводить до нако-
пичення металу у печінці, грудних, гомілкових м’язах та яйцях гусей 
протягом продуктивного періоду (різниця між показниками дослід-
ної та контрольної груп не вірогідна). Вміст металу знаходиться значно 
нижче рівня гранично допустимої концентрації (ГДК), який для Zn2+   

складає 70 мг/кг.
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Таблиця 10. Вміст Zn2+ в печінці, грудних, гомілкових м’язах та яйцях 
гусей в кінці продуктивного періоду (мг/кг сирої речовини)

орган, тканини
вміст цинку,  мг/кг

контроль дослід
Печінка 15,31±1,47 19,70 ± 1,74 
Грудні м’язи 6,94 ± 0,43 7,63 ± 0,77 
Гомілкові м’язи 12,33 ± 1,56 15,48 ± 1,31 
Жовток яйця 30,18 ± 5,63 32,75 ± 3,26
ГДК 70

Таким чином, підвищена концентрація цинку в раціоні птиці призво-
дять до незначного збільшення вмісту цього мікроелементу в сироватці 
крові, жовтку яєць, печінці та м’язах гусей. В білку яєць концентрація 
іонів цинку незначна і не відрізняється від значень контрольної групи. 
Можна зробити висновок, що у вивченій концентрації цинк практично 
не накопичується в м’ясі, печінці та яйцях птиці.

Вивчали вплив добавки до раціону сульфату цинку в концентрації 
(226,5 мг/кг корму, або 1 г ZnSO

4 
× 7Н

2
O) на заплідненість яєць та вивід 

гусенят (табл. 11). 

Таблиця 11. Інкубаційні якості яєць гусей

групи гусей Закладено яєць, шт. Заплідненість яєць, % вивід гусенят, %
1 контрольна 560 73,04 64,28
2 дослідна 632 75,00 67,09

З таблиці  видно, що добавка до раціону гусок сульфату цинку в кон-
центрації 1 г/кг корму призводить до підвищення заплідненості яєць на 
1,96%, а виводу гусенят – на 2,81%, що вказує на позитивну дію металу 
на обмінні процеси в організмі птиці.

Жива маса гусок складала 6,8 – 7,3 кг, маса інкубаційних яєць –  
168 – 183 г.

Товщина шкаралупи яєць гусок протягом продуктивного періоду зна-
ходилась в межах фізіологічної норми і складала 0,53 – 0,54 мм, пружна 
деформація шкаралупи – 16,0 – 17,5 од. як у птиці контрольної, так і 
дослідної груп. Вірогідної різниці між групами не виявлено, що свідчить 
про відсутність негативного впливу цинку на якість шкаралупи. Анало-
гічні результати нами були отримані раніше при проведенні дослідів на 
яйцях індичок. 

У кінці продуктивного періоду (16 тижнів) проводили підрахунок кіль-
кості квочок у дослідній та контрольній групах. Враховувалися такі по-
казники - відсутність яйцекладки, відстань між лонними кістками, по-
ведінкові реакції, властиві квочці (підвищена агресивність, наявність 
насидної плями).

За результатами досліду, кількість квочок в контрольній групі склала 
18%, в той час як у дослідній групі – 7,0% (табл. 12).  
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Таблиця 12. Кількість квочок по групах гусей в кінці продуктивного 
періоду

групи гусей кількість птиці, 
голів

кількість квочок, 
голів Процент квочок

1 група (контрольна) 100 18 18,0
2 група (дослідна) 100 7 7,0

Результати проведених досліджень вказують на те, що на відміну  
від інших мікроелементів, цинк проявляє специфічні властивості від-
носно регуляції насиджування. Здатність цинку попереджувати прояв 
насиджування у птиці, а також відсутність його вираженої патологічної 
дії на загальний фізіологічний стан, дозволяють зробити висновок про 
його безпосередній вплив на центр регуляції рівня концентрації про-
лактину в плазмі крові. Це припущення підтверджується даними других 
авторів [7, 8].

висновки
1. Використання сульфату цинку в  концентрації 226,5 мг Zn2+/кг кор-

му (1 г ZnSO
4 

× 7Н
2
О)  не призводить до зміни значень основних по-

казників сироватки крові гусей, так як вивчені біохімічні показники в 
контрольній і дослідній групах залишались в межах нормальних фізіоло-
гічних значень і не мали вірогідної різниці.

2. У концентрації 1 г/кг корму цинку сульфат не впливає на якість шка-
ралупи яєць гусей, але підвищує їх інкубаційні якості на 2-3%.

3.  Додавання до раціону гусей сульфату цинку в концентрації 1 г/кг 
корму дозволяє максимально ефективно попередити прояв насиджуван-
ня і зменшити кількість квочок в стаді майже в 3 рази.

рекомендації виробництву. Для попередження прояву насиджування у 
гусей і підвищення продуктивних якостей птиці доцільно застосовува-
ти розроблений метод,  заснований на використанні солі цинку протя-
гом продуктивного періоду. Добавку цинку в корм здійснюють у вигляді 
сульфату цинку семиводного в кількості 1 г/кг корму.
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WARNING INCUBATION AT GOOSES

Terestchenko A. V., Beletskiy E. M.
Summary. The aim is to study the influence of the developed IT NAAS feed 

additive to prevent the incubation of gooses during the productive period. Estab-
lished that feeding supplements indicated for productive period reduces the number 
broody in the herd is almost 3 times.

Key words: feed additive, brooding, geeses.
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дія ЗеараленонУ, Т-2 ТокСИнУ і ЇХ коМБінаціЇ на кУрей

Труфанов О.В., Котик А.М., Труфанова В.О., Горбенко З.Г., Чорна Г.В.

otrufanov@yandex.ru
Резюме. Досліджено вплив Т-2 токсину (2000 мкг/кг корму), зеараленону 

(1600 мкг/кг корму) та ефекти комбінованої дії цих мікотоксинів на мор-
фо-метричні та біохімічні показники фізіологічного стану курей-несучок. 
Корми з мікотоксинами кури отримували протягом двох тижнів, після 
чого спостереження тривали ще чотири тижні. Вперше виявлено численні 
ефекти комбінованої дії Т-2 токсину і зеараленону, які мали синергічний або 
антагоністичний характер. Вперше встановлено вплив мікотоксинів та їх 
комбінації на значення та рівень статистичної значимості коефіцієнтів 
кореляції між морфометричними та біохімічними показниками в межах 
кожної з дослідних груп. Посилення або послаблення кореляційних зв’язків 
між показниками фізіологічного стану може вказувати на протікання 
патологічних процесів, а також на процес адаптації до дії мікотоксинів. 
Отримані дані є підставою для вивчення кореляційних зв’язків між фізіо-
логічними параметрами поголів’я з метою діагностики клінічного стану 
птиці.

Ключові слова: мікотоксини, Т-2 токсин, зеараленон, комбінована дія мі-
котоксинів, синергізм, антагонізм, сільськогосподарська птиці, кореляція.



170

Науковому збірнику «Птахівництво»— 50 років

Забруднення мікотоксинами зерна і зернопродуктів є проблемою, яка 
з 60-х років минулого століття (після випадку масової загибелі індичат у 
Великій Британії і відкриття афлатоксинів) визнана як глобальна і яка в 
птахівництві має наслідком істотні економічні збитки через погіршен-
ня імунного стану та збереженості поголів’я, затримку росту, неефек-
тивне використання кормів, зниження несучості та погіршення якості, 
заплідненості, виводимості яєць, а також життєздатності виведеного 
молодняку [1-5]. Проведений в лабораторії мікотоксикології Інституту 
птахівництва УААН в 2001-2012 рр. моніторинг за забрудненням кормів 
мікотоксинами (Т-2 токсином, НТ-2 токсином, зеараленоном, дезокси-
ніваленолом, афлатоксином В1, охратоксином А, фумонізинами, ауро-
фузарином; всього проаналізовано понад 2500 зразків з птахівничих гос-
подарств і комбікормових підприємств 16 областей) показав наявність 
мікотоксинів в кожному другому зразку [6-13]. Повідомлялось про зна-
чне розповсюдження мікотоксинів як забруднювачів кормів в більшості 
країн світу та про тенденцію до посилення забруднення. Небезпечними 
факторами забруднення є Т-2 токсин і зеараленон, частота виявлення 
яких в 2012 році в кормах дорівнювала 57 і 33 %; 26,5% зразків харак-
теризувалися комбінованим забрудненням цими розповсюдженими 
фузаріотоксинами. По відношенню до курей ефекти взаємодії виявлено 
у афлатоксину (з охратоксином А, Т-2 токсином, діацетоксисцірпено-
лом, фумонізином, моніліформіном), фумонізину (з моніліформіном, 
діацетоксисцірпенолом, охратоксином А, Т-2 токсином, дезоксинівале-
нолом), дезоксиніваленолу (з Т-2 токсином, моніліформіном), охраток-
сину А (з цитриніном, Т-2 токсином, циклопіазоновою кислотою) [14]. 
Для оцінки безпечності кормів з комбінованим забрудненням Т-2 ток-
сином і зеараленоном, а також для розробки ефективних профілактич-
них засобів і методів необхідне з’ясування особливостей взаємодії цих 
мікотоксинів.

Матеріали і методи. Зеараленон і Т-2 токсин виробили методом ад-
сорбційної колонкової хроматографії з екстрактів культур штаму Fusa-
rium sporotrichioides 2m. Було сформовано чотири групи курей-несучок 
породи полтавська глиняста 12-місячного віку по 10 голів у групі. За 
птицею вели спостереження протягом 2-тижневого переддослідного 
періоду (період 1), 2-тижневого періоду дачі мікотоксинів (період 2) і  
4-тижневого завершального періоду (період 3). Перша група отриму-
вала стандартний корм протягом усього досліду. В корм другої-четвер-
тої груп протягом двох тижнів періоду 2 вносили  відповідно зеараленон  
(1600 мкг/кг), Т-2 токсин (2000 мкг/кг) або обидва мікотоксини у тих 
самих концентраціях. Протягом наступних 4 тижнів періоду 3 всі групи 
споживали контрольний корм. 

Враховували інтенсивність несучості, кількість яєць на початкову не-
сучку та масу яєць. По 10 яєць від кожної групи одноразово в періодах  
1 і 3 і двічі в періоді 2 використали для визначення в білку загального 
білка та овальбуміна, а в жовтку – загального білка, загальних ліпідів 
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і холестерину. Через 4 тижні після переводу курей всіх груп на конт- 
рольний комбікорм визначили їх живу масу та масу внутрішніх органів. 
В сироватці крові визначили концентрацію загального білка, альбумінів, 
загальних ліпідів та холестерину. Провели порівняльний аналіз 36 коефі-
цієнтів кореляції між 5 морфометричними та 4 біохімічними показника-
ми курей кожної групи.

