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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОВІТРООБМІНУ
ПІД ЧАС ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ
Артеменко О.Б., Шоміна Н.В., Байдевлятова О.М., Гавілей О.В.,
Богатир В.П., Сурова Л.М.
Державна дослідна станція птахівництва Національної академії
аграрних наук України, E-mail: shomina_n@ukr.net
Резюме. Встановлено позитивний вплив підвищення інтенсивності
повітрообміну на розвиток ембріонів та виводимість яєць. У дослідних
групах показник виводимості яєць складав 86,2 % (бірківська барвиста)
та 90,3 % (м’ясо-яєчна популяція), що відповідно на 2,9% та 6,6 % вище,
ніж у контролі. Вивчено динаміку змін загальних ліпідів жовтка в процесі
інкубації яєць контрольних та дослідних груп. За час інкубації кількість загальних ліпідів в складі жовтків/жовткових мішків поступово зменшилася
з 5,2 г (31,6 %) до 0,8-1,1 г (18,8-19,5 %) у молодняка бірківских барвистих
курей, з 5,8 г (30,7 %) до 0,8-1,0 г (20,7-21,7%) - у молодняка курей м’ясояєчної популяції. Кількість загальних ліпідів у залишкових жовтках молодняка дослідних груп була дещо меншою, ніж у контролі, тобто використання ліпідів в процесі розвитку більш інтенсивно проходило в дослідних групах.
Визначено, що наступні параметри повітрообміну (швидкість руху повітря
1,6-1,9 м/с, кратність повітрообміну за 1 годину – 12-16 разів) у період з 12
по 18 добу інкубації є оптимальними для яєць м’ясо-яєчної птиці.
Ключові слова: інтенсивність повітрообміну, розвиток ембріонів, загальні
ліпіди жовтка, виводимість яєць.
Вступ. У сучасних кросів птиці висока продуктивність супроводжується низьким рівнем пристосування до неоптимальних умов інкубації яєць
батьківського стада [2, 16], що призводить до зниження виводимості
яєць, виводу кволого, а іноді і хворого молодняка. Наприклад, розвиток асцитів, що є однією з головних проблем при утриманні бройлерів
високопродуктивних кросів, може бути обумовлений низьким рівнем
повітрообміну в процесі ембріонального розвитку [14, 16, 18]. Отже, для
досягнення високих показників виводимості яєць, виводу молодняка
умови інкубації (температура, вологість, хімічний склад та швидкість
руху повітря) мають бути адаптовані для кожного окремого кросу або породи птиці з врахуванням особливостей будови яйця, розвитку ембріона
та віку батьківського стада [9, 13, 22].
В останні десятиріччя генетичний прогрес у виведенні нових кросів
призвів до великої різниці у екстер’єрі і фізіології курей м’ясних та яєчних напрямів продуктивності. Ці відмінності починають проявлятися
вже на ранніх стадіях ембріонального розвитку [19], тому вивчення фізіологічних процесів та метаболічних потреб ембріонів є умовою успішної
інкубації [17, 21, 27, 28].
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Інтенсивність повітрообміну в інкубаційній шафі впливає на газовий
склад повітря, забезпечує надходження достатньої кількості кисню та
видалення вуглекислого газу, сприяє охолодженню яєць за рахунок усунення надлишкової кількості тепла, що утворюється в процесі розвитку
ембріонів. Дихання зародку починається відразу після нагрівання яйця,
а джерела кисню для дихання та його механізми змінюються під час інкубації кілька разів, що необхідно враховувати при встановленні рівню
вентиляції в інкубаторі. Отже, інтенсивність повітрообміну в інкубаційній шафі повинна бути різною та відповідати потребам ембріонів кожного віку. На початку інкубації, при закладанні яєць встановлюють найменші параметри повітрообміну. За розвитку ембріонів швидкість руху
повітря навколо яєць та кратність повітрообміну поступово збільшують.
За нормою в повітрі інкубатора повинно знаходитись близько 21%
кисню та не більше 0,2–0,3% вуглекислого газу. Встановлено прямий та
непрямий вплив газового складу повітря в інкубаторі на ембріональний
розвиток птиці. Прямий вплив позначається на рості, виводимості та в
патологічних проявах розвитку ембріона [20, 23]. Типовими патологіями
при порушенні концентрації СО2 в інкубаторі є різноманітні аномалії
розташування зародків в яйці перед виведенням. Непрямий вплив порушення концентрації вуглекислого газу в інкубаторі полягає у зміні рН
яйця, що, таким чином, зумовлює аномалії в рості і розвитку ембріонів
[29, 30, 33, 34].
Що стосується кисню, то на початку інкубації ембріони легше переносять його знижений вміст, а в кінці – підвищений [24, 32]. При зниженій
концентрації кисню у шафі в першу половину інкубації розвиток ембріонів курей йде інтенсивніше за рахунок збільшення кількості еритроцитів
та підсилення кровообігу, що забезпечує нормальний транспорт кисню
до тканин, які розвиваються. У другу половину інкубації цього компенсаторного механізму виявляється недостатньо, й ембріони, відстаючи у
розвитку, гинуть [8, 15, 25, 26].
При розробці оптимальних режимів інкубації для кожного кросу птиці необхідно враховувати рівень використання ембріоном кисню, який
прямо пропорційний виробництву тепла і визначається як рівнем проникності шкаралупи для води та газів, так і інтенсивністю повітрообміну
у шафі [35]. Всього за період інкубації ембріони курей використовують
5,5 – 6 л кисню і виділяють 4,2 – 4,5 л вуглекислого газу [31]. Використання кисню ембріоном безпосередньо пов`язано з утворенням в його
організмі метаболічної (гідратаційної та іммобільної) води. На 1 см3
вжитого кисню утворюється в середньому 0,53 мг Н2О. Виявляється, що
відношення кількості метаболічної води, яка утворилася, до вмісту сухих речовин в яйці (до початкової його маси) еквівалентне втратам маси
яйця. Іншими словами, втрати маси яйця прямо пропорційні споживанню кисню і зворотно пропорційні кількості сухих речовин в яйці, тобто
саме їх вміст визначає рівень обмінних процесів в ембріоні. А у зв’язку з
тим, що кількість сухих речовин в яйцях яєчної та м’ясної птиці різна, то
під час інкубації вони потребують і різних режимів повітрообміну.
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У попередні роки були розроблені режими інкубації для яєць птиці
різних порід та напрямів продуктивності. Тоді вважалось, що визначним
для розвитку ембріону є температура інкубації (повітря всередині камери
інкубації), і тому все інкубаційне обладнання було сконструйовано саме
за даним критерієм. Однак, реальну значимість має внутрішня температура яйця, яку відчуває ембріон. Але, оскільки вимірювання температури ембріону під час інкубації технічно виконати важко, то для контролю
найчастіше використовують показник температури поверхні яйця. Провідні інкубаторні компанії вже використовують даний критерій, як найбільш значущий показник при розробці режимів інкубації.
Однак, ефективність дії на яйця температурно-вологісного режиму
визначається параметрами повітрообміну. Тому, метою даної роботи стало вивчення не тільки впливу інтенсивності повітрообміну на ембріональний розвиток та виводимість яєць курей, а й визначення таких його
параметрів, які б дозволяли підтримувати оптимальну температуру на
поверхні яєць у різні терміни інкубаційного періоду.
Матеріали і методи досліджень. Для встановлення впливу інтенсивності повітрообміну на показники розвитку ембріонів були сформовані чотири групи (дві контрольні та дві дослідні) з яєць курей яєчного
та м’ясо-яєчного напрямів продуктивності, по 200 шт. у кожній групі
(табл. 1). Перед проведенням досліджень яйця були зважені [11] і промарковані. Інкубацію яєць проведено в інкубаторах ІЛУ-500. Температурно-вологісний режим інкубації для яєць кожної групи встановлювали згідно методичних рекомендацій [3]. Параметри повітрообміну у
контрольних групах були витримані на рівні стандартних, у дослідних
групах починаючи з 12 доби і до перенесення на вивід було збільшено
швидкість руху повітря навколо яєць на 20% порівняно до стандартної,
а саме швидкість руху повітря становила 1,8 м/с, кратність повітрообміну за 1 годину – 14 разів. На 8, 12 та 18 добу інкубації провели розтин
ембріонів за загально прийнятою методикою у кількості 10 штук з метою
встановлення інтенсивності розвитку зародків [10]. В ході експерименту
контролювали динаміку змін температури на поверхні шкаралупи яєць
як контрольних, так і дослідних груп. В критичні моменти розвитку ембріонів, в які відбуваються основні переходи у метаболізмі ліпідів або зміна типу дихання зародків (0, 8, 12, 18, 21 доба інкубації), було проведено
аналіз ліпідного складу жовтка яєць. Для вивчення кількості загальних
ліпідів жовтка відбирали по 5 яєць та 5 добових курчат з контрольних
та дослідних груп (див. табл. 1). Вимірювання загальних ліпідів проводили згідно методу Сокслета по ДСТУ 13979.2-94 [12]. По завершенню
виводу молодняка проводили облік результатів інкубації, розтин відходів
інкубації та аналіз причин загибелі зародків. У добових курчат визначали
масу та встановлювали категорію за класичною методикою [1, 4, 6].
Отримані результати статистично оброблені за допомогою офісної
програми Excel [5, 7].
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Таблиця 1
Схема проведення досліду
№ групи
1 контр.
2 досл.
3 контр.
4 досл.

Напрям
продуктивності
птиці
Яєчна
Яєчна
М’ясо-яєчна
М’ясо-яєчна

Кількість Параметри
яєць, шт. повітрообміну
200
200
200
200

стандартні*
удосконалені
стандартні
удосконалені

Вимірювання загальних
ліпідів жовтка, доба
інкубації
0, 8, 12, 18, 21
0, 8, 12, 18, 21
0, 8, 12, 18, 21
0, 8, 12, 18, 21

*згідно рекомендацій по інкубації яєць [3].
Результати досліджень. Результати розтину зародків на 8 та 11 добу інкубації показали, що розвиток ембріонів контрольних та дослідних груп
знаходився на одному рівні: не було виявлено значних розбіжностей як
за масою зародків, так і за масою ембріональних рідин і оболонок. Розтин ембріонів на 18 добу інкубації виявив наступні розбіжності у розвитку ембріонів контрольних та дослідних груп:
• за масою зародків ембріони дослідних груп перевищують контрольних на 0,9 % (яєчна птиця) та 3,0 % (м’ясо-яєчна птиця);
• за рівнем використання поживних речовин жовтка: маса жовткового мішка з 8 по 18 добу інкубації в яйцях контрольних груп зменшується на 5% (бірківська барвиста) та 7 % (м’ясо-яєчна), а в яйцях
дослідних - на 5,7 % (бірківська барвиста) та 8,8 % (м’ясо-яєчна);
• за швидкістю депонування та утилізації навколозародкових рідин:
кількість алантоїсної та амніотичної рідин в яйцях дослідних груп на
1-2 % менша, ніж в контрольних.
Що стосується розвитку добового молодняку, то курчата контрольних
груп мали дещо меншу масу тіла та більшу масу жовткового мішка у порівнянні з дослідними (табл. 2).
Таблиця 2
Показники розвитку добового молодняка курей контрольних та
дослідних груп, M±m
Показник
Довжина зародка, мм
Маса зародка, г
Маса жовтка, г

Бірківська барвиста
М’ясо-яєчна популяція
Контроль
Дослід
Контроль
Дослід
109,11±1,41 110,67±2,16 111,33±1,78 112,33±1,78
38,77±0,72
39,8±1,39
39,47±0,32
40,33±0,20
5,46±1,46
3,97±0,62
4,75±0,94
4,13±0,24

В ході експерименту була встановлена динаміка змін температури на
поверхні шкаралупи яєць контрольних та дослідних груп (рис. 1). Починаючи з 12 доби інкубації температура поверхні шкаралупи яєць дослідних груп була на (0,2-0,3) 0С нижчою, ніж у контролі. Це можна по6

яснити кращим теплообміном між яйцями дослідних груп та повітрям
інкубаційної шафи за рахунок покращення параметрів повітрообміну.
39,00
38,50
38,00
37,50
37,00
1

2
3
4
5
м'ясояєчні контроль

6

7
8
9
10
м'ясояєчні дослід

11
12
13
14
яєчні контроль

15
16
17
яєчні дослід

18

Було проведено вимірювання загальних ліпідів жовтка яєць до інкубації, жовткових мішків ембріонів на 8, 11, 18 добу інкубації та жовткових
мішків добового молодняку після завершення виводу. Встановлено, що
до інкубації кількість ліпідів в складі жовтка становила 5,2 г (31,6 %) в
яйцях, отриманих від курей яєчного напрямку продуктивності та 5,8 г
(30,7 %) в яйцях м’ясо-яєчної птиці (табл. 3). За час інкубації кількість
загальних ліпідів в складі жовтків/жовткових мішків поступово зменшилася до 0,8-1,1 г (18,8-19,5 %) у жовткових мішках молодняка бірківских
барвистих курей, до 0,8-1,0 г (20,7-21,7%) у жовткових мішках молодняка
курей м’ясо-яєчної популяції. Кількість загальних ліпідів у залишкових
жовтках молодняку дослідних груп була дещо меншою, ніж у контролі,
тобто використання ліпідів в процесі розвитку більш інтенсивно проходило в дослідних групах.
Таблиця 3
Інтенсивність використання ліпідів жовтка ембріонами курей різних
напрямів продуктивності
Показник
Маса ліпідів
у жовтку/жовтковому мішку, г

Кількість загальних
ліпідів у жовтку/
жовтковому мішку,
%

Доба
інкубації

Бірківська барвиста

КонтДослід
роль
до інкубації
5,2±0,04
8 доба
4,3±0,06 4,3±0,01
11 доба
3,6±0,01 3,7±0,10
18 доба
2,9±0,02 2,7±0,04
молодняк
1,1±0,02 0,8±0,02
до інкубації
31,6±0,27
8 доба
27,0±1,5 26,8±0,3
11 доба
25,4±0,1 25,2±2,7
18 доба
23,6±0,8 23,9±1,6
молодняк
19,5±1,4 18,8±2,6

М’ясо-яєчна
популяція
КонтДослід
роль
5,8±0,03
4,7±0,06 5,3±0,08
3,5±0,04 4,2±0,02
3,0±0,02 3,0±0,03
1,0±0,01 0,8±0,01
30,7±0,9
28,1±1,2 28,9±1,6
26,1±1,0 26,6±0,4
24,6±0,7 24,1±1,1
21,7±1,3 20,7±1,3
7

Аналіз результатів інкубації показав, що інтенсифікація повітрообміну
на 20% у дослідних групах яєць позитивно впливає на їх виводимість
(табл. 4).
Таблиця 4
Результати інкубації яєць курей контрольних та дослідних груп

Яєчні
контр.
Яєчні
дослід
М’ясояєчні К
М’ясояєчні Д

Закладено
яєць, шт.

Група

НезаКров’яне ЗаЗадох- Слабі та Вивід
пліднені
кільце вмерлі лики
каліки курчат
яйця
шт.

% шт.

%

200

20

10

7

3,5

9 4,5 10 5,0

4

2,0 150 75,0 83,3±2,4

200

19

9,5

5

2,5

8 4,0

4,5

3

1,5 156 78,0 86,2±2,2

200

16

8,0

4

2,0

10 5,0 10 5,0

6

3,0 154 77,0 83,7±2,3

200

14

7,0

2

1,0

6 1,0 12 6,0

2

1,0 168 84,0 90,3±1,9

Виводимість, %

шт. % шт. % гол. % гол. %
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Так, у дослідних групах показник виводимості яєць складав 86,2 %
(бірківська барвиста) та 90,3 % (м’ясо-яєчна популяція), що відповідно на 2,9% та 6,6 % вище, ніж у контролі. Інтенсифікація повітрообміну краще вплинула на інкубаційні показники яєць м’ясо-яєчної птиці.
Це можна пояснити тим, що при зміні напряму продуктивності птиці
від легкого до важкого, збільшується кількість тепла, яке генерують яйця
під час інкубації (див. рис. 1), зняття «надлишків» фізіологічного тепла
запобігає гіпертермії та її негативним наслідкам, що позитивно впливає
на вивід та якість молодняку.
Таким чином, встановлено, що підвищення інтенсивності повітрообміну позитивно впливає на ембріональний розвиток птиці, допомагає
підтримувати оптимальну температуру на поверхні шкаралупи, підвищує виводимість яєць за рахунок зниження таких категорій відходів інкубації як «завмерлі» та «задохлики».
Висновки.
1. Підвищення інтенсивності повітрообміну у другу половину інкубації позитивно впливає на розвиток ембріонів. Так, на 18 добу інкубації
ембріони дослідних груп випереджали ембріони контрольної групи за
масою тіла, рівнем використання поживних речовин жовтка та швидкістю депонування та утилізації навколозародкових рідин. Що стосується розвитку добового молодняку, то курчата контрольних груп мали
дещо меншу масу тіла та більшу масу жовткового мішка у порівнянні
з дослідними.
2. Встановлено, що за час інкубації кількість загальних ліпідів в складі жовтків/жовткових мішків поступово зменшилася з 5,2 г (31,6 %) до
0,8-1,1 г (18,8-19,5 %) у молодняка бірківских барвистих курей, з 5,8 г
8