результати досліджень. В період 1 будь-яких розбіжностей між групами 
не виявили. 

В період 2 впливу зеараленону (1600 мкг/кг), Т-2 токсину (2000 мкг/кг) 
чи обох мікотоксинів (зеараленон, 1600 мкг/кг, і Т-2 токсин, 2000 мкг/кг)  
на морфологічні показники та яєчну продуктивність курей також  
не виявили (табл. 1 і 2). Збереженість в усіх чотирьох групах була стовід-
сотковою.

Таблиця 1. Вплив зеараленону, Т-2 токсину і їх комбінації на живу масу 
курей, г

Показники
групи

1 2 3 4

Період 1 2317±94 2250±102 2189±41 2133±71

Період 3 2277±107 2313±123 2068±68 2157±71

Таблиця 2. Вплив зеараленону, Т-2 токсину і їх комбінації на відносну 
масу внутрішніх органів, мг/100 г

Показники
групи

1 2 3 4

Серце 346±14 339±17 372±68 344±11

Печінка 1746±118 1586±86 1489±16 1655±64

Підшлункова залоза 166±6 161±12 184±72 159±5

селезінка 101±10 98±18 88±13 76±8

Слід зауважити, що курям властива висока резистентність до зеарале-
нону і Т-2 токсину. Наприклад, клінічні ознаки у курей можуть прояви-
тися лише при високих концентраціях Т-2 токсину. Chi M.S. із співавт. 
[15] не виявили впливу 8000 мкг Т-2 токсину/кг корму на яєчну продук-
тивність та гематологічні показники курей, однак при цьому погіршува-
лась якість шкаралупи і виводимість запліднених яєць. 

Групи розрізнялись за вмістом в яєчному жовтку загального білка (в 
порівнянні з контролем збільшення на 10,6% при наявності в кормі зеа-
раленону і на 15,4% при наявності Т-2 токсину) і холестерину (збільшен-
ня на 25 % при наявності обох мікотоксинів). 

В період 3 в усіх трьох групах, яким включили в корм мікотоксини, ви-
явлено значне збільшення в порівнянні з контролем загального білка в 
яєчному білку – на 27-45% (табл. 3).
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Таблиця 3. Вплив мікотоксинів на вміст загального білка в білках, г/л

Періоди досліду групи

1 2 3 4

Період 1 159±17 144±26 165±16 184±39

Період 2 118±5 128±3 127±2 122±8

Період 3 128±6 185±13* 162±14* 179±5*

Крім того, в цей період в групі, якій включили в корм зеараленон, кон-
центрація загальних ліпідів в сироватці крові перевершувала контроль 
на 45%. Таким чином, зеараленон викликав значне збільшення в сиро-
ватці крові загальних ліпідів, але  при комбінованій дії зеараленону і Т-2 
токсину цей ефект відсутній (табл. 4).

Таблиця 4. Вплив мікотоксинів на біохімічні показники сироватки крові 
(Період  3)

Показники 
групи

1 2 3 4

Загальний білок, г/л 49,6±1,5 49,3±3,1 48,8±1,5 51,8±1,8

Альбумін, г/л 20±0,8 21±1,3 20,3±0,8 20,1±0,9

Загальні ліпіди, г/л 10,4±1,5 15,1±2,1* 10,4±1,3 10,5±0,9

Холестерин, ммоль/л 3,2±0,16 3,3±0,41 2,4±0,22 3,0±0,19

• – P< 0,05

Окремо зеараленон чи Т-2 токсин не мали впливу на концентрацію 
холестерину, а при наявності в кормі обох мікотоксинів одночасно спо-
стерігається його значне збільшення, що свідчить про синергізм дії мі-
котоксинів (табл. 5).

Таблиця 5. Вплив мікотоксинів на вміст загального холестерину в жовт-
ках, ммоль/л

Періоди досліду
групи

1 2 3 4
Період 1 29,9±2,1 29±1,2 26,3±0,6 27,3±0,7
Період 2 28±2,2 31±0,6 30±0,6 35±2,5*
Період 3 20,3±2,2 19,7±1,2 19,7±1,9 19,5±1,2

Досліджені мікотоксини не впливали на вміст загальних ліпідів в жовт-
ках (табл. 6).

Таблиця 6. Вміст загальних ліпідів в жовтках, г/л

Періоди досліду групи
1 2 3 4

Період 1 310±17 291±12,5 311±17 293±17
Період 2 259±15 218±8,5 232±14,5 280±23
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Порівняльний аналіз 36 коефіцієнтів кореляції між морфометричними 
та біохімічними показниками сироватки крові курей кожної групи пока-
зав істотні розбіжності між групами за вираженістю взаємозв’язків між 
цими показниками; кількість статистично значимих зв’язків для 1, 2, 3 і 
4 груп дорівнювала 5, 4, 1 і 4, відповідно  (табл. 7). 

В контрольній групі спостерігалася виражена кореляція живої маси і 
маси підшлункової залози, яка повністю зникала при наявності в кор-
мі одного з мікотоксинів – зеараленону чи Т-2 токсину – і з’являлася 
в групі, в корм якій було включено обидва мікотоксини, що вказує на 
синергізм дії цих мікотоксинів на дані показники.

Синергізм дії Т-2 токсину та зеараленону проявився також у наявності 
кореляції мас серця і підшлункової залози, яка в контрольній групі була 
незначна, але посилювалася від зеараленону чи Т-2 токсину і досягала 
статистично значимого рівня при наявності в кормі обох мікотоксинів.

Значна кореляція мас печінки і підшлункової залози відмічалася як в 
контрольній групі, так і при наявності в кормі Т-2 токсину; зеараленон 
викликав її істотне ослаблення, а при наявності обох мікотоксинів ця 
кореляція зовсім зникала, що для даного випадку говорить про антаго-
ністичну дію мікоткосинів.

Значна кореляція мас серця і селезінки проявлялася в контрольній 
групі; в групах, в корм яким включили Т-2 токсин або обидва мікоток-
сини, кореляція мас серця і селезінки була істотно послаблена і зовсім 
зникала при наявності в кормі зеараленону.

Синергізм зеараленону і Т-2 токсину проявлявся в корелятивних зв’яз-
ках (а) маси серця і загального білка в сироватці крові, (б) маси селезінки 
і альбуміну в сироватці крові, (в) маси підшлункової залози і загальних 
ліпідів в сироватці крові.

Вміст загальних ліпідів в печінці виявився одним з найбільш стабіль-
ним; вплив мікотоксинів на вираженість корелятивного зв’язку між 
цими двома  показниками був мінімальний.

Переконливим доказом чутливості курей до зеараленону є сильно ви-
ражені корелятивні зв’язки концентрацій загального білка, загальних 
ліпідів і холестерину в сироватці крові, а також маси печінки і концен-
трації загального білка, які, однак, зникали, якщо в кормі окрім зеарале-
нону містився Т-2 токсин. Це унікальна ілюстрація «маскування» при-
сутності в кормі одного мікотоксину (зеараленону) – іншим, в даному 
випадку – Т-2 токсином.  

Слід відмітити довготривалість ефекту: розбіжності між групами за ко-
ефіцієнтами кореляції виявлені через 4 тижні після виключення міко-
токсинів  з корму всіх груп.  

В порівнянні з контролем в другій (зеараленон), третій (Т-2 токсин) і 
четвертій групах (зеараленон і Т-2 токсин) відмічено значне послаблен-
ня п’яти, чотирьох і чотирьох, а також одночасно значне посилення чо-
тирьох, жодного і трьох взаємозв’язків між морфометричними та біохі-
мічними  показниками, відповідно.
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Таблиця 7. Вплив зеараленону, Т-2 токсину і їх комбінації на вираже-
ність корелятивних зв’язків між морфометричними та біохімічними 
показниками у курей

Показники
(для P<0,05 необхідно  r = 0,63)

групи
1 2 3 4

Жива маса / підшлункова з-за 0,72 -0,01 0,04 0,79
Серце / підшлункова з-за 0,15 0,51 0,54 0,68
Печінка / підшлункова з-за 0,70 0,34 0,79 0,05
Серце / селезінка 0,66 -0,02 0,38 0,39
Серце / з.білок -0,44 0,20 0,42 -0,64
Селезінка /альбумін 0,06 0,13 -0,13 0,73
підшлункова з-за / загальні ліпіди 0,66 0,40 0,13 -0,06
Печінка / загальні ліпіди 0,68 0,55 0,52 0,54
З.білок /з.ліпіди 0,23 0,83 -0,15 0,46
З.білок /холестерин 0,44 0,81 -0,24 -0,18
З.ліпіди /холестерин 0,08 0,96 0,49 0,42
Печінка /з.білок -0,06 0,67 0,00 0,03

Групи між собою розрізнялись за характером кореляційних взаємоз-
в’язків між показниками. Зокрема, дію зеараленону характеризує висо-
ка кореляція біохімічних показників — загальних ліпідів і холестерину 
(r = 0,96, P<0,01), загальних ліпідів і загального білка (r = 0,83, P<0,01), 
загального білка і холестерину (r = 0,81, P<0,01), а також маси печінки 
і загального білка (r = 0,67, P<0,05); водночас, значно зростала у порів-
нянні з контролем концентрація загальних ліпідів (на 45%). В 4-й групі, 
де крім зеараленону в корм включали Т-2 токсин, така кореляція була 
нівельована.

висновки. Про особливості кореляції між дослідженими показниками 
стану тварин та птиці під дією мікотоксинів раніше не повідомлялось; 
такого роду інформація може мати істотне діагностичне значення. По-
силення або послаблення кореляційних зв’язків між показниками фізіо-
логічного стану може вказувати на протікання патологічних процесів, а 
також на процес адаптації до дії мікотоксинів. Очевидною є необхідність 
визначення «нормальних» коефіцієнтів кореляції між якомога більшим 
спектром морфофізіологічних показників птиці з врахуванням породи, 
статі та віку.

Виявлені в цій роботі численні свідчення щодо ефектів комбінованої 
дії зеараленону і Т-2 токсину — широко розповсюджених в багатьох кра-
їнах світу забруднювачів зерна і зернопродуктів — потребує подальшого 
докладного вивчення відносно птиці і інших тварин, оскільки про наяв-
ність ефектів сумісного впливу зеараленону з іншими зовнішніми фак-
торами не повідомлялось, а відповідна інформація необхідна для оцінки 
безпечності зерна і зернопродуктів для здоров’я тварин і людини.
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INFLUENCE OF ZEARALENONE, T-2 TOxIN, AND THEIR 
COMBINATION ON LAYING HENS

Trufanov O.V., Kotyk A.M., Trufanova V.O., Gorbenko Z.G., Chorna G.V.
Summary. The effects of  T-2 toxin (2000 mg/kg feed), zearalenone (1600 

mg/kg), and the combined effects of these mycotoxins on morpho-metric and 
biochemical indicators of physiological condition of laying hens were investigated. 
Hens received mycotoxin-contaminated feeds for two weeks, and than kept under 
observation during four weeks. Numerous synergistic and antagonistic effects of  
T-2 toxin and zearalenone were identified. Influence of these mycotoxins, present 
in feeds separately or in combination, on the value and statistical significance 
of correlations between morpho-metric and biochemical parameters was also 
established. Changes in correlations between different indicators of physiological 
condition denote either pathological or adaptational processes caused by the 
mycotoxins. Possibility of using these correlations for the purpose of veterinary 
diagnostics should be studied.    