(30,7 %) до 0,8-1,0 г (20,7-21,7%) - у молодняка курей м’ясо-яєчної популяції. Кількість загальних ліпідів у залишкових жовтках молодняка дослідних груп була дещо меншою, ніж у контролі, тобто використання ліпідів в процесі розвитку більш інтенсивно проходило в дослідних групах.
3. Інтенсифікація повітрообміну позитивно впливає на виводимість
яєць. Так, у дослідних групах показник виводимості яєць складав 86,2 %
(бірківська барвиста) та 90,3 % (м’ясо-яєчна популяція), що відповідно
на 2,9% та 6,6 % вище, ніж у контролі.
4. Оптимальними параметрами повітрообміну для яєць м’ясо-яєчної
птиці у період з 12 по 18 добу інкубації є швидкість руху повітря 1,6-1,9
м/с, кратність повітрообміну за 1 годину – 12-16 разів.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА
ВО ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЭМБРИОНОВ КУР
Артеменко А.Б., Шомина Н.В., Байдевлятова О.Н., Гавилей О.В.,
Богатырь В.П., Сурова Л.Н.
Государственная опытная станция птицеводства
Национальной академии аграрных наук Украины
Резюме. Установлено позитивное влияние повышения интенсивности
воздухообмена на развитие эмбрионов и выводимость яиц. В опытных группах выводимость яиц составила 86,2 % (борковская барвистая) и 90,3 %
(мясояичная популяция), что, соответственно, на 2,9 % и 6,6 % выше, чем
в контроле. Изучено динамику изменений общих липидов желтка в процессе инкубации яиц контрольных и опытных групп. За время инкубации
количество общих липидов в составе желтков/желточных мешков постепенно уменьшилось с 5,2 г (31,6 %) до 0,8-1,1 г (18,8-19,5 %) у молодняка
борковских барвистых кур, с 5,8 г (30,7 %) до 0,8-1,0 г (20,7-21,7 %) – у
молодняка кур мясояичной популяции. Количество общих липидов в остаточных желтках молодняка опытных групп было несколько меньшим, чем
в контроле, то есть использование липидов более интенсивно проходило в
опытных группах. Определено, что следующие параметры воздухообмена
(скорость движения воздуха 1,6-1,9 м/с, кратность воздухообмена за 1 час –
12-16 раз) в период с 12 по 18 сутки инкубации, являются оптимальными
для яиц мясояичной птицы.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF AIR EXCHANGE INTENSITY
DURING EGG INCUBATION ON THE CHARACTERISTICS OF HEN
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Summary. A positive effect of increasing the intensity of the air exchange on the
embryonic development and egg hatchability was determined. In the experimental
groups hatchability was 86.2% (Birkivska barvista) and 90.3% (meat-andegg population), which, respectively, 2.9% and 6.6% higher than in controls.
The dynamics of changes of total lipids in the yolk during incubation of the eggs
of control and experimental groups is studied. During incubation, the amount
of total lipids in the composition of the yolk / yolk sac gradually decreased from
5.2 g (31.6%) to 0.8-1.1 g (18,8-19,5%) in day-old chickens of Birkivska barvista,
from 5.8 g (30.7%) to 0.8-1.0 g (20,7-21,7%) in day-old chickens of meat-andegg population. The amounts of total lipids in the residual yolk of day-old chicks of
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the experimental groups were somewhat lower than in the control. In this way, the
utilization of lipids occurred more intensive in the experimental groups. Determined
that the following parameters of ventilation (air velocity 1.6-1.9 m / s, air exchange
for 1 hour - 12-16 times) during the period from 12 to 18 hours of incubation, were
optimal for the eggs of meat-and-egg hens.
Key words: intensity of the air exchange, embryonic development, total lipids in
the yolk, egg hatchability.
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Резюме. Дослід проведено на експериментальній фермі Державної дослідної станції птахівництва НААН на курчатах та курях м’ясо-яєчної популяції геркулес. З курчат добового віку було сформовано 2 групи по 230 голів
курочок та 20 півників, яких утримували на глибокій підстилці до 17-тижневого віку. В 17 тижнів ремонтний молодняк перевели в кліткову батарею
зі збереженням контрольної і дослідної груп, по 130 (116 ♀ та 14♂) голів
в кожній. Птицю обох груп годували повнораціонним комбікормом, який
для контрольної групи готували із традиційних кормових компонентів, а в
комбікорм для дослідної групи включали генномодифіковані кукурудзу, соєву
і соняшникову макуху. Комбікорми були ізопротеїнові, ізоенергетичні. Птицю щепили проти н`юкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхіту курей
(ІБК), інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) і синдрому зниження несучості
(СЗН) за прийнятою на фермі схемою.
Встановлено, що використання в годівлі курчат та курей генномодифікованих кукурудзи, соєвої та соняшникової макухи не впливає на формування
специфічного імунітету до НХ, ІБХ , ІБК та СЗН, його напруженості та
тривалості.
Виявлена тенденція до зниження лізоцимної активності сироватки крові
курчат та курей потребує більш детального вивчення.
Ключові слова: курчата, кури, імунітет,комбікорми, генномодифіковані
кукурудза, соя, соняшник.
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Генномодифіковані (ГМ) кукурудза і соя від моменту їх комерційного
вирощування всебічно вивчаються вченими різних країн щодо їх еквівалентності традиційним культурам за хімічним складом та кормовою
цінністю. В численних роботах встановлено, що включення їх в комбікорми як курчат-бройлерів, так і курей не мало негативного впливу на
збереженість поголів’я, приріст живої маси, несучість, конверсію корму
[1-4], масу органів [5-6], та не виявлено гістопатологічних змін. Дані
щодо впливу ГМ-кормових компонентів на імунну систему тварин та
птиці досить обмежені. В ряді досліджень на різних видах тварин та птиці не виявлено впливу ГМ кукурудзи та сої на імунну відповідь організму
[7]. При згодовуванні свиням Bt-кукурудзи периферальна і інтестінальна імунна відповідь відрізнялись мінімально від контрольних показників [8]. N. D. Scholtz та інші [9] не виявили погіршення стану імунної
системи у перепелів при згодовуванні їм генномодифікованої кукурудзи.
За даними Liang CL та ін., [10] з імунопатологічної точки зору, пшениця TaDREB4 не відрізнялась від традиційної пшениці при згодовуванні
її мишам.
Проте в ряді робіт були відзначені зміни імунної відповіді. Анормальну
імунну відповідь у мишей виявили при згодовуванні їм генномодифікованого гороху [11], Bt-кукурудзи [12]; антиген-специфічну IgG1 відповідь при згодовуванні ГМ-рису [13]. Krzyzowska та ін. [14] встановили, що
використання ГМ-тритикале у раціоні мишей зумовлювало підвищення
кількості лейкоцитів, проте цей показник був в межах норми. За даними Gu J [15], використання кукурудзи MON810 в раціоні імуночутливих
риб (лососеві) викликало активацію супероксиддисмутази, що вказує на
потенціальний оксидативний стрес, крім того зумовлювало підвищення
рівня інтерферону-γ, періодичне підвищення рівня Т-хелперних клітин,
тобто можливий локальний імунний ефект; однак системного імунного
ефекту не було, про що свідчать дані гематології, кількість лейкоцитів,
біохімічні показники крові, відсутність Cry1Ab-специфічних антитіл.
Автори відзначають, що ці дані відрізняються від попередніх досліджень
на рибах та інших тваринах, яким згодовували кукурудзу MON810, проте вважають необхідними більш тривалі дослідження щодо впливу ГМкормів на імунну систему. Таким чином, неоднозначність результатів
зумовлює необхідність подальших різнобічних досліджень щодо впливу
ГМ-кормів на імунну систему тварин та птиці. Мета наших досліджень –
вивчити вплив згодовування ГМ кукурудзи, соєвої та соняшникової макухи курчатам з добового до 50-тижневого віку на показники імунітету.
Матеріали та методи досліджень. Дослід проведено на експериментальній фермі Державної дослідної станції птахівництва НААН. Із курчат м’ясо-яєчної популяції геркулес добового віку було сформовано
2 групи по 230 голів курочок та 20 півників, яких утримували на глибокій
підстилці при дотриманні рекомендованих технологічних параметрів до
17-тижневого віку. В 17 тижнів ремонтний молодняк переводили в кліткову батарею зі збереженням контрольної і дослідної груп, по 130 голів
(114 курочок + 16 півників) в кожній. Птицю обох груп годували повно14

раціонним комбікормом, який для контрольної групи (К) готували із
традиційних кормових компонентів, а в комбікорм для дослідної групи
(Д) включали генномодифіковані кукурудзу (35-42%), соєву (12-15%)
і соняшникову макуху (15-20%). Комбікорми були ізопротеїнові, ізоенергетичні, аналогічні за всіма основними показниками поживності та
біологічно активними речовинами. За прийнятою схемою птицю щепили проти н`юкаслської хвороби (НХ) вакциною Ла-Сота, проти інфекційного бронхіту курей (ІБК) і проти синдрому зниження несучості
інактивованою емульсин вакциною, проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) вакциною Нобіліс ГАМБОРО ИНАК. В ході досліду періодично відбирали зразки крові з 10 голів курчат і 5 голів курей з групи.
У відібраних зразках визначали вміст гемоглобіну в крові з використанням набору реактивів АТ «Реагент» (м. Дніпропетровськ), рівень речовин, реагуючих з тіобарбітуровою кислотою ТБК[16], циркулюючих
імунних комплексів (ЦІК) спектрофотометрично [17], лізоцимну активність по лізису Micrococcus Lysodeiticus [18], напруженість імунітету
до хвороби Н`юкасла (ХН) методом РЗГА (реакція затримки гемаглютинації) [19], до хвороби синдрому зниження несучості (СЗН) методом
РЗГА, до ІБК та ІБХ –імуноферментним методом з допомогою тест системи IDEXX. Статистичну обробку даних проводили з використанням
t-критерію за методом Ст’юдента [20].
Результати досліджень. В ході досліду було встановлено, що збереженість поголів’я в обох групах була високою і в дослідній групі - не нижче
контрольного показника (95,1% проти 94,6% в контролі). Аналіз крові виявив, що у курчат дослідної групи, яким згодовували комбікорм з
генномодифікованими кукурудзою, соєвою та соняшниковою макухою вміст гемоглобіну в крові був нижче на 5% через місяць і на 10,1%
(Р<0,01) через 2 місяці досліду, однак при цьому він був досить високий,
в межах фізіологічної норми; через 3 місяці досліду різниці між групами
не спостерігалось. Лізоцимна активність сироватки крові також була високою в обох групах, але в дослідній групі протягом всього періоду дослідження - нижче на 4,4-26 % і ця різниця періодично була вірогідною.
Вміст ЦІК в сироватці крові курчат 2-ї групи в різні періоди коливався
різнонаправлено відносно контрольного показника, проте різниця була
не вірогідною.
Вміст ТБК-реагуючих речовин в сироватці крові курчат, які одержували комбікорм з ГМ-компонентами був нижче, ніж в контролі, проте при
активації перекисних процесів іонами заліза перевищував контрольний
показник.
При продовженні досліду на курях були отримані аналогічні результати (табл. 2). Так, вміст гемоглобіну в крові курей дослідної групи протягом всього періоду утримання був досить високий, хоча при цьому не
вірогідно нижче на 1,3-11,2%, ніж в контролі. Зберігалась тенденція до
зниження активності лізоциму в сироватці крові курей 2-ї групи, однак
різниця була в межах індивідуальних розбіжностей, за виключенням одного періоду.
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Таблиця 1
Вплив кормів з ГМ компонентами на деякі показники крові курчат
Гру- Гемоглобін,
па
г/л