Key words: mycotoxins, T-2 toxin, zearalenone, the combined effect of 
mycotoxins, synergism, antagonism, poultry, correlation.

УДК: 636.52/.58:575

іМУногенеТИЧна ХаракТерИСТИка М’яСо-яЄЧнИХ кУрей 
віТЧИЗняного геноФондУ

Хвостик В. П., канд. с.-г. н.; Катеринич О. О., канд. с.-г. н.;  
Захарченко О. П., м. н. с.

katerinich@ukr.net

Державна дослідна станція птахівництва НААН

Резюме. Досліджено генетичну структуру за групами крові популяцій 
м’ясо-яєчних курей вітчизняного генофонду. Об’єктом досліджень були кури 
комбінованого напрямку продуктивності вітчизняної селекції. Кожна група 
птиці характеризується власним специфічним набором еритроцитарних 
антигенів груп крові та відрізняється від інших за частотою їх прояву. 

Ключові слова: м’ясо-яєчні кури, генофонд, групи крові, еритроцитарні 
антигени, генетична відстань.

вступ. Особливе значення в загальній системі застосовуваних методів 
збереження генофонду приділяється проведенню постійного селекцій-
но-генетичного моніторингу, який при аналізі популяцій дозволяє вирі-
шувати завдання визначення їхнього алелофонду, оцінці ступеня консо-
лідації і диференціації порівнюваних груп тварин. Порівняльний аналіз 
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генетичної структури споріднених порід дає змогу оцінити ступінь їхньої 
дивергенції, дійсні відмінності генофондів.

Генетичний моніторинг, окрім контролю за генетичною ситуацією в 
генофондових стадах, дає наукову інформацію про розподіл і рух спад-
кового матеріалу в поколіннях, інші генетичні закономірності. Таку ін-
формацію доцільно розглядати як один з видів генофондової продукції, 
що є однією з підстав для запровадження в генофондових популяціях 
системи генетичного моніторингу з використанням широкого спектра 
генетичних тестів [5].

Постійний контроль за ходом селекційного процесу може ефектив-
но здійснюватися з використанням спадково обумовлених маркерних 
ознак, які дають змогу оцінювати зміни генетичної структури селекціо-
нованих груп птиці, фіксувати підвищення чи зниження рівня її гетеро-
зиготності [4].

Методи популяційної і молекулярної генетики все більш активно за-
стосовуються в програмах селекції сільськогосподарських тварин. По-
пуляційна генетика служить основою крупномасштабної селекції [3]. 
Внутрішньо- та міжпородні імуногенетичні відмінності досить добре 
характеризують особливості селекційно-племінної роботи в популяціях 
і можуть використовуватися для визначення рівня їх консолідації та ди-
ференціації [2]. Таким чином, поліморфні ознаки в повній мірі можуть 
використовуватися в селекційній справі для моніторингу за рухом і роз-
поділом генетичної інформації в суміжних поколіннях селекції.

Метою роботи було встановлення генетичної структури за групами 
крові м’ясо-яєчних курей вітчизняного генофонду.

Матеріали та методи досліджень. За групами крові тестували популяції 
м’ясо-яєчних курей вітчизняної селекції, які за забарвленням оперення 
розподілені на субпопуляції – із чорно-смугастим оперенням (субпо-
пуляція «Г-1»), з білим оперенням (субпопуляція «Г-2»), із золотистим 
оперенням (субпопуляція «Г-3»), з рябим (субпопуляція «Г-4»), із срі-
блястим оперенням (субпопуляція «С») та синтетичний корніш з білим 
оперенням (субпопуляція «К»). Птиця утримувалася на експеримен-
тальній фермі «Збереження державного генофонду птиці» Інституту тва-
ринництва НААН. Від кожної субпопуляції курей тестовано по 20 голів, 
від птиці субпопуляцій «Г-4» і «С» – по 15 голів.

Роботи з тестування птиці і аналізу результатів виконували у відповід-
ності з методичними рекомендаціями [1].

результати досліджень. Кожна досліджена субпопуляція птиці харак-
теризувалася однаковим набором еритроцитарних антигенів та мала 
власний імуногенетичний статус. За частотою прояву еритроцитарних 
антигенів виявлено деякі вірогідні відмінності між курми досліджених 
субпопуляцій (табл. 1).
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Таблиця 1. Частота прояву еритроцитарних антигенів у досліджених суб-
популяціях м’ясо-яєчних курей, %

еритроцитарні 
антигени

Субпопуляції м’ясо-яєчних курей
«г-1» «г-2» «г-3» «г-4» «С» «к»

СРВB2IV 15,0бв 35,0аг 50,0а 26,7вг 20,0бг 50,0а

CPXХ4 15,0 25,0 25,0 20,0 20,0 10,0
CPXХ87’ 50,0аб 55,0а 30,0бг 46,7аб 80,0в 20,0г

CPXX23 15,0а 25,0аг 65,0бв 53,3в 20,0а 45,0вг

СРВB2’ 5,0 10,0 10,0 13,3 6,7 10,0
СРВB3’’’ 10,0а 15,0 20,0 20,0 6,7а 30,0б

СРВB3’’ 15,0 15,0 30,0а 20,0 6,7б 15,0
CPXX69 10,0а 20,0 40,0б 20,0 40,0б 25,0
CPXX70 85,0ав 95,0а 45,0бг 86,7ав 66,7вг 90,0а

CPXХ71 55,0б 80,0а 50,0б 53,3б 40,0б 55,0б

CPXX75 10,0а 10,0а 40,0б 20,0аб 0,0в 15,0а

CPXX76 20,0а 30,0а 65,0б 13,3а 0,0в 25,0а

CPXX77 70,0а 65,0а 65,0а 26,7б 46,7а 50,0
CPXX87 60,0а 55,0а 65,0а 53,3а 86,7б 20,0в

CPXX83 15,0а 15,0а 15,0а 20,0 13,3а 40,0б

CPXX81 15,0а 15,0а 40,0б 6,7а 6,7а 60,0б

CPXX82 15,0а 5,0аб 15,0а 13,3а 0,0б 60,0в

CPXX84 35,0а 25,0а 20,0 6,7б 6,7б 10,0б

CPAA12 50,0а 35,0 20,0б 26,7б 33,3 30,0
CPBB9 85,0бг 50,0ав 35,0а 80,0бг 80,0бг 70,0вг

Кількість проб 20 20 20 15 15 20

Примітка: наявність різних букв біля цифр зверху свідчить про вірогідну різ-
ницю (P>0,95-0,999) між групами за частотою прояву даного еритроцитарного 
антигену.

Так, у курей субпопуляції «Г-1» з частотою прояву 50,0-85,0 % виявлено 
антигени CPAA12, CPBB9, CPXX70, CPXX71, CPXX77, CPXX87’, CPXX87. 
Частота прояву інших факторів не перевищує 35,0 %. Частота прояву ан-
тигену СРВB2IV у субпопуляції «Г-1» менша (P>0,95-0,999), ніж у «Г-2», 
«Г-3» та «К». Менша у чорно-смугастих курей і частота прояву антигену 
CPXX69 (P>0,99-0,999) порівняно до птиці субпопуляцій «С» та «Г-3». 
Частота трапляння фактору CPAA12 у субпопуляції «Г-1» більша на 23,3-
30,0 % (P>0,95-0,99), ніж у особин із золотистим («Г-3») та рябим («Г-4») 
оперенням.

У курей субпопуляції «Г-2», так само як і у птиці попередньої групи, 
з найбільшою частотою (50,0-95,0 %) зустрічалися антигени CPBB9, 
CPXX70, CPXX71, CPXX77, CPXX87’, CPXX87. Частота прояву таких фак-
торів, як CPBB2’, CPBB3’, CPBB3’’’, CPХX75, CPХX81, CPХX82, CPХX 83, 
була найменшою – в межах 5,0-15,0 %. У курей цієї субпопуляції найви-
ща частота прояву антигену CPХX71, що вірогідно вище (P>0,99-0,999) 
порівняно до іншої птиці. У курей субпопуляцій «Г-2» та «Г-1» частота 
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прояву антигену CPХX84 більша (на 15,0-28,3 %, P>0,95-0,99), ніж у ін-
ших групах, крім «Г-3».

У м’ясо-яєчних курей із золотистим забарвленням оперення (субпо-
пуляція «Г-3») переважна більшість еритроцитарних антигенів зустріча-
лася з досить високою частотою. З 20 антигенів частота прояву тільки 7 
була меншою за 25,0 %. 

Так, у птиці субпопуляції «Г-3» частота прояву антигенів CPХX23, 
CPХX75, CPХX76, CPХX81 більша, ніж у переважної більшості птиці 
інших досліджених субпопуляцій (P>0,95-0,999). За частотою прояву 
фактору CPВB3’’ визначено перевагу над субпопуляцією «С» (P>0,99). 
Проте, у курей із золотистим забарвленням оперення частота прояву ан-
тигену CPХX70 менша, ніж в іншої птиці. У особин субпопуляцій «Г-2» 
та «Г-3» частота прояву антигену CPВВ9 менша (P>0,99-0,999), ніж в ін-
ших субпопуляцій м’ясо-яєчних курей.

Тоді як у курей з рябим оперенням (субпопуляція «Г-4»), навпаки, час-
тота прояву більшості антигенів невисока (в межах 6,7-26,7 %). Лише 
фактори CPВВ9,  CPХX23, CPХX70, CPХX71, CPXX87’ траплялися з час-
тотою вищою за 45,0 %. Частота антигенів CPXX87’, CPXX87 вірогідно 
вища (P>0,95), ніж у птиці субпопуляції «К». У птиці цієї групи частота 
антигену CPXX77 найменша (P>0,95-0,999) серед досліджених груп.

У м’ясо-яєчної птиці субпопуляції «С» (зі сріблястим забарвленням 
оперення), подібно як і в інших групах, з найбільшою частотою (66,7-
86,7 %) виявлено антигени CPВВ9,  CPХX87, CPХX70, CPXX87’. Часто-
та прояву інших факторів в цілому невисока. Тільки у курей цієї групи 
відсутні антигени CPХX75, CPХX76 та CPХX82. У курей цієї субпопуляції 
відмічено найвищу частоту прояву антигенів CPХX87’ та CPХX87 (P>0,95-
0,999) порівняно до інших груп.