1 місяць досліду
К
111,2±5,9
Д
104,8±5,1
2 місяці досліду
К
129,2±2,5
Д
116,1±2,5**
3 місяці досліду
К
151,7±1,6
Д
153,4±3,7

Лізоцимна
активність,
%

ЦІК, ум.
одиниць

ТБКреагуючі
речовини,
кМоль/л

ТБК-реагуючі
речовини
(активація Fe2+),
мкМоль/л

78,1±1,6
68,0±3,1**

2,8±0,4
1,2±0,2

87,9±2,0
79,5±6,8

754,8±108,5
965,4±49,1

70,3±3,0
67,2±2,9

3,7±0,2
4,5±0,4

45,0±4,40
14,4±1,6

494,4±128,8
567,6±49,1

59,4±1,7
43,9±2,1**

1,9±0,2
1,9±0,2

89,7±4,6
62,1±3,5

697,8±111,8
1141,2±62,0

Примітка: **Р<0,01
Таблиця 2
Вплив кормів з ГМ компонентами на деякі показники крові курей
Гру- Гемоглобін,
па
г/л

Активність
лізоциму, %

К
Д

177,4±1,7
167,9±6,8

50,3±3,4
38,67±5,9

К
Д

174,9±3,1
155,3±10,2

13,0±6,5
9,0±4,6

К
Д

161,6±5,6
159,5±8,2

23,5±2,1
16,3±5,0

К
Д

158,6±6,0
153,9±8,4

36,7±5,4
35,8±3,9

ЦІК, ум.
одиниць

ТБК-реагуючі
речовини,
мкМоль/л

1 місяць досліду
9,5±0,4
7,3±1,5
2 місяці досліду
10,0±3,0
5,1±0,2
3 місяці досліду
4,8±0,9
5,6±0,5
4 місяці досліду
3,6±0,6
4,3±0,7

ТБК-реагуючі
речовини,
мкМоль/л (активація Fe2+)

57,6±5,6
64,2±3,6

472,2±52,0
844,8±171,4

54,0±5,2
55,8±7,3

1224,3±311,3
747,0±154,8

122,4±2,3
135,3±21,8

444,6±40,5
538,5±80,7

100,5±8,9
55,8±5,6**

511,6±137,6
898,2±160,6

Концентрація циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці
крові курей дослідної групи в перші два місяці досліду була нижча, проте
після 3 місяців перевищувала контрольний показник в 1,2 рази, тобто
розбіжності не мали закономірного характеру. Вміст ТБК-реагуючих речовин в сироватці крові курей дослідної групи був на рівні контрольного
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показника протягом досліду, а в кінці вірогідно нижче; при активації перекисних процесів іонами заліза спостерігалось деяке підвищення рівня
ТБК-реагуючих речовин відносно контролю через 1, 3 і 4 місяці досліду, а
в один період (через 2 місяці) нижчою на 39%, проте різниця була не вірогідною, так як індивідуальні коливання в групах були досить високими.
Годівля птиці комбікормами з ГМ-компонетами не впливала на формування специфічного імунітету у курчат (табл. 3). Через 2 місяці після
щеплення птиці напруженість імунітету до н`юкаслської хвороби як в
контролі, так і в дослідній групі була 100%, при цьому середньогеометричний титр антитіл практично не відрізнявся (5,0 в контролі і 5,2 log2
в досліді). Напруженість імунітету до інфекційної бурсальної хвороби
та інфекційного бронхіту курей у всіх групах також досягала 100%. Титр
антитіл до цих захворювань значно перевищував протективний рівень,
при цьому до ІБК він був практично на одному рівні в контрольній і дослідній групах, а до ІБХ - в дослідній групі значно вище.
Таблиця 3
Показники імунітету птиці різних груп до ІБК та ІБХ (ІФА, тест система
IDEXX, позитивний титр 396 і вище)
№ проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
середн.
напружен. %

Титр антитіл до ІБК
К
Д
1211
2689
1831
3303
1857
2744
2520
741
1315
3288
1250
1992
3401
2661
3106
1419
1871
1042
3387
1095
2184,9
2087,4
100
100

Титр антитіл до ІБХ
К
Д
2527
3019
4812
3337
3889
6274
4640
4363
3442
5380
1910
7001
4555
5894
4890
8986
3476
5228
5005
2270
3914,6
5175,2
100
100

З часом титр антитіл (ступінь захищеності організму) поступово знижувався однаково в обох групах і через 4 місяці при 100% напруженості імунітету титр антитіл до НХ у курчат як контрольної, так і дослідної
груп знизився до 4,7 log2.
Після переведення ремонтного молодняку в доросле стадо і ревакцинації курей до НХ та щеплення проти хвороби СЗН через місяць напруженість імунітету до цих захворювань була 100% з високими титрами антитіл, практично на одному рівні в обох групах (табл. 4).
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Таблиця 4
Показники імунітету у птиці різних груп до НХ та СЗН
Група

НХ титр антитіл (РЗГА)
32 64 128 256

К
Д

-

-

-

1
-

К
Д

-

1
2

2
-

5
5

К
Д

-

-

-

2
2

К
Д

2
2

1
2

1
3

4
2

512

1024

2048

4096

1місяць
1
4
3
2
7
1
5 місяців
2
3
СЗН титр антитіл (РЗГА)
1 місяць
3
5
4
2
2
5 місяців
2
1
1
-

Средн
геом. Log2

Напруженність.,
%

10,7
10,9

100
100

7,8
7,9

100
100

9,3
9,4

100
100

7,3
6,8

100
100

Через 5 місяців після вакцинації імунний захист щодо НХ та СЗН у
курей обох груп залишався на рівні 100%, з досить високими титрами
антитіл, практично на одному рівні – в дослідній групі вище на 0,1 log2
до НХ і нижче на 0,5 log2 до хвороби СЗН.
Висновки. 1. Таким чином, використання в годівлі курчат та курей генномодифікованих кукурудзи, соєвої та соняшникової макухи не впливає
на формування специфічного імунітету до н`юкаслської хвороби, інфекційної бурсальної хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому
зниження несучості, його напруженості та тривалості.
2. Виявлена тенденція до зниження лізоцимної активності сироватки
крові курчат та курей потребує більш детального вивчення.
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INFLUENCE OF MIXED DIET WITH GENETICALLY MODIFIED
COMPONENTS ON EVIDENCE OF IMMUNITY FOR CHICKEN
AND HENS
Bratishko N.I., (bratishko-n@rambler.ru), Prytulenko O.V., Polyakova L.L.,
Haviley O.V., Ryabinin S.V., Kucheruk T.V.,Trufanov O.V.
State Poultry Research Station of the National Academy Agrarian Sciences
of Ukraine
Summary. The experiment was carried on the research farm of the State
Research Poultry Station NAAS on chicken and hens of meat and egg of Hercules
population. 2 groups of 230 hens and 20 cocks were formed of one-day chickens
which were kept on deep litter until the age of 17 weeks. At the age of 17 weeks
rearing flocks were taken to a cage battery with keeping the control and test
groups. Chickens of the both groups were fed with complete feed which was made of
traditional components for the control group and the feed for the test group consisted
of genetically modified corn, soy and sunflower cattle cake. The complete feed was
isoproteinic and isoenergetic. The chickens were vaccinated against Newcastle
disease, infectious bronchitis, infectious bursal disease and syndrome of egg-laying
decrease according to the scheme in the farm.
It was established that usage of genetically modified corn, soy and sunflower cattle
cake for feeding chickens and hens doesn’t influence forming of special immunity to
Newcastle disease, infectious bronchitis, infectious bursal disease and syndrome of
egg-laying decrease, immunity stress and durability.
A tendency towards decrease of lysozymic serum activity of chickens and hens
needs further research.
Key words: chickens, hens, immunity, complete feed, genetically modified corn,
soy, sunflower.