У курей субпопуляції «К» частота прояву еритроцитарних антигенів 
знаходилася у межах 10,0-90,0 %. 7 антигенів мали частоту прояву більше 
50,0 %, більшість з них ті ж самі фактори, що і в інших групах.

Відмічено ряд вірогідних відмінностей за частотою прояву антигенів 
між субпопуляціями м’ясо-яєчних курей. Зокрема, у курей субпопуляцій 
«Г-3», «Г-4» та «К» частота прояву антигену CPХX23 більша, ніж в ін-
ших субпопуляціях. У корнішей частота прояву фактору CPВB3’’’ вища, 
ніж у птиці з чорно-смугастим («Г-1») та сріблястим («С») оперенням. 
У курей субпопуляції «К» частота прояву фактору CPХX83 найбільша, 
крім субпопуляції «Г-4». Найвищою частотою прояву у субпопуляції «К» 
характеризувався також антиген CPХX82. У субпопуляціях «Г-3» та «К» 
частота прояву антигену CPХX81 більша, ніж в іншої птиці.

Всі визначені відмінності в частоті прояву еритроцитарних антигенів 
свідчать про власний специфічний імуногенетичний статус кожної до-
слідженої субпопуляції м’ясо-яєчних курей. Хоча птиця й одного напря-
му продуктивності, але все ж таки вона різниться поміж собою за набо-
ром та частотою прояву антигенних факторів груп крові, що свідчить про 
її генетичну диференціацію за  даними якісними ознаками.
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За частотою прояву еритроцитарних антигенів розраховано величину 
генетичної відстані між дослідженими субпопуляціями м’ясо-яєчних ку-
рей (табл. 2).

Таблиця 2. Генетична відстань між дослідженими субпопуляціями  
м’ясо-яєчних курей

Субпопуляція курей «г-2» «г-3» «г-4» «С» «к»

«Г-1» 0,091 0,189 0,117 0,119 0,171

«Г-2» - 0,158 0,113 0,137 0,164

«Г-3» - 0,168 0,207 0,175

«Г-4» - 0,122 0,150

«С» - 0,220

З таблиці 2 та дендрограми на рис. 1 видно, що найменші відмінності 
за імуногенетичною структурою виявлено між субпопуляціями м’ясо-
яєчних курей з чорно-смугастим («Г-1») та білим оперенням («Г-2»).  
Ці дві групи курей першими об’єднуються в кластер. До них приєдну-
ються птиця з рябим забарвленням оперення (субпопуляція «Г-4»), а по-
тім – зі сріблястим (субпопуляція «С»).

Окремий кластер утворюють м’ясо-яєчні кури субпопуляцій «Г-3» із 
золотистим оперенням та «К» (білий корніш). Тобто, птиця цих груп ха-
рактеризується дещо відмінним від інших імуногенетичним профілем, 
що значно диференціює її від інших субпопуляцій. 

З таблиці 2 та дендрограми на рис. 1 видно, що найменші відмінності за 
імуногенетичною структурою виявлено між субпопуляціями м'ясо-яєчних курей з чорно-
смугастим («Г-1») та білим оперенням («Г-2»). Ці дві групи курей першими об’єднуються 
в кластер. До них приєднуються птиця з рябим забарвленням оперення (субпопуляція «Г-
4»), а потім – зі сріблястим (субпопуляція «С»). 

Окремий кластер утворюють м'ясо-яєчні кури субпопуляцій «Г-3» із золотистим 
оперенням та «К» (білий корніш). Тобто, птиця цих груп характеризується дещо 
відмінним від інших імуногенетичним профілем, що значно диференціює її від інших 
субпопуляцій.  
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Рис. 1. Дендрограма на основі генетичної відстані за частотою прояву 
еритроцитарних антигенів між дослідженими субпопуляціями м’ясо-яєчних курей. 

 
Висновки:  
1. Встановлено відмінності, в ряді випадків вірогідного характеру, між різними 

субпопуляціями м'ясо-яєчних курей за частотою прояву певних еритроцитарних 
антигенів.  

2. Генетична характеристика м'ясо-яєчних курей за групами крові дає можливість 
встановити рівень диференціації між птицею різних субпопуляцій й виявити ступінь 
подібності між нею за імуногенетичним профілем. 

 
 
 

0,1 

0,2 

0,15 

0,091 

0,112 

0,126 

0,175 

0,215 

рис. Дендрограма на основі генетичної відстані за частотою прояву еритроци-
тарних антигенів між дослідженими субпопуляціями м’ясо-яєчних курей
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висновки
1. Встановлено відмінності, в ряді випадків вірогідного характеру, між 

різними субпопуляціями м’ясо-яєчних курей за частотою прояву певних 
еритроцитарних антигенів. 

2. Генетична характеристика м’ясо-яєчних курей за групами крові дає 
можливість встановити рівень диференціації між птицею різних субпо-
пуляцій й виявити ступінь подібності між нею за імуногенетичним про-
філем.
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IMMUNOGENETIC CHARACTERIZATION OF THE GENE POOL  
OF DOMESTIC MEAT AND EGG HENS

Khvostik V. P., Каterinich О. О., Zаkharchenko О. P.
Summary. The genetic structure of blood group gene pool of population of 

domestic meat and egg hens is investigated. The study involved the combined 
direction of chickens productivity of domestic breeding. Each group of the birds is 
characterized by a specific set of of the erythrocyte blood group antigens and differ 
from others on the frequency of their manifestations.

Key words: meat and egg hens, gene pool, blood group, blood cell antigens, the 
genetic distance.
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УДК 636.2.082.453.5:591.463.1

СекСИрованная СПерМа И ФакТорЫ, влИяЮЩИе  
на еЁ БИологИЧеСкИе ПокаЗаТелИ

О.А. Чернецов, Б.М. Павленко

Институт животноводства НААН
Резюме. В процессе разделения на X-,Y-клетки в проточном сортере 

MoFlo-SX разбавленная сперма проходит градиент давления около 3,5 атм,  
что вызывает гидродинамический стресс. Для исследования спермы в усло-
виях градиента давления была применена натурная модель капилляра со-
ртера. На этой модели была испытана сперма быка и барана в различных 
средах-разбавителях в условиях гидродинамического стресса.

При подготовке спермы к сексингу для экономии локомоторного ресурса 
клеток был предложен способ сокращения времени окрашивания спермато-
зоидов. Соникация клеток ультразвуком с 0,5 % ДМСО при 40є С сократи-
ла время окрашивание до 10 минут.  

Ключевые слова: сексинг спермы, гидродинамический стресс, мембрана 
спермия, разбавитель спермы, сортер MoFlo-SX, проточная цитометрия.

В 20-ом веке в научных экспериментах по изменению соотношения 
полов потомства в животноводстве применяли различные биофизи-
ческие, иммунологические, биохимические подходы [1]. В 60-е годы в 
Харькове в Институте животноводства, используя тканевые экстракты, 
получили смещение соотношения полов до 67 % в потомстве свиней [2]. 
Затем в 80-е годы в нашем институте авторами этой статьи были получе-
ны антисыворотки к H-Y антигену. Однако, в силу цитологических огра-
ничений, которые накладывает сперматогенез, инкубируя сперму с этой 
антисывороткой и комплиментом, было невозможно получить порацию 
строго 50-ти % сперматозоидов (т.е. Y-клеток). Очевидно, несмотря на 
наличие запатентованных методов, главной причиной невозможности 
практического использования иммуносексинга спермы следует считать 
равномерное распределение по сперматозоидам мембраны и цитоплазмы 
сперматоцита при завершении мейоза, когда хромосомы уже инактиви-
рованы. Таким образом, цитоплазматические мостики, существующие 
между клетками от стадии сперматогония до образования сперматид, 
делают X- и Y-сперматозоиды иммунологически однородными.

Другой метод сепарации спермы на X-,Y-сперматозоиды, основанный 
на определении количества ДНК методом проточной флуорометрии, 
был разработан в 80-е, 90-е годы в США [3,4]. Для сексинга спермы был 
создан модифицированный  проточный цитофлуорометрический сортер 
MoFlo SX (Dako Cytomation). И в 2003 г. фирма XY Inc. вывела на рынок 
коммерческую сексированную сперму быков, дающую возможность по-
лучать 90 % телят заданного пола. 

Однако, при проточном флуорометрическом сексинге сперма подвер-
гается ряду физических и химических воздействий, ухудшающих её ка-
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чество. Поэтому и в настоящее время для улучшения качества спермы 
актуальны исследования по модификации этого метода. Так при подго-
товке к сортингу окрашивание сперматозоидов витальным флуоресцен-
тным ДНК-красителем Hoechst 33342 при 35єС длится 40-60 минут. Для 
сокращения времени окрашивания с целью экономии локомоторного 
запаса клеток нами ранее было изучено влияние ультразвука на частоте 
22,5 кГц и 1,5 % раствора диметилсульфоксида (ДМСО) на скорость ок-
рашивания спермиев быка красителем Hoechst 33342, качество сепара-
ции клеток проверялось на сортере MoFlo SX [5]. В этой работе мы доба-
вили повышенную температуру и применили соникацию ультразвуком 
на частоте 800 кГц, уменьшив концентрацию ДМСО до 0,5 %.

Основным же фактором, повреждающим сперматозоиды при сор-
тинге, является градиент давления, вызывающий гидродинамический 
стресс. На рис.1 из работы [4] указаны места в носике сортера MoFlo 
SX, где происходит стресс клеток. Верхняя стрелка показывает участок 
гидродинамического фокусирования клеток при 3,5 атм., здесь возни-
кает напряжение сдвига в разноскоростных слоях разбавителя. Нижняя 
стрелка указывает на спермий, выходящий из носика сортера, при этом 
происходит резкое падение давления. Возможность снижения высокого 
давления при сортинге спермы рассмотрена в работе [6]. 

рис. 1. Места гидродинамического стрессирования  
при сортинге сперматозоидов

Все организмы, начиная от микробов и океанического планктона до 
клеток крови позвоночных, постоянно существуют в условиях гидроди-
намического стресса [7,8]. Поэтому научные исследования по протек-
ции клеточных мембран в стрессорных условиях сортинга имеют важное 
прикладное и фундаментальное значение. Так в работе [9] показано, что 
антиоксиданты в составе разбавителя могут уменьшать вредное воздейс-
твие стресса при сортинге на мембраны сперматозоидов.

В настоящее время для разведения, криоконсервирования спермы 
широко применяются и исследуются растительные соевые разбавители 
Bioxcell, AndroMed и другие [10-12]. Например: в работе [11] были замо-
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рожены сперматозоиды жеребца в среде PC-INRA с соевым фосфолипи-
дом; мембраны клеток в среде с этим компонентом (Рис.2 C,D) сохрани-
ли целостность. Собственно, липидные и липопротеиновые компоненты 
сои или желтка дополняют действие глицерина и тоже относятся к кри-
опротекторам. Феномен укрепления мембраны компонентами сои или 
желтка Осташко Ф.И. назвал фортификацией, необходимой для защиты 
от температурного шока. Чрезмерный гидродинамический сресс (шок) 
и температурный шок – это явления одной физической природы, воз-
никающие из-за градиента гидравлического давления.

Учитывая это, мы ранее исследовали возможность проведения секинга 
спермы на сортере MoFlo SX в соевой среде нашего изготовления [13]. 
Было показано, что наш соевый разбавитель не препятствовал окраши-
ванию клеток и качество сепарации на X-,Y-сперматозоиды было таким, 
как и в стандартном методе. Поэтому было предположено, что состав 
разбавителя спермы будет влиять и на устойчивость клеток к гидродина-
мическому стрессу. 

рис. 2. Сперматозоиды жеребца; А,В – замороженные в безлипидных средах; 
C,D – в среде PC-INRA с соевым фосфатидилхолином [11].

Таким образом, целью этой работы было определить активность и 
время выживания спермы в разбавителях различного состава при нало-
жении гидродинамического стресса, создаваемого на натурной модели 
капилляра сортера; а также сократить время окрашивания клеток флу-
оресцентным ДНК-красителем Hoechst 33342 при подготовке спермы к 
сортингу. 

Материалы и методы исследований. Работа была проведена на сперме 
быка и барана. Эксперименты в контроле и опыте проводили парал-
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лельно на разделенном эякуляте. Сперму быков и баранов получали по 
Харьковской технологии в отделе биотехнологии репродукции с.-х. жи-
вотных ИЖ НААН Украины. 

Было изготовлено четыре различных разбавителя: 1) лактозо-цитрат-
ноглицериновый (среда №2 по Харьковской технологии), 2) стандарт-
ный лактозо-желточноглицериновый, в который при разведении спермы 
добавляли среду № 2 по Харьковской технологии, 3)  соевый разбавитель 
с антиоксидантом эмоксипином, 4) соевый разбавитель с  препаратом 
БИОТАМ-1. Соевые разбавители готовили согласно нашей методике 
(патент Украины № 36667 от 10.11.08). 

Анализ влияния на сперматозоиды гидродинамического стресса, воз-
никающего при сортинге спермы, проводили на натурной модели ка-
пилляра сортера, через который вытекала сперма под воздушным дав-
лением около 2 атм. Капилляр был изготовлен из стеклянной трубки.  
Он имел диаметр 51 мкм с узкой стороны, а с обратной широкой сторо-
ны он переходил в трубку и вмещал 0,25 мл разбавленной спермы. Пе-
ред опытом сперма разбавлялась тестируемой средой до концентрации  
100 млн кл/мл, фильтровалась через сетку с 30 мкм отверстиями. Потом 
0,25 мл фильтрованной спермы вносили в широкую часть трубки и воз-
духом прокачивали через 51 мкм капилляр в центрифужные пробирки 
фирмы Еппендорф. Контрольная сперма была с того же эякулята, при-
готавливалась как и в опыте, но вносилась в центрифужные пробирки 
без прокачивания через капилляр.  По степени уменьшения подвиж-
ности сперматозоидов судили о величине действия гидродинамическо-
го стресса в тестируемом разбавителе. Оценку подвижности проводили 
сразу после стресса, через 6 часов и через 24 часа. Поскольку сортинг 
спермы происходит при комнатной температуре, то и после наложения 
гидродинамического стресса инкубирование спермы проводили тоже 
при комнатной температуре. 

Проверку препарата БИОТАМ-1 на токсичность для локомоторно-
го аппарата сперматозоидов проводили на сперме барана при 38 °С.  
В лактозо-цитратном разбавителе  готовили 1% настойку препарата 
БИОТАМ-1. Из этой 1% настойки готовили разведения от 1:3 до 1:10000 
тоже на лактозо-цитратном разбавителе. Нативную сперму разбавляли 
этой средой с БИОТАМ-1 в разведении от 1:3 до 1:10000. В контроле 
сперму разбавляли лактозо-цитратной средой без БИОТАМ-1. Отмеча-
ли подвижность сперматозоидов при разбавлении через 6 часов и через 
24 часа. Разведение препарата БИОТАМ-1 считали не токсичным для 
локомоторного аппарата сперматозоидов, если подвижность спермато-
зоидов в этом разведении и в контроле были одинаковы. В дальнейших 
исследованиях по протекции сперматозоидов от гидродинамического 
стресса использовали разведение 1:1000, так как было показано, что раз-
ведение 1:500 от 1% настойки БИОТАМА-1 не уменьшало подвижность 
сперматозоидов в сравнении с контролем.

В эксперименте по сокращению продолжительности окрашивания 
сперматозоидов витальным флуоресцентным ДНК-красителем Hoechst 
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33342 контролем был метод окрашивания по Л. Джонсон и др. [4] с из-
менениями согласно новому методу XY Inc. При этом  концентрация 
маточного раствора красителя Hoechst 33342 оставалась как в работе 
[4], но прибавляли краситель в количестве 15 мкл на 200 млн. спермиев  
в 1 мл. Контрольное окрашивание длилось 40 минут при 35оС. В опыте 
окрашивание проводили при 40°С с 0,5 % ДМСО, с обработкой окраши-
ваемой спермы ультразвуком на частота 800 кГц с уровнем интенсивнос-
ти 0,4 Вт/см2  на соникаторе УТП-1 (Рис. 3). Режим соникации – перио-
дический  (10 сек/мин). Окрашивание в опыте длилось 10 минут. 

рис. 3. Флакон с окрашиваемой спермой на соникаторе УТП-1 в термостате

После окончания окрашивания сперму в 10-мл флаконах быстро ох-
лаждали под струёй холодной воды, помещали в воду при 0оС и замо-
раживали. Таким образом быстро останавливался процесс окрашива-
ния спермы, до момента измерения уровня флуоресценции образцы 
окрашенной спермы сохраняли в замороженном виде. До флуорометра 
образцы окрашенной спермы доставлялись замороженными, а непос-
редственно перед измерением сперма оттаивалась и при комнатной 
температуре проводились измерения уровня флуоресценции. Для изме-
рения уровня флуоресценции контрольных и опытных образцов окра-
шенной спермы использовали спектрофлуорометр Cary Eclipse (Varian).  

результаты исследований. Было проведено исследование влияния гид-
родинамического стресса на подвижность сперматозоидов быка и ба-
рана. Выявлено снижение подвижности сперматозоидов сразу после 
стресса и затем в течение последующих 24 часов. В табл. 1-3 показаны 
результаты  измерения подвижности сперматозоидов быка в разных раз-
бавителях после гидродинамического стресса, в контроле сперма раз-
бавлена тем же разбавителем, но не стрессировалась. 
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В табл. 4 также показана подвижность сперматозоидов барана пос-
ле стресса, в соевой среде с препаратом БИОТАМ-1, в контроле спер-
ма также разбавлялась в соевой среде с препаратом БИОТАМ-1, но не 
стрессировалась. Во всех таблицах отличие контроля от опыта достовер-
но (p < 0,01). 

Таблица 1. Подвижность сперматозоидов быка в лактозо-цитратной 
среде, опыт – после гидродинамического стресса, контроль – без стрес-
са (баллы)

n=18

время после стресса   (ч) 0 6 24
Контроль (M±m) 7,00±0,18 5,08±0,28 1,67±0,47
Опыт (M±m) 4,33±0,30 3,11±0,24 1,02±0,25

Таблица 2. Подвижность сперматозоидов быка в желточно-лактозоцит-
ратной среде, опыт – после гидродинамического стресса,  
контроль – без стресса (баллы) 

n=12

время после стресса   (ч) 0 6 24
Контроль (M±m) 7,17±0,42 6,17±0,39 5,08±0,34
Опыт (M±m) 2,92±0,41 2,33±0,54 0,71±0,28

Таблица 3. Подвижность сперматозоидов быка в соевой среде с эмок-
сипином, опыт – после гидродинамического стресса, контроль – без 
стресса (баллы)

n=11

время после стресса   (ч) 0 6 24
Контроль (M±m) 6,16±0,48 4,64±0,49 0,55±0,31
Опыт (M±m) 2,00±0,19 1,23±0,21 0,00±0,00

Таблица 4. Подвижность сперматозоидов барана в соевой среде с препа-
ратом БИОТАМ-1, опыт – после гидродинамического стресса, кон-
троль – без стресса (баллы)

n=9

время после стресса   (ч) 0 6 24
Контроль (M±m) 7,33±0,16 4,78±0,28 0,89±0,31
Опыт (M±m) 3,56±0,50 1,89±0,31 0,11±0,11

Проведенные тесты с наложением гидродинамического стресса на 
сперму в различных разбавителях показали, что сперматозоиды в разной 
степени снижают подвижность в разных средах. Так соотношение баллов 
подвижности контроль/опыт  в начале (0 ч) и через 6 ч составило: 1,62 
и 1,63 в лактозо-цитратной среде; 2,06 и 2,53 в соевой среде с препара-
том БИОТАМ-1; 2,43 и 2,65 в желточно-лактозоцитратной среде; 3,08 и  
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3,77 в соевой среде с эмоксипином. Таким образом, среди липидосодер-
жащих разбавителей наименьшее относительное падение подвижности 
сперматозоидов после гидродинамического стресса было в соевой сре-
де с препаратом БИОТАМ-1. Однако, в безлипидной лактозо-цитрат-
ной среде относительное падение подвижности сперматозоидов после 
гидродинамического стресса было еще меньше. Поскольку эти отличия 
наблюдались сразу после стресса, можно предположить, что в условиях 
нашего эксперимента среды с большей вязкостью вызывали более силь-
ное относительное падение подвижности сперматозоидов при наложе-
нии стресса. Отличия между соевой средой с препаратом БИОТАМ-1 и 
соевой средой с эмоксипином состояли не только в разных добавленных 
препаратах, но к тому же эти среды были из разных партий. Проведен-
ное нами натурное моделирование стресса, возникающего при сортинге 
спермы, дает удобный продуктивный методический подход для быстро-
го тестирования новых сред-разбавителей.