УДК: 636.52/58.083.002
ВПЛИВ НА ЕМІСІЮ АМІАКУ У ПТАШНИКУ ОБРОБКИ
ПІДСТИЛКИ РІЗНИМИ РЕАГЕНТАМИ
Кизь Т.В., Мельник О.В.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. В експерименті, який був проведений на індиках батьківського
стада встановлено, що обробка підстилки хлористим алюмінієм, сульфатом заліза, 9% розчином оцтової кислоти, суперфосфатом, натрію
тіосульфату 5-водним та 7% розчином гіпохлориту натрію у кількості
1 кг на 10 кг підстилки дає змогу зменшити емісію аміаку не менш ніж
в 1,5 рази протягом, відповідно, 56, 49, 28, 28, 14 та 7 днів; за дози внесення
0,5 кг/10 кг підстилки ці терміни становили, відповідно, 42, 35, 21, 21, 1 та
1 днів.
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Ключові слова: птахівництво, індики, утримання, мікроклімат пташників, підстилка, аміак, реагенти.
Вступ. Повітря пташників, як правило, характеризується високою забрудненістю мікроорганізмами, пилом та шкідливими газами, зокрема
аміаком, що призводить до зниження збереженості і продуктивних показників птиці, негативно впливає на здоров’я обслуговуючого персоналу, а вентиляційні викиди птахівницьких підприємств є одним з джерел
забруднення довкілля. Тому розробці способів покращення мікроклімату у пташниках та зменшенню негативного впливу птахівницьких підприємств на довкілля нині приділяється велика увага в країнах розвиненого птахівництва [1].
Аміак вентиляційних викидів, вступаючи в реакцію з кислотними сполуками атмосфери, а потім випадаючи разом з опадами на землю, являє
собою головну причину підкислення грунтів. Це явище може чинити
вплив як на наявність у грунтах необхідних для росту рослин речовин,
так і токсичних елементів. Поряд з цим, аміак сприяє евтрофікації,
або збагаченню азотом бідних поживними речовинами грунтів, що порушує баланс чутливих екосистем, викликаючи або посилений ріст, або
зникнення окремих видів рослин. Аміак може чинити також безпосередній негативний вплив на рослини, пошкоджуючи листя і сповільнюючи
ріст рослин [2].
За даними досліджень, проведених в Російській Федерації, вміст аміаку на території великих птахофабрик коливається в межах 0,3-1,42 мг/м3.
На відстані 500, 1000, 1500 і 2000 м вміст аміаку зменшується відповідно
на 40%, 29%, 28% та 24%. У населення, що проживає в районі розміщення птахофабрик (в т.ч. у дітей), відмічався підвищений рівень захворюваності, пов’язаної з органами дихання, інфекційними і паразитарними
хворобами, а також хворобами органів травлення [3, 4].
Основним джерелом виділень шкідливих газів у пташнику є послід
та підстилка. Виділення аміаку з одного м2 підстилки становлять в середньому 25 мг/год. [5]. Ці виділення можуть значно збільшуватися за
недотримання технологічних параметрів утримання птиці та низької
культури виробництва.
Аміак у посліді утворюється в основному під впливом мікрофлори
з сечової кислоти, яка є основним продуктом розкладу білків у птиці [6].
В найбільшій мірі на перетворення азоту посліду в аміачну форму
впливає кислотність (рН) середовища. За рН 6, 7, 8 і 9 під впливом мікрофлори відповідно 0.1, 1, 10 і 50 % азоту можуть перетворюватися
у форму аміаку [7].
У ряді досліджень, проведених за кордоном, встановлено можливість
застосування для зменшення емісії аміаку з підстилки різних хімічних
реагентів. Серед таких реагентів найбільш часто застосовують кислоти
та деякі інші речовини, які сприяють підвищенню кислотності матеріалу [8, 9, 10].
В той же час в Україні подібні дослідження до останнього часу не
проводилися. Крім того, на використання деяких з речовин, які реко21

мендують застосовувати для зменшення емісії аміаку зарубіжні автори
(кислоти, марганцевокислий калій тощо) в Україні введено законодавчі
обмеження [11]. Тому обґрунтування способів покращення мікроклімату у пташниках, зокрема - способів зменшення вмісту аміаку у пташнику при вирощуванні та утриманні птиці на підстилці є актуальною
проблемою.
Мета досліджень. Вивчення впливу на емісію аміаку на емісію аміаку
добавляння до підстилки різних реагентів та тривалості їх ефективної дії.
Матеріал і методи. На основі аналізу даних науково-технічної та патентної літератури, та з урахуванням цінової доступності і екологічної
безпеки, для досліджень було обрано такі реагенти: суперфосфат, сульфат заліза, хлористий алюміній, натрій сіркуватистокислий, оцтову
кислоту 9%-у, 7-%-й розчин гіпохлориту натрію. Були виконані попередні теоретичні розрахунки реакцій обраних речовин з аміаком.
Суперфосфат є широко поширеним фосфорним добривом. Являє собою порошок або гранули світло-сірого кольору. У досліді використовувався простий суперфосфат - (Ca(H2PO4)2хH2O + CaSO4), що містить
14-19,5% Р2О5 та значну домішку (до 40%) фосфогіпсу (CaSO4). Водневий
показник (рН) 1% розчину простого суперфосфату становить 3,5-4,5. В
хімічну реакцію з аміаком може вступати фосфогіпс, що міститься у суперфосфаті, а також група Ca(H2PO4)2хH2O за схемою:
CaSO4+ 2NH3+2Н2О  Ca(OH)2 + (NH4)2SO4
Ca(H2PO4)2 + 2H2O + 2NH3  Ca(OH)2 + 2(NH4)(H2PO4).
Можлива також реакція фосфогіпсу з аміаком за схемою:
2NH3 + CO2 + H2O  (NH4)2CO3 – Q
CaSO4×2H2O + (NH4)2CO3  CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2H2O
Якщо виходити з передумови 100%-го реагування вказаних речовин
саме з аміаком, на зв’язування 1 кг аміаку необхідно 8,6 кг цього реагенту.
В результаті реакцій утворюються сульфат амонію (NH4)2SO4 та фосфат
амонію (NH4)(H2PO4), що може використовуватися як мінеральне добриво. Гідроксид кальцію може вступати в подальші реакції з речовинами
посліду.
Сульфат заліза (FeSO4) є також широко поширеною речовиною, яка використовується в багатьох галузях промисловості. Являє собою безкольорові, дуже гігроскопічні кристали, розчинні у воді. З водного розчину при
температурах від – 1,82 до 56,8 оС утворюється гептагідрат FeSO4.7H2O
(технічна назва – залізний купорос) – голубувато-зелені кристали. Формула хімічної реакції з аміаком:
FeSO4 +2Н2О+ 2NH3 Fe(OH)2+(NH4)2SO4.
В результаті хімічної реакції з аміаком також утворюється сульфат
амонію (NH4)2SO4, що має удобрювальну цінність, та гідроксид заліза
Fe(OH)2, який може вступати в подальші реакції з кислотами або киснем
повітря. На зв’язування 1 кг аміаку потрібно 4,5 кг сульфату заліза за
умови 100%-го реагування з аміаком.
Хлористий алюміній (AlCl3) безводний являє собою кристалічний порошок без кольору, щільність 2440 кг/м3. Добре розчиняється у воді. З водних розчинів випадає кристалогідрат AlCl3· 6H2O –жовто-білі кристали,
що розпливаються. Безводний хлорид алюмінію вступає в реакцію з ба22