нм

рис.4. Спектрофлуорограмма окрашенных ДНК-красителем Hoechst 33342  
сперматозоидов быка

В экспериментах по сокращению времени окрашивания сперматозо-
идов быка витальным флуоресцентным ДНК-красителем Hoechst 33342 
было использовано действие 3-х факторов, ускоряющих окрашивание: 
соникация ультразвуком, повышенная температура и 0,5 % ДМСО. На 
рис.4 показаны флуорограммы интенсивности светимости окрашенных 
сперматозоидов быка, полученные на спектрофлуорометре Cary Eclipse 
(Varian). Максимумы светимости клеток в 10 контрольных (по методу 
XY Inc) и 10 экспериментальных окрашиваниях  занесены в таблицу 5.
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Таблица 5. Максимумы флуоресцентного свечения сперматозоидов 
быка  после стандартного (контроль) и экспериментального  
окрашивания 

n=10 
светимость [у.е.]

Контроль 120,4 114,3 120,4 302,8 299,9 396,2 392,8 332,9 352,1 270,4
Опыт 116,7 114,9 115,1 326,7 319,9 420,2 392,3 352,0 357,1 266,0

Примечание: Контроль (M±m) = 270,22±35,38; Опыт (M±m) = 278,09±37,78 

Статистически значимого отличия контроля от опыта нет  (P<0,90). 

Нет значимой разницы в интенсивности свечения между стандартным 
(контроль) и нашим экспериментальным методом окрашивания спер-
матозоидов быка витальным флуоресцентным ДНК-красителем Hoechst 
33342. При этом стандартный метод имеет длительность 40 минут, а 
наш экспериментальный метод – 10 минут. Однако, ввиду того, что из-
мерения проводились на флуорометре в кювете, окончательный вывод  
о том, достиг ли краситель Hoechst 33342 эквимолярного соотношения  
с ДНК сперматозоидов, может дать лишь проверка на проточном сортере  
MoFlo SX или подобного ему по техническим характеристикам.  

Выводы
1. При сортинге сперматозоиды подвергаются гидродинамическому 

стрессу, повреждающему клетки. В наших экспериментах на натурной 
модели капилляра сортера  было показано падение подвижности клеток 
от 1,62 до 3,08 раза в различных средах. Предложенный нами натурный 
эксперимент является удобным методом быстрого тестирования новых 
сред-разбавителей, протектирующих мембраны спермиев при гидроди-
намическом стрессе. 

2. Окрашивание сперматозоидов ДНК-красителем Hoechst 33342 ус-
коряется при соникации спермы ультразвуком на частоте 800 кГц с уров-
нем интенсивности 0,4 Вт/см2 при 40 єС с 0,5 % ДМСО. Эксперимен-
тальное окрашивание, проведенное таким образом, длилось 10 минут, 
длительность стандартного окрашивания 40 минут, при этом интенсив-
ность свечения сперматозоидов была одинакова.  
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Резюме. У процесі розділення на X-,Y-клітини розбавлена сперма у 
проточному сортері MoFlo-SX проходить градієнт тиску близько 3,5 атм, 
що спричиняє гідродинамічний стрес. Для дослідження сперми в умовах 
градієнту тиску була застосована натурна модель капіляру сортера. На 
цій натурній моделі була випробувана сперма бугая та барана в умовах 
гідродинамічного стресу.

При підготовці сперми до сексингу для економії локомоторного ресурсу 
клітин був запропонований спосіб скорочення часу фарбування спермато-
зоїдів. Сонікація клітин ультразвуком з 0,5 % ДМСО при 40 °С скоротила 
час фарбування до 10 хвилин. 

Ключові слова: сексинг сперми, гідродинамічний стрес, розбавник сперми, 
сортер MoFlo-SX, проточна цитометрія.
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Summary. In the process of separation of X-, Y-cells in a flow sorter MoFlo-SX 

diluted sperm passes a pressure gradient of about 3.5 atm that causes hydrodynamic 
stress. For sperm analysis in the pressure gradient was applied natural model of 
the capillary sorter. On this model sperm of bull and ram was tested in different 
extenders in the conditions of hydrodynamic stress.

At preparation of sperm for a sexing the method of time reduction of spermatozoa 
coloring offered for the economy of cell locomotion resource. Sonikation of cells by 
ultrasound with 0,5 % of DMSO at 40 °С reduced coloring time up to 10 minutes.

Key words: a sperm sexing, hydrodynamic stress, a sperm extender, MoFlo SX 
sorter, flow sorter. 
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вИвЧення  вПлИвУ роЗЧИнУ іонів СріБла  
на МікроБіологіЧні Та інкУБаційні ПокаЗнИкИ яЄцЬ 

Шоміна Н.В., Байдевлятова О.М. 

Державна дослідна станція птахівництва  Національної академії  
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Резюме. В статті наведено дані щодо застосування розчину іонів срібла 

в якості дезінфектанту при інкубації яєць курей. Встановлено позитивний 
вплив даного розчину на мікробне обсіменіння поверхні шкаралупи яєць та 
результати інкубації.

Ключові слова: дезінфекція, розчин іонів срібла, результати інкубації.

вступ. Значне число інфекційних захворювань птиці передається че-
рез яйце. Так, навіть на свіжо відкладеному яйці виявляється до 10 тис. 
бактерій. В повітрі пташника налічується від 1,5 до 5,6 млн/м3 мікроор-
ганізмів, що накопичуються і на шкаралупі яєць, де їх число може змі-
нюватися від 300 тис. до 3 млн. і більше. Тому дезінфекція яєць в про-
мисловому птахівництві має велике значення в протиепізоотичному і 
економічному аспектах [1].

Практикам відомо багато способів і засобів для знезараження яєць від 
збудників інфекційних хвороб, однак, не всі вони використовуються і яв-
ляються ефективними [7]. Для обробки інкубаційних яєць застосовують 
як хімічні речовини [2], так і фізичні біоцидні фактори: ультрафіолетове 
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й іонізуюче випромінювання, ультразвук низької частоти, високочас-
тотні поля, високотемпературну обробку, опромінення гелій-неоновим 
лазером [2, 3, 10].

Для передінкубаційної обробки яєць використовують різні дезінфектан-
ти. Але, неперевершеним за ефективністю серед них є формалін [9]. Од-
ним з поширених способів дезінфекції яєць є їх обробка парами формаль-
дегіду в спеціальних камерах, контролюючи температуру (від 20 до 37 0С) і 
відносну вологість (70-90 %). Але використання формальдегіду небезпеч-
не як для персоналу підприємств, так і для кінцевого споживача готової 
продукції. Міжнародне бюро з ракових досліджень віднесло формальдегід 
до речовин, що здійснюють канцерогенну дію на людей і тварин. Тому в 
країнах Європи використання парів формальдегіду заборонено.

Отже, надзвичайної актуальності набуває розробка та використання 
вітчизняних, недорогих, нетоксичних, високоефективних, екологічно 
безпечних дезінфікуючих засобів у птахівництві. До таких засобів можна 
віднести розчин іонів срібла. Відомо, що бактеріостатичний ефект іонно-
го розчину срібла залежить від концентрації срібла, тривалості контакту, 
присутності органічних та мінеральних речовин у розчині, температури 
та рН розчину. Так, при дозах 1; 0,5; 0,2; 0,05 мг/л загибель кишкової 
палички відбувається через 3, 20, 50 та 120 хвилин відповідно. Дія срібла 
в дозі 1 мг/л і вище настає з моменту введення дезінфектантів. Збіль-
шення температури розчину з  10 °С  на 10 °С  скорочує час відмирання 
бактерій в 1,6 рази, а зниження рН розчину на одиницю з рН 8 збіль-
шує час відмирання бактерій в 1,6 рази. Хлориди та сульфати утворюють  
з сріблом нерозчинні сполуки, що дещо послаблює дію срібла при неве-
ликій тривалості контакту. Сірководень та двовалентні іони заліза різко 
знижують антибактеріальну активність срібла. Існують також дані, що 
сполучення іонного розчину срібла з такими дезінфікуючими засобами 
як перекис водню, хлорамін, ультрафіолет, електричний струм призво-
дить до синергічного ефекту у відношенні бактеріостатичної активності 
даних препаратів [5].     

Враховуючи вищевикладене метою даної роботи було визначити дезін-
фікуючі властивості розчину іонів срібла та встановити його вплив на 
інкубаційні показники яєць. 

Матеріали і методи досліджень. В лабораторії репродукції птиці Інсти-
туту птахівництва НААН у двох повторностях було проведено досліди із 
застосування розчину іонів срібла в якості дезінфікуючого засобу при 
інкубації яєць сільськогосподарської птиці. 

Розчин срібла необхідної концентрації готували за допомогою іонато-
ру. Кількість срібла  m, що розчинилося у воді в результаті електролізу ви-
значали за формулою: m= KITn/100, де К – електрохімічний еквівалент 
срібла, який дорівнює 1,118 мг/АЧс;  I - сила струму, що проходить через 
воду, А; T- час електролізу, с; n- вихід срібла по струму, який залежить від 
сольового складу води, %. Вихід срібла по стуму приймали за 90% [5].
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Для досліджень були обрані яйця від курей лінії Г2 м’ясо-яєчної по-
пуляції породи білий плімутрок. Перед закладанням на інкубацію яйця 
були розподілені на три групи (контрольну та три дослідних) по 400 шт. 
в кожній. Яйця контрольної групи дезінфікували парами формальдегіду 
шляхом возгонки за рахунок реакції формаліну з марганцевокислим ка-
лієм [4]. Яйця першої дослідної групи обробляли 0,001 % розчином іонів 
срібла, яйця другої дослідної групи - розчином іонів срібла в комбінації 
з 1,5 % розчином перекису водню, яйця третьої дослідної групи — 1,5 % 
розчином перекису водню. Яйця були закладені до інкубаторів ІЛБ-0.5 
та проінкубовані згідно стандартного режиму [4]. Через 2 години, 7 та 18 
діб після оброблення проводили контроль ступеню мікробного обсіме-
ніння шкаралупи за загальноприйнятою методикою [8]. 

Після завершення інкубації підраховували виводимість яєць, вивід 
молодняку, встановлювали категорію молодняку, проводили розтин від-
ходів інкубації, патолого-анатомічний аналіз з виявленням причин за-
гибелі ембріонів. 

Отримані результати були статистично оброблені за допомогою офіс-
ної програми Exel [6]. Прилади і обладнання, які використовували в до-
слідженнях, проходили щорічну повірку.