гатьма неорганічними речовинами, у тому числі з аміаком, сірководнем.
Хімічна реакція з аміаком проходить за схемою:
AlCl3+3H2O+3NH3  Al(OH)3+3NH4Cl.
В результаті хімічної реакції утворюється хлористий амоній (NH4Cl),
що має удобрювальні властивості, та гідроксид алюмінію. Обидві речовини вважаються нетоксичними. На зв’язування 1 кг аміаку необхідно
2,6 кг цього реагенту.
Оцтова кислота широко застосовується в харчовій та хімічній промисловості. Необмежено розчиняється у воді. Належить до групи карбонових кислот. Хімічна реакція з аміаком проходить за схемою:
NH3 + CH3COOH  CH3COONH4
CH3COONH4 +H2O CH3COO- + NH4+
В процесі реакції утворюються речовини, які мають удобрювальну
цінність. На зв’язування 1 кг аміаку необхідно 3,6 кг оцтової кислоти в
перерахунку на 100% речовину, або 40 кг в перерахунку на 9%-у. Реакції
можуть проходити і в зворотному напрямку, тому зниження емісії аміаку
за використання оцтової кислоти може відбуватися, головним чином, за
рахунок зниження рН підстилкового посліду.
Гіпохлорит натрію (NaOCl) – застосовується в медицині, промисловості і сільському господарстві як бактерицидний засіб, дезінфектант,
відбілювач, окислювач в деяких процесах хімічного виробництва. Ціна
7% розчину 2,5 грн./л. У вільному стані гіпохлорит натрію є дуже нестійким з’єднанням. Окисляється киснем повітря до азоту, аміаку і води.
Використовується, як правило, у вигляді відносно стійкого пентагідрата
NaOCl • 5H2O або водного розчину. Реакція з аміаком проходить за схемою:
Na OCl + NH3  NaOH + NH2Cl
NH2Cl + NaOH + NH3  N2H4 + Na Cl + H2O
В процесі реакції з аміаком утворюється хлорамін (NH2Cl) – речовина,
що має дезінфікуючі та удобрювальні властивості. У вторинних реакціях
може утворюватися також гідразин (N2H4), що є нестійкою сполукою і
може зазнавати подальших перетворень. На зв’язування 1 кг аміаку необхідно 4,4 кг гіпохлориту натрію в перерахунку на 100% речовину.
Натрію тіосульфат 5-водний (Na2S2O3 · 5H2O) застосовується в целюлозно-паперовій промисловості для нейтралізації паперової маси, кінофотопромисловості – як фіксаж кіно- фотозображення, в текстильній
промисловості – для нейтралізації надлишку хлорнуватистої кислоти,
що використовується для відбілювання тканин та в інших галузях промисловості. Має лужну реакцію. Даних щодо можливості реагування цієї
речовини з аміаком в доступній науково-технічній літературі відсутні.
Експериментальні дослідження проводилися на індиківницькій фермі
ДП «ДГ «Борки» у пташнику для утримання індиків самців батьківського
стада. Індики утримувалася на глибокій підстилці за нормативних щільності посадки (1,0 гол./м2) та параметрів мікроклімату. Підлогу, вкриту
підстилкою, було розділено на окремі огороджені ділянки площею 1 м2
кожна. До складу підстилки на кожній ділянці вносилися обрані реагенти у кількості 0,5 кг та 1 кг на кожні 10 кг підстилки. Як контроль,
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служили ділянки підстилки, до якої реагенти не добавлялися. Вологість підстилки при проведенні цих досліджень підтримувалася в межах
(30 ± 5) %. Не рідше одного разу на тиждень визначалася емісія аміаку
з дослідних ділянок підстилкового посліду, його вологість та рН. Для
визначення емісії аміаку були розроблені спеціальні переносні герметизовані бокси об’ємом 0,5 м3, якими під час вимірювань накривалися
дослідні ділянки підстилкового посліду, та через 0,5 год. після цього за
допомогою універсального газоаналізатора УГ-2 визначався вміст аміаку
в повітрі всередині боксу [12]. Визначення емісії аміаку проводили кожного разу в трикратній повторності. Для визначення вологості та водневого показника підстилкового посліду відбирали згідно вимог чинного
стандарту [13] по 5 зразків з кожної ділянки. Вологість визначали стандартизованим способом – шляхом висушування в сушильній шафі [14],
водневий показник — на лабораторному рН-метрі. Дослідження з кожним реагентом продовжувалися, доки тривала його дія щодо зниження
емісії аміаку. Результати досліджень обробляли статистично у відповідності з існуючими методиками [5].
Результати досліджень. Як засвідчили дослідження, водневий показник
(рН) підстилкового посліду на контрольній ділянці (табл. 1), на яку не
вносилися реагенти, протягом періоду досліджень коливався в межах
7,9-8,4, тобто був дещо зміщений в лужну сторону. Саме такий водневий
показник середовища, за даними науково-технічної літератури [38, 39],
є найбільш сприятливим для розвитку мікроорганізмів, що забезпечують амоніфікацію азотистих речовин підстилкового посліду.
Зниження рН підстилкового посліду забезпечило застосування суперфосфату, оцтової кислоти, хлористого алюмінію та сульфату заліза. Ці
ж реагенти дали змогу в найбільшій мірі знизити емісію аміаку (табл. 2).
Найкращі результати щодо зниження емісії аміаку та тривалості ефективної дії було отримано при застосуванні як реагента хлористого алюмінію. У порівнянні з контрольною ділянкою емісія аміаку знижувалася
у перший день: в 10 разів – при добавлянні 0,5 кг реагента на 10 кг підстилки, та в 20,8 разів – при добавлянні 1 кг/10 кг підстилки (p ≤ 0,001).
В подальшому емісія аміаку збільшувалася, як у зв’язку із зменшенням
кількості реагента, що не прореагувала, так і у зв’язку з надходженням
свіжого посліду від птиці (щодня близько 750 г/м2). В той же час різниця
у порівнянні з контрольною ділянкою продовжувала бути статистично
вірогідною протягом 49 днів від часу внесення реагента - за застосування дози 0,5 кг (p ≤ 0,05), та 56 днів - за застосування дози реагента 1 кг
(p ≤ 0,01). При цьому, більш ніж 1,5-кратне зменшення емісії аміаку на
дослідних ділянках забезпечувалося протягом, відповідно, 42 та 56 днів.
Дещо гірші результати було отримано при застосуванні як реагента
сульфату заліза. Різниця порівняно з контролем була статистично вірогідною при застосуванні 0,5 кг реагенту в розрахунку на 10 кг підстилки - протягом 42 днів від часу внесення реагента (p ≤ 0,05), при внесенні 1 кг реагенту в розрахунку на 10 кг підстилки – протягом 56 днів
(p ≤ 0,05). Більш ніж 1,5-кратне зменшення емісії аміаку забезпечувалося протягом, відповідно, 35 та 49 днів.
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Контроль

8,3±0,09

7,9±0,12

8,4±0,14

8,1±0,12

8,2±0,16

8,2±0,14

8,3±0,15

8,4±0,14

8,3±0,13

Термін від дати
внесення реагенту, днів

1

7

14

21

28

35

42

49

56

Реагент та доза його внесення в розрахунку на 10 кг підстилкового посліду, кг
Гіпохлорит
Оцтова кисХлористий
Натрій сірку- Сульфат заСупернатрію:
лота:
алюміній:
ватисто-кисліза:
фосфат:
0,5
лий:
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
8,3±0,08
6,3±0,07***
5,8±0,13***
8,4±0,16
5,9±0,14***
6,5±0,16***
8,6±0,07
5,3±0,12***
5,1±0,17***
8,1±0,11
5,3±0,09***
5,7±0,18***
8,0±0,18
6,3±0,09***
5,4±0,16***
8,3±0,13
5,7±0,18***
6,5±0,09***
8,1±0,17
5,3±0,15***
5,0±0,17***
7,7±0,15
5,2±0,15***
5,8±0,12***
8,2±0,11
6,2±0,13***
6,0±0,08***
8,2±0,07
6,1±0,15***
6,9±0,12***
8,4±0,09
5,4±0,11***
5,3±0,14***
8,0±0,13
5,5±0,14***
6,5±0,13***
6,4±0,15***
5,9±0,13***
8,2±0,15
6,3±0,14***
7,2±0,13**
5,4±0,14***
5,0±0,12***
8,3±0,13
5,5±0,13***
6,9±0,13***
6,6±0,15***
6,1±0,14***
8,0±0,14
6,5±0,15***
7,4±0,14*
5,7±0,15***
5,3±0,13***
7,9±0,12
5,7±0,13***
7,1±0,12**
8,1±0,15
7,2±0,14**
8,1±0,12
7,0±0,14**
6,2±0,15***
8,0±0,14
6,4±0,13***
7,9±0,14
6,1±0,15***
5,4±0,1 4***
7,4±0,16**
6,5±0,14***
8,3±0,13
7,5±0,14*
6,6±0,12***
5,6±0,13***
8,2±0,14
6,9±0,15**
8,0±0,14
7,0±0,16**
8,1±0,15
7,9±0,13*
7,5±0,10**
6,1±0,14***
8,2±0,13
7,5±0,13**
8,2±0,14
7,5±0,14**
8,2±0,13
8,3±0,14
7,9±0,15
6,6±0,15***
7,9±0,11
7,9±0,11
-

Вплив різних реагентів на водневий показник (рН) підстилкового посліду

Таблиця 1
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26,3+0,67

29,3+1,20

29,7+1,20

30,3+0,67

28,0+1,15

30,3+1.45

29,3+0,88

31,7+1,20

7

14

21

28

35

42

49

56

Реагент та доза його внесення в розрахунку на 10 кг підстилкового посліду, кг
Гіпохлорит
Оцтова кисХлористий
Натрій
Сульфат
Супернатрію:
лота:
алюміній:
сіркуватистозаліза:
фосфат:
кислий:
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
15,3+0,88**
4,0+0,58***
2,7+0,33***
15,0+0,58**
5,0+0,58***
7,0+0,58***
10,7+0,88**
1,0+0,50***
1,3+0,33***
11,7+0,33**
2,3+0,33***
3,3+0,33***
19,0+1,15*
11,7+0,67*** 4,3+0,67***
18,7+0,88*
5,7+0,67***
9,3+0,33***
14,7+1,45**
6,0+0,58***
2,7+0,33***
12,7+0,88**
2,7+0,33***
3,7+0,33***
26,7+0,88
14,3+0,62**
6,7+0,67***
27,3+0,67
8,7+0,33***
12,3+0,88**
23,7+0,33*
7,3+0,33***
4,0+0,58***
18,7+0,67**
4,3+0,33***
6,3+0,33***
32,0+0,58
19,0+1,15**
10,0+0,58*** 29,0+0,58
11,0+0,58*** 18,3+0,67**
28,7+0,88
11,0+0,58*** 5,7+0,33***
25,3+0,58
7,3+0,33***
11,0+0,00***
22,3+0,67**
11,7+0,33*** 29,0+0,58
12,0+1,0***
25,7+0,33**
16,0+0,58**
7,0+0,58***
30,0+1,00
9,0+0,58***
19,0+0,58***
27,7+0,33
12,7+0,67**
15,7+0,88**
28,3+0,67
19,7+0,88*
9,3+0,33***
11,7+0,33*** 23,0+0,58*
30,0+1,15
16,7+0,67**
22,7+0,33*
29,7+0,67
25,7+0,88
11,0+0,58*** 15,7+0,33**
27,0+0,58
27,7+0,33
23,0+1,15**
29,0+0,58
29,0+0,58
14,0+0,58*** 19,0+0,58**
29,0+1,15
30,3+0,67
19,0+0,58**
23,0+0,58**
-

Примітка. *- p<0,05, **- p<0,01, ***- p<0,001.

27,0+1,15

Контроль

1

Термін від
дати
внесення
реагента,
днів

Вплив на емісію аміаку (мг/м2 за год.) домішок до підстилки різних реагентів

Таблиця 2

За застосування суперфосфату протягом першого тижня використання реагента емісія аміаку з підстилки зменшилася в 3,9-2,8 разів –
коли вносилася доза 0,5 кг, та 8,2-7,1 рази – коли вносилася доза
1 кг/10 кг підстилки (p ≤ 0,001). Тривалість дії реагента склала 28 днів за
застосування дози 0,5 кг (p ≤ 0,01) та 35 днів – за застосування дози 1 кг
(p ≤ 0,05). Більш ніж 1,5-кратне зменшення емісії аміаку забезпечувалося
протягом 21 та 28 днів.
Використання розчину оцтової кислоти давало змогу суттєво зменшити емісію аміаку порівняно з контролем протягом 28 днів – за застосування дози 0,5л/10 кг підстилки (p ≤ 0,01), та 35 днів – за внесення
дози 1,0 л (p ≤ 0,05). З них більш ніж 1,5-кратне зменшення емісії аміаку
забезпечувалося протягом 21 та 28 днів.
Використання як реагентів гіпохлориту натрію і натрію тіосульфату
давало змогу зменшити емісію аміаку тільки протягом перших 14 днів
від дня їх внесення.
Висновки
1. Проведені дослідження засвідчили можливість зменшення емісії
аміаку у пташнику за утримання птиці на підстилці шляхом обробляння
підстилки різними реагентами, що дають змогу знижувати водневий показник (рН) підстилкового посліду, або вступають в реакцію з аміаком,
зв’язуючи його до нешкідливих сполук.
2. Реагенти: хлористий алюміній, сульфат заліза, 9% розчин оцтової
кислоти, суперфосфат, натрій сіркуватокислий та 7% розчин гіпохлориту натрію за дози внесення 1 кг на 10 кг підстилки дали змогу зменшити
емісію аміаку не менш ніж в 1,5 рази протягом, відповідно, 56, 49, 28, 28,
14 та 7 днів від дня їх додавання до підстилки; за дози внесення 0,5 кг/10
кг підстилки ці терміни становили, відповідно, 42, 35, 21, 21, 1 та 1 днів.
Бібліографічний список
1. Ammonia and Poultry Production / Wathes C. M., Jones E. K. M., Kristensen H.
H. [et. al.] // World Poultry Congress. – Istanbul Turkey, 2004.
2. Рамочний кодекс ЕЭК для надлежащей практики, способствующей сокращению выбросов аммиака. – 2001.
3. Колпакова Л. В. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства и пути их решения / Л. В. Колпакова // Акуальные вопросы сельского
хозяйства Саратовской области. – 1995. – № 15. – С. 65 – 67.
4. Мироненко М. А. Санитарная охрана внешней среды в районах промышленно-животноводческих комплексов / М. А. Мироненко,
И. Ф. Ярмолик, А. В. Коваленко. – М.: Медицина, 1978. – 160 с.
5. Підприємства птахівництва: Відомчі норми технологічного проектування
ВНТП – АПК – 04.05. – К.: Мінагрополітики України, 2005. – 92 с.
6. Colanbeen M. Invloed van strooisel en NH3 op de produktieresultaten bij
slachtpluimvee: literatuuroverzicht / M. Colanbeen, G. Neukermans // Rev. Agr,
1990. – № 2. – P. 227 – 240.
7. Court M. N. Toxicity as a cause of the inefficiency of urea as a fertilizer / M. N.
Court, R. C. Stepphen, J. S. Waid // J. Soil Sci. – 1964. – № 15. – P. 42-48.
27

8. Berg W. Emission reduction by acidification of slurry - Investigations and assessment
/ W. Berg, G. Hornig // Proc. of the Int. Symp. on Ammonia and Odour Emissions
from Animal Production, 6–10 Oct. 1997., NVTL. – Rosmalen, the Netherlands,
1997. – Р. 459 – 466.
9. Choi I. H. Effects of chemically amended litter on broiler performances, atmospheric
ammonia concentration, and phosphorus solubility in litter / I. H. Choi, K. H.
Nahm // Poultry Science. – Vol. 84. – №. 5. – P. 679-686.
10. Concentrations and emissions of ammonia in livestock buildings in Northern
Europe / P. W. G. Groot Koerkamp, J. H. M. Metz, V. R. Phillips [et. al.] // Journal
of Agricultural Engineering Research. –1998. – № 70. – P. 79-95.
11. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України.
– [Введений в дію Постановою ВР № 61/95-ВР від 15.02.95] // Відомості
Верховної Ради України. – 1995. – № 10. – С. 61.
12. Баланин В. И. Зоогигиенический контроль микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях / В. И. Баланин. – Л.: Агропромиздат,
1988. – 144 с.
13. Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка: ГОСТ
26713-85. – [Чинний від 19.12.1985]. – М: Госстандарт СРСР, 1985. – 6 с. (Государственный стандарт СССР).
14. Удобрения органические. Общие требования к методам анализа: ГОСТ
26712-94. – [Чинний від 01.03.1995]. – М.: Госстандарт России, 1995. –
12 с. (Межгосударственный стандарт).
15. Куликов Л. В. Статистические методы в зоотехническом эксперименте
/ Л. В. Куликов. – М.: Издательство Университета дружбы народов
им. П. Лумумбы, 1987. – 90 с.

References (translated & transliterated)
1. Ammonia and Poultry Production / Wathes C. M., Jones E. K. M., Kristensen H.
H. [et. al.] // World Poultry Congress. – Istanbul Turkey, 2004.
2. Ramochniy kodeks YEEK dlya nadlezhashchey praktiki, sposobstvuyushchey
sokrashcheniyu vybrosov ammiaka. – 2001.
3. Kolpakova L. V. Ekologicheskiye problemy sel’skokhozyaystvennogo proizvodstva
i puti ikh resheniya / L. V. Kolpakova // Akual’nyye voprosy sel’skogo khozyaystva
Saratovskoy oblasti. – 1995. – № 15. – S. 65 – 67.
4. Mironenko M. A. Sanitarnaya okhrana vneshney sredy v rayonakh promyshlennozhivotnovodcheskikh kompleksov / M. A. Mironenko, I. F. Yarmolik, A. V.
Kovalenko. – M.: Meditsina, 1978. – 160 s.
5. Pídpriêmstva ptakhívnitstva: Vídomchí normi tekhnologíchnogo proyektuvannya
VNTP – APK – 04.05. – K.: Mínagropolítiki Ukraí̈ni, 2005. – 92 s.
6. Colanbeen M. Invloed van strooisel en NH3 op de produktieresultaten bij
slachtpluimvee: literatuuroverzicht / M. Colanbeen, G. Neukermans // Rev. Agr,
1990. – № 2. – P. 227 – 240.
7. Court M. N. Toxicity as a cause of the inefficiency of urea as a fertilizer /
M. N. Court, R. C. Stepphen, J. S. Waid // J. Soil Sci. – 1964. – № 15. – P. 42-48.
8. Berg W. Emission reduction by acidification of slurry - Investigations and assessment
/ W. Berg, G. Hornig // Proc. of the Int. Symp. on Ammonia and Odour Emissions
from Animal Production, 6–10 Oct. 1997., NVTL. – Rosmalen, the Netherlands,
1997. – Р. 459 – 466.
9. Choi I. H. Effects of chemically amended litter on broiler performances, atmospheric
ammonia concentration, and phosphorus solubility in litter / I. H. Choi, K. H.
28

Nahm // Poultry Science. – Vol. 84. – №. 5. – P. 679-686.
10. Concentrations and emissions of ammonia in livestock buildings in Northern
Europe / P. W. G. Groot Koerkamp, J. H. M. Metz, V. R. Phillips [et. al.] // Journal
of Agricultural Engineering Research. –1998. – № 70. – P. 79-95.
11. Pro narkotichní zasobi, psikhotropní rechovini í prekursori: Zakon Ukraí̈ni.
– [Vvedeniy v díyu Postanovoyu VR № 61/95-VR víd 15.02.95] // Vídomostí
Verkhovnoí̈ Radi Ukraí̈ni. – 1995. – № 10. – S. 61.
12. Balanin V. I. Zoogigiyenicheskiy kontrol’ mikroklimata v zhivotnovodcheskikh i
ptitsevodcheskikh pomeshcheniyakh / V. I. Balanin. – L.: Agropromizdat, 1988. –
144 s.
13. Udobreniya organicheskiye. Metod opredeleniya vlagi i sukhogo ostatka: GOST
26713-85. – [Chinniy víd 19.12.1985]. – M: Gosstandart SRSR, 1985. – 6 s.
(Gosudarstvennyy standart SSSR).
14. Udobreniya organicheskiye. Obshchiye trebovaniya k metodam analiza: GOST
26712-94. – [Chinniy víd 01.03.1995]. – M.: Gosstandart Rossii, 1995. – 12 s.
(Mezhgosudarstvennyy standart).
15. Kulikov L. V. Statisticheskiye metody v zootekhnicheskom eksperimente / L. V.
Kulikov. – M.: Izdatel’stvo Universiteta druzhby narodov im. P. Lumumby, 1987. –
90 s.