результати досліджень. При вивченні дезінфікуючих властивостей до-
сліджуваних розчинів було встановлено, що оброблення ними яєць при-
зводить до зниження мікробного обсіменіння поверхні шкаралупи (табл. 
1). Так, оброблення яєць 0,001 % розчином іонів срібла забезпечувало 
зниження рівня мікробного обсіменіння шкаралупи в середньому на 
94,9 % через 2 години, на 98,1 % через 7 діб, на 98,8 % через 18 діб інку-
бації. Після оброблення яєць дослідних груп 2 (розчином іонів срібла в 
комбінації з розчином перекису водню) та 3 (1,5 % розчином перекису 
водню) мікробне обсіменіння шкаралупи яєць зменшувалось в серед-
ньому на 96,5-96,6 %, 98,0-98,5 %, 97,8-98,2 % через 2 години, 7 та 18 
діб інкубації відповідно (див. табл. 1). Кращі дезінфікуючі властивості 
виявив 0,001 % розчин іонів срібла порівняно з іншими досліджувани-
ми розчинами. Так, на 18 добу інкубації ступінь мікробного обсіменіння 
шкаралупи яєць 1 групи складав 1,2 % від початкового рівня, що на 1,1 % 
менше, ніж після оброблення парами формальдегіду (контроль). 

Таблиця 1. Рівень мікробного обсіменіння поверхні шкаралупи яєць 
контрольної та дослідних груп

група

до оброблення
Термін після оброблення

2 години 7 діб 18 діб
рівень мікробної контамінації

колонії, 
шт. % колонії, 

шт. % колонії, 
шт. % колонії, 

шт. %

Контроль 73,6±4,2 100 3,3±1,0 4,5 1,3±0,6 1,8 1,7±0,2 2,3

Дослід 1 69,2±3,8 100 3,5±1,2 5,1 1,3±0,5 1,9 0,8±0,3* 1,2*

Дослід 2 72,4±4,6 100 2,5±1,5 3,5 1,5±0,2 2,0 1,3±0,1 1,8

Дослід 3 68,2±4,0 100 2,3±1,1 3,4 1,0±0,6 1,5 1,5±0,3 2,2
*Різниця вірогідна при Р ≤ 0,05
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Аналіз складу мікрофлори показав (табл. 2), що до оброблення на шка-
ралупі яєць переважали стафілококи, протеї, кишкова паличка; через дві 
години після оброблення у змивах з  поверхні яєць виявлено тільки бак-
терії роду протей. 

Таблиця 2. Аналіз складу мікрофлори  після оброблення шкаралупи 
яєць контрольної та дослідних груп

назва мікроорганізму
наявність (+) чи відсутність (-) мікроорганізму

Без оброблення 2  години

стафілокок + -

протей + +

кишкова паличка + -

грампозитивні палички + -

грампозитивні коки + -

диплококи + -

Результати інкубації яєць контрольної та дослідних груп вказують на 
те, що оброблення яєць розчином іонів срібла (дослід 1) сприятливо 
впливає на вивід молодняку та виводимість яєць, які в даній групі були 
на 3,8 % та 1,4 % вищими, ніж в контролі. Підвищення виводимості яєць 
відбулося за рахунок зниження таких категорій відходів інкубації як «за-
дохлики» та «слабі і каліки». Так, порівняно з контролем, у першій до-
слідній групі кількість «задохликів» була нижчою на 2,5 %, «слабих та 
калік» - на 1,2 %. Виводимість яєць інших дослідних груп була нижчою 
за контрольні показники (табл. 3).

Таблиця 3.  Результати інкубації яєць контрольної та дослідних груп 

група

З
ак

ла
де

но
 я

єц
ь,

 
ш

т.

незаплід-
нені яйця

кров’яне 
кільце

Завмерлі
Задо-
хлики

Слабі та 
каліки

вивід
в

ив
од

им
іс

ть
, %

ш
т. % ш
т. % ш
т. % ш
т. % ш
т. % ш
т. %

Контроль 400 48 12,0 5 1,3 7 1,7 39 9,7 10 2,5 291 72,7 82,7

Дослід 1 400 36 9,0 12 3,0 12 3,0 29 7,2 5 1,3 306 76,5 84,1

Дослід 2 400 48 12,0 17 4,2 7 1,7 39 9,7 6 1,5 283 70,7 80,4

Дослід 3 400 40 10,0 9 2,2 14 3,5 40 10,0 11 2,7 286 71,5 79,4

Усього 1600 172 10,7 43 2,7 40 2,5 147 9,2 32 2,0 1166 72,9 81,7

Таким чином, у наших дослідженнях розчин іонів срібла виявив як 
бактеріостатичну, так і ембріостимулюючу дію. Однак, для його засто-
сування у виробничих масштабах необхідно провести низку додаткових 
експериментів. 
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висновки. 
1. Оброблення яєць 0,001 % розчином іонів срібла забезпечує знижен-

ня рівня мікробного обсіменіння шкаралупи в середньому на 94,9 % че-
рез 2 години, на 98,1 % через 7 діб, на 98,8 % через 18 діб інкубації. 

2. У групі, де було проведено оброблення яєць 0,001 % розчином іонів 
срібла вивід молодняку та виводимість яєць складали 76,5 % та 84,1 %, 
що у порівнянні з контролем  вище на 3,8 % та 1,4 % відповідно. 
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БИологИЧеСкИе И ИнкУБацИоннЫе ПокаЗаТелИ яИц 
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Резюме. В статье приведены данные касательно применения раствора 
ионов серебра в качестве дезинфектанта при инкубации яиц кур. Установ-
лено позитивное влияние данного раствора на микробную обсемененность 
поверхности скорлупы яиц и результаты инкубации.
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STUDY OF THE SILVER ION SOLUTION INFLUENCE ON 
MICROBIOLOGICAL AND INCUBATION INDExES OF EGGS

Shomina N.V., Baydevlatova O.M.

State  Poultry  Research Station of the National Academy of Agrarian 
Sciences of Ukraine, E - mail: shomina n@ukr.net

Summary. The article concerns the material on silver ion solution application as 
a disinfectant of hen eggs before incubation. Positive influence of this solution is set 
on microbial contamination of the eggshell and the results of incubation.

Key words: disinfection, silver ion solution, results of incubation.
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Государственная опытная станция птицеводства НААН
Резюме. Рассмотрены основные параметры оптимизации дуплексной по-

лимеразной цепной реакции для детекции геномов Mycoplasma gallisepticum 
и Mycoplasma synoviae. При использовании праймеров, фланкирующих уча-
сток гена 16S рРНК (GenBank, № NR 044811.1 для MS и № L35043.3 для 
MG) в дуплексной ПЦР оптимальная концентрация составила 0,1 µМ, 
температура – 54 - 56°C. Показана высокая специфичность и отсутствие 
перекрестных реакций при использовании дуплексной ПЦР.

Ключевые слова: микоплазма, куры, полимеразная цепная реакция, ду-
плексная ПЦР, праймеры, амплификация.

Диагностика заболеваний, вызванных микоплазмами, актуальна как 
для медицины, так и для ветеринарии.

Согласно международной классификации, микоплазмы относятся к 
царству Bacteria, типу Tenericutes, классу Mollicutes, порядку Mycoplas-
matales, семейству Mycoplasmataceae, роду Mycoplasma [1]. Микоплазмы 
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представляют большую группу патогенных и апатогенных микроор-
ганизмов небольших размеров, для которых характерным является от-
сутствие клеточной стенки, роль которой выполняет плазматическая  
мембрана [2].

Для кур, а также индюков, наибольшую опасность представляют два 
вида: Mycoplasma gallisepticum (MG) и Mycoplasma synoviae (MS).

MG вызывает заболевание у всех возрастных групп, но наиболее вос-
приимчив молодняк 2–4 месячного возраста. Наиболее характерным 
при данном микоплазмозе является поражение органов дыхания, конъ-
юнктивиты, кроме того, у индюков заболевание сопровождается воспа-
лением подглазничных синусов, что проявляется в виде так называемой 
«совиной головы».

Наряду с этим наблюдается отставание в росте и развитии молодня-
ка, а также снижение продуктивности взрослой птицы. Патологоана-
томическая картина характеризуется катарально-геморрагическим или 
фибринозным воспалением слизистых оболочек носовых ходов, трахеи, 
воздухоносных мешков, синусов, иногда наблюдается серозная или фиб-
ринозная пневмония. Также возможно воспаление суставов [3, 4, 5].

MS у кур и индюков всех возрастов, чаще у молодняка 1–3 месячного 
возраста, вызывает катаральное, иногда фибринозное воспаление сли-
зистых оболочек воздухоносных мешков, синовит, тендовагинит, а также 
бурсит, что приводит к хромоте в результате поражения суставов конеч-
ностей, к посинению гребня, отставанию в росте и развитии молодняка, 
а также снижению яйценоскости взрослой птицы [3, 6].

Трудности диагностики микоплазмозов птиц обусловлены возможным 
латентным течением заболевания, а также ассоциацией микоплазмоза 
как с бактериальными (колибактериоз, сальмонеллез), так и с вирусны-
ми (ньюкаслская болезнь, инфекционный бронхит кур, метапневмови-
русная инфекция, ларинготрахеит) инфекциями [7].

Для установления диагноза учитывают эпизоотические данные, кли-
нические признаки, патологические изменения, также проводят лабо-
раторные исследования. Из серологических реакций используют СКРА 
(сывороточно-капельная реакция агглютинации), ИФА (иммунофер-
ментный анализ), РЗГА (реакция задержки гемагглютинации). Выде-
ление и идентификацию возбудителей микоплазмоза проводят такими 
общепринятыми методами, как бактериологические (посев на специаль-
ные питательные среды, микроскопия мазков), культуральные (инфи-
цирование культуры клеток), биопроба [5, 6, 8]. Однако все перечислен-
ные лабораторные методы имеют существенные недостатки: обладают 
недостаточной специфичностью, серологические методы не позволяют 
выделить непосредственно возбудителя, а те, которые позволяют выде-
лить микоплазму, трудоемкие и затратные.

Развитие современных молекулярно-генетических методов существен-
но расширяет арсенал проведения исследований, в том числе и в диаг- 
ностике инфекционных заболеваний. Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР) позволяет определить непосредственно в патологическом мате-
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риале геном возбудителя, что во многом способствует постановке окон-
чательного диагноза. На современном этапе развития ветеринарии метод 
ПЦР относится к тем инструментам, без которых проведение диагнос-
тических исследований уже практически невозможно. Однако этот факт 
в некоторых случаях упрямо игнорируется рядом авторов. Как пример, 
для диагностики микоплазмозов (Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma 
synoviae) в методике от международного эпизоотического бюро за 2008 
год вопросам использования ПЦР уделено 20 % от общего описания 
диагностических методов и 80 % — описанию классических методов 
(культивирование, серологические реакции и т.д.) [5]. Однако в статье 
за 2012 год отечественных авторов, описывающих «современные мето-
ды диагностики микоплазмозов», молекулярно-генетическим методам 
уделено лишь 2,9 % от общего текста статьи, в то время как описанию 
морально устаревших «классических» методов – 97,1 % [8]. Такое сопос-
тавление ясно указывает на причину отставания отечественной ветери-
нарной медицины от зарубежных стран. Поэтому мы считаем крайне 
важным, учитывая все вышеизложенное, максимально диверсифициро-
вать исследования в области ветеринарии в направлении молекулярно-
генетических методов.

Наряду с классической ПЦР широкое распространение получили 
методы мультиплексной ПЦР, в которых в «одной пробирке» происхо-
дит одновременная амплификация нескольких различных фрагментов. 
Использование мультиплексной ПЦР позволяет существенно снизить 
общую себестоимость исследований, а также время, требуемое для про-
ведения анализа. Различают дуплексную ПЦР – одновременная ампли-
фикация двух целевых фрагментов; триплексную – трех фрагментов и 
т.д. Однако, несмотря на все положительные моменты мультиплексных 
ПЦР, существуют определенные ограничения, которые в некоторых слу-
чаях, полностью препятствуют, либо существенно затрудняют проведе-
ние множественных амплификаций. В ряде работ описаны методики 
мультиплексных ПЦР для детекции возбудителей микоплазмозов птиц, 
в каждой из которых используются различные праймеры и протоколы 
оптимизации условий амплификации [9, 10, 11]. Однако, в каждом слу-
чае используются различные наборы праймеров, что приводит к необхо-
димости индивидуального подхода к проведению мультиплексных ПЦР. 

Таким образом цель наших исследований – подбор оптимальных усло-
вий проведения дуплексной ПЦР для определения Mycoplasma gallisepti-
cum и Mycoplasma synoviaе с использованием праймеров, фланкирующих 
участок гена 16S рРНК (GenBank, №NR 044811.1 для MS и № L35043.3 
для MG).

Материалы и методы исследований. Для постановки полимеразной 
цепной реакции выделение ДНК микоплазм проводили из патологичес-
кого материала с помощью набора реагентов «ускоренная пробоподго-
товка» (АмплиСенс, Россия) согласно прилагаемой инструкции. ПЦР 
проводили с помощью реагентов DreamTaq Green PCR Master Mix (2x) 
(Thermo Scientific) с использованием программируемого термоцикле-



199

Науковому збірнику «Птахівництво» — 50 років

ра «Терцик» («ДНК-технология», Россия). Для детекции геномов MG 
и MS использовали праймеры, фланкирующие участок гена 16S рРНК  
(GenBank, № NR 044811.1 для MS и № L35043.3 для MG), представлен-
ные в таблице 1.

Таблица 1. Нуклеотидная структура праймеров

возбудитель Праймеры (последовательность)

MG
 forward 5′-GAGCTAATCTGTAAAGTTGGTC-3′
reverse 5′-GCTTCCTTGCGGTTAGCAAC-3′ [5]

MS
forward 5′-GAGAAGCAAAATAGTGATATCA-3′
reverse 5′-CAGTCGTCTCCGAAGTTAACAA-3′ [5]

Амплификацию проводили соответственно схемы (табл. 2). Темпера-
туру отжига варьировали от 50°C до 64°C. Для проверки контаминации 
проб использовали отрицательный контрольный образец.

Таблица 2. Программы амплификации для проведения ПЦР

Стадия 
Пцр

денатурация отжиг Элонгация

возбуди-
тель

40 циклов

MG 94°C (1 мин) 94°C (30 с) 50 - 64°C (30 с) 72°C (60 с) 72°C (5 мин)
MS 94°C (1 мин) 94°C (30 с) 50 - 64°C (30 с) 72°C (60 с) 72°C (5 мин)

Электрофорез проводили в 1,5% агарозном геле в течение 45 мин при 
150 V. Пробы визуализировали с помощью этидиума бромида в ультра-
фиолетовом спектре с использованием трансиллюминатора. Размер 
амплифицированных фрагментов определяли с помощью маркера мо-
лекулярных масс М-50. Размер ампликонов в случае с M. galisepticum со-
ставил 185 bp, M. synoviae – 211 bp.

результаты исследований и их обсуждение. Основное преимущество 
дуплексной ПЦР перед классическим ее вариантом заключается в воз-
можности проведения одновременной детекции целевого (таргетного) 
фрагмента ДНК двух различных геномов (в данном случае это геномы 
MG и MS). Однако, вследствие различий в нуклеотидных последова-
тельностях, используемых для постановки реакции праймеров, необ-
ходимо подобрать оптимальные условия для проведения успешной ам-
плификации таким образом, чтобы количество новосинтезируемой с 
матрицы ДНК (с целевого фрагмента) было достаточным для визуализа-
ции в агарозном геле (предполагается использование этидиум бромида 
в качестве красителя). При использовании готовых систем для ампли-
фикации можно варьировать два основных параметра – температуру от-
жига и концентрацию используемых праймеров. Следует отметить, что 
в случае с дуплексными реакциями, подбор оптимальной температуры 
отжига особенно важен при различном содержании гуаниновых и цито-
зиновых остатков в праймерах. При выраженной разнице температура 
отжига для каждой из пар праймеров будет существенно различаться, 
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что может привести к появлению ложноположительных и ложноотрица-
тельных результатов соответственно. В результате проведенных опытов 
показано, что оптимальная температура отжига для эффективной амп-
лификации фрагментов геномов MG и MS лежит в пределах 54 – 56 °С.  
В данном случае при использовании этидиум бромида и 1,5 % агароз-
ного геля интенсивность окрашивания амплифицированных целевых 
фрагментов максимальна (контрольные образцы) (рис. 1).

рис. 1. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагментов геномов MG 
и MS при проведении дуплексной ПЦР с различными температурами отжига: 

1 – маркер молекулярных масс М-50; 2 – 54°C; 3 – 56°C; 4 – 58°C; 5 – 60°C; 6 – 
62°C; 7 – 64°C.

Слишком низкая температура отжига может приводить к амплифика-
ции неспецифических фрагментов ДНК, в то время как высокая – к рез-
кому снижению эффективности ПЦР в целом (рис 1, пробы 5, 6 и 7).

Второй шаг – определение оптимальной концентрации используемых 
праймеров. Как правило, во многих публикациях на данный момент не 
обращают должного внимания, что приводит к использованию избы-
точных концентраций [12]. В свою очередь, использование избыточных 
концентраций крайне нежелательно вследствие увеличения вероятнос-
ти неспецифической амплификации, а также появлении ярко выражен-
ного дополнительного фрагмента на электрофореграмме, что особенно 
затрудняет анализ результатов в случае наличия целевых фрагментов 
малых размеров. Использование предельно низких концентраций так-
же нежелательно, т.к. может приводить к ложноотрицательным резуль-
татам. Исходя из всего вышеизложенного, использование оптимальной 
концентрации праймеров позволяет провести успешную амплификацию 
целевых фрагментов геномов; получить оптимально чистую картинку на 
электрофореграмме; максимально снизить вероятность неспецифичес-
кой амплификации, а также, что наряду со всем прочем является весьма 
важным моментом, снизить общую себестоимость исследований.
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В данной работе мы исследовали концентрации праймеров от 0,05 до 
0,5 µМ соответственно.

Как показали результаты исследований,  оптимальной концентраци-
ей праймеров, при которой не наблюдалось амплификации неспеци-
фичных фрагментов и на электрофореграмме отсутствовали фрагменты 
исходных праймеров, составила 0,1 µМ. Использование более низких 
значений концентраций нецелесообразно вследствие резкого сниже-
ния эффективности амплификации (целевые фрагменты как таковые 
отсутствуют). В свою очередь, использование более высоких концент-
раций приводит к появлению дополнительного фрагмента, а также в це-
лом увеличивает затраты на проведение реакции. Использование прай-
меров в концентрации 0,1 µМ позволяет получить достаточно «чистую» 
картинку, на которой количество фрагментов ДНК соответствует коли-
честву целевых фрагментов (MG и MS).

Наряду с подбором оптимальных значений температур отжига и кон-
центрации праймеров большое значение имеет также специфичность 
предлагаемой дуплексной ПЦР относительно целевых объектов (MG  
и MS соответственно). Результаты проведенных исследований указы-
вают на высокую специфичность и отсутствие перекрестных реакций в 
варианте предлагаемой дуплексной ПЦР (рис. 2).

рис. 2. Электрофореграмма продуктов амплификации фрагментов геномов MG 
и MS при проведении дуплексной ПЦР (тест на специфичность реакции):  
1 – MS-/MG-; 2 – MS-/MG+; 3 – MS+/MG-; 4 – MS+/MG+; 5 – маркер  

молекулярных масс М-50

При подобранных ранее (см. выше) оптимальных условиях проведе-
ния анализа амплифицируются только целевые фрагменты геномов MG 
или MS. В случае наличия обоих возбудителей в анализируемом матери-
але на электрофореграмме присутствуют два фрагмента ДНК заданной 
длины, в отсутствие соответствующих возбудителей амплифицирован-
ных фрагментов не наблюдается (рис. 2).

В целом для предотвращения неверной интерпретации результатов 
дуплексной ПЦР вследствие возникновения на электрофореграмме не-
специфических фрагментов ДНК (контаминация, сходство в нуклео-
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тидной последовательности) рекомендуется использовать контрольные 
образцы.

выводы
1. Показана возможность использования дуплексной ПЦР для детек 

ции наиболее опасных возбудителей микоплазмозов кур и индюков: 
Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviaе.

2. Подбор оптимальной температуры отжига и концентрации прайме-
ров, специфических для MG и MS, позволяет провести эффективную 
ПЦР и избежать амплификации неспецифических фрагментов ДНК.

3. Результаты проведенных исследований указывают на высокую 
специфичность и отсутствие перекрестных реакций в предлагаемой ду-
плексной ПЦР для определения геномов MG и MS в патологическом 
материале.
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OPTIMIZATION OF DUPLEx POLYMERASE CHAIN REACTION  
FOR A DETERMINED GENE MYCOPLASMA GALLISEPTICUM  

AND MYCOPLASMA SYNOVIAE

Yurko P.S., Kulibaba R.A., Beletskaya A.V.
Summary. The main optimization parameters duplex polymerase chain reaction 

for detection of genomes Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae 
were considered. When using primers flanking the portion of the 16S rRNA gene 
(GenBank, № NR 044811.1 for MS and № L35043.3 for MG) in the duplex 
PCR optimal concentration was 0.1 pM, temperature – 54 – 56 °C. Shows high 
specificity and lack of cross-reactions using duplex PCR.

Key words: mycoplasma, chickens, polymerase chain reaction, duplex PCR, 
primers, amplification.
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і розповсюджувачів видавничої продукціїї 
ДК № 1748 від 15.04.2004 р.

Адреса видавництва:
м. Харків, пр. Леніна, 58, к. 106

ТОВ «НТМТ» 
тел. +38 057 763-03-80, +38 057 763-03-72

E-mail: ntmt@mail.ru

наукове видання