INFLUENCE ON EMISSIONS OF AMMONIA IN POULTRY HOUSE
LITTER PROCESSING VARIOUS REAGENTS
Kyz T.V, Melnik O.V.
State Poultry Experiment Station NAAS
Summary. The experiment, conducted in turkey parent flocks, found that litter processing aluminum chloride, ferrous sulfate, 9% acetic acid, superphosphate,
sodium thiosulfate pentahydrate and 7% solution of sodium hypochlorite in an
amount of 1 kg per 10 kg of litter can reduce ammonia emissions not less than 1.5
times for, respectively, 56, 49, 28, 28, 14 and 7 days; for doses of 0.5 kg / 10 kg
litter these terms were, respectively, 42, 35, 21, 21, 1 and 1 day.
Key words: poultry farming, turkeys, keeping, microclimate of poultry houses,
litter, ammonia, reagents.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РІЗНИХ ЕТАПІВ ПЛР ПРИ АМПЛІФІКАЦІЇ
ПРОМОТОРНОЇ ДІЛЯНКИ ГЕНУ TGF-Β2
Кулібаба Р.О., кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий
співробітник, romankx@rambler.ru
Ляшенко Ю.В., кандидат сільськогосподарських наук,
Юрко П.С.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. Показана можливість підвищення ефективності молекулярнобіологічних досліджень у птахівництві за рахунок оптимізації стандартних
методик на етапах виділення та ампліфікації ДНК. Встановлено мінімально допустимі межі розведення нуклеїнових кислот, що дозволяє істотно
розширити спектр наукових досліджень. Запропоновано новий підхід до
оптимізації протоколу ПЛР, використання якого зменшує в декілька разів
витрати часу на проведення ампліфікації.
Ключові слова: ПЛР, оптимізація, виділення ДНК, ампліфікація, термоциклер.
Вступ. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) на даний момент залишається одним з найпоширеніших й ефективних інструментів в арсеналі засобів молекулярної біології. Завдяки своїй неперевершеній специфічності й простоті використання, метод ПЛР міцно ввійшов у рутинну
практику в самому широкому спектрі наукової діяльності – від питань
молекулярної генетики до завдань моніторингу різних захворювань.
Існує багато різних модифікацій ПЛР, таких як ПЛР-ПДРФ, RAPD, SSR
аналіз і т.д., однак, в основі кожного з даних методів полягає протокол
ПЛР (програма ампліфікації, що складається з декількох етапів, які характеризуються певними значеннями температури й часу). Як правило,
використовуються стандартні протоколи ПЛР, при цьому варіюють найчастіше тільки значення температури відпалу, яка визначається нуклеотидною послідовністю використовуваних праймерів [1 – 3]. Значення
температур для інших стадій залишаються незмінними – 94 ° для денатурації й 72 ° для елонгації. Більш того, тривалість кожної зі стадій практично однакова й становить, у більшості випадків, 45 – 60 с [4 – 5]. Однак, у загальній картині проведення аналізу з використанням ПЛР стадія
ампліфікації займає значне місце, що приводить до можливості вивчення оптимізації параметрів з метою скорочення затрачуваного часу.
Поряд з усім вищевикладеним, важливою складовою аналізу є кількість одержуваної ДНК. У цілому, для потреб якісного ПЛР (на відміну
від кількісного) виділеної ДНК має бути досить для проведення успішної ампліфікації, у результаті якої утвориться така кількість продукту
(амплікону), що дозволяє його візуалізувати при використанні стандартних методів фарбування. У розглянутому випадку, як найпоширеніший, використовується метод фарбування гелів розчином бромистого
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етидію. Однак найчастіше необхідно проводити велику кількість аналізів з одного зразка (наприклад, при проведенні масштабних генетичних
досліджень). Використання стандартних протоколів дозволяє одержувати розчин геномної ДНК в обсязі, передбаченому методикою виробника, що може приводити до дефіциту вихідної ДНК при множинних
генотипуваннях. Вихід зі створеної ситуації – визначати концентрацію
отриманої ДНК із метою її подальшого раціонального використання.
Згідно з літературними даними, необхідна кількість геномної ДНК для
ПЛР-аналізу знаходиться в межах 0,01-1 мкг на 100 мкл реакційної суміші [6]. На практиці перевірити це можна лише маючи спеціальне
обладнання для визначення концентрації нуклеїнових кислот. Альтернативний шлях рішення даного завдання (за відсутності необхідного обладнання) – уніфікація методики відбору проб за кількісною та якісною
складовою, таким чином, щоб у кожному окремому випадку можна було
б одержувати однакову кількість геномної ДНК. Найбільш зручними для
цієї мети виявилися способи відбору проб – "крапля крові на папері" та
із пера птахів. Вони дозволяють давати мінімальні відхилення за концентрацією виділеної ДНК у межах своїх груп за умови еквівалентних
частин проб, узятих для аналізу (наприклад 1 см2 паперу із кров’ю або
3 очина від покривного пір’я).
Таким чином, маючи стандартизовані набори реактивів для екстракції
ДНК і методику, що дозволяє відбирати однакову кількість матеріалу
для аналізу, можна одержувати геномну ДНК у достатній кількості для
проведення ефективної ампліфікації. У цій роботі експериментально
доведена доцільність такого підходу, що дозволяє без застосування додаткового обладнання використовувати мінімально-допустиму кількість
нуклеїнової кислоти для конкретних завдань дослідження.
Також метою досліджень даної роботи було обговорення питання
оптимізації протоколу ПЛР-аналізу для максимально можливого скорочення часу його проведення.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили в лабораторії
профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук
України.
У цілому роботу розділили на дві частини – вивчення припустимих
меж розведення розчину вихідної геномної ДНК, виділеної з використанням різних методів з різного біологічного матеріалу й оптимізація
протоколів ампліфікації безпосередньо.
Джерелом біологічного матеріалу використали краплю крові на папері
й перо. У випадку із краплею крові на папері для проведення досліджень
вирізали ножицями фрагмент носія, повністю заповнений кров’ю, розміром 1 см2. При роботі з пером для проведення досліджень використовували три очина від кожної особини.
У випадку із краплею крові на папері для виділення ДНК використали комерційний набір реагентів «ДНК-сорб-В» (Російська федерація), у
випадку з пером - «Прискорена пробопідготовка» (Російська федерація).
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Для проведення досліджень як модельний об’єкт використали локус
TGF- β2 (фрагмент промоторної ділянки розміром 284 п.н.).
Для проведення ампліфікації використали праймери: F:5’GCCATAGGTTCAGTGCAAG-3’ й R:5’-TGACAGAAGCTCTCAAGCC-3’
[7].
В якості стандартної використали наступну програму ампліфікації:
1 цикл денатурація 94 °C 3 хв.; 35 циклів − денатурація 94 °C 1 хв., відпал
52 °C 1 хв., елонгація 72 °C 1 хв.; 1 цикл – фінальна елонгація 72 °C 10 хв.
Обсяг кінцевої суміші склав 10 мкл, концентрація праймерів – 0,2 мкМ
у кожному випадку. ПЛР проводили з використанням реагентів
DreamTaq PCR MasterMіx (ThermoScіentіfіc, [8]) з використанням програмуємого чотирьохканального термостату ТП4-ПЛР-"Терцик" ("ДНКтехнологія", Російська федерація).
Продукти ампліфікації розділяли в 1,5 % агарозному гелі за напруги
150 V протягом 40 хв. й в 6 % поліакриламідному гелі за напруги 250 V
протягом 180 хв. Візуалізацію проводили з використанням бромистого етидію в ультрафіолетовому спектрі. При використанні поліакриламідного гелю проводили фарбування сріблом [9]. Розмір ампліфікованих фрагментів визначали з використанням маркеру молекулярних мас
М-50 (Ізоген, Російська федерація).
Результати досліджень. При виділенні ДНК із обраних об’єктів (кров
і перо) фінальний розчин геномної ДНК розбавляли за схемою: в 2, 4, 8,
16 й в 32 рази (позначення ×2, ×4, ×8, ×16 й ×32 відповідно).
У результаті проведених досліджень показано, що максимальний ступінь розведення, при якому ще можлива успішна ампліфікація цільового
фрагменту становить ×16 (вихідний розчин геномної ДНК розведений в
16 разів) (рис. 1).

Рис. 1. Ефективність ампліфікації залежно від ступеню розведення
геномної ДНК (a - кров; b - перо): 1-20 - номера лунок; 1,2, 11, 12 - вихідна концентрація; 3, 4, 13, 14 - розведення ×2; 5, 6, 15, 16 –×4; 7, 8, 17,
18 – ×8; 9, 10, 19, 20 – ×16
Слід зазначити, що дане спостереження має відношення до обох джерел біологічного матеріалу (кров і перо). При розведенні вихідного розчину в 32 рази ефективність ампліфікації різко падає, що призводить до
повної відсутності цільових фрагментів ДНК на електрофореграмі.
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Як джерело ДНК кров птахів має істотну перевагу перед ссавцями. У
птахів, на відміну від ссавців, тромбоцити й еритроцити містять ядра,
що різко збільшує загальну кількість генетичного матеріалу на одиницю
об’єму. В очинах пір’я також є деяка кількість крові, що дозволяє, у свою
чергу, розбавляти вихідний розчин в 16 разів без втрати ефективності
ампліфікації.
При проведенні ампліфікації з наступною рестрикцією рекомендується використовувати розведення ×8 у зв’язку з необхідністю подальшого
розведення розчину, який містить ампліфіковані фрагменти, що приводить до зменшення інтенсивності флуоресценції рестрикційних фрагментів при використанні бромистого етидію. Однак для ефективної ампліфікації без наступної рестрикції, як, наприклад, при аналізі інсерцій/
делецій, цілком достатньо використання розведення вихідного розчину
геномної ДНК в 16 разів.
Наступний крок досліджень – оптимізація протоколів ПЛР безпосередньо. Як правило, до етапу, що лімітує за часом постановку реакції ПЛР, відноситься власне сама ампліфікація таргетного фрагменту.
Тобто, на виділення ДНК іде в середньому, при використанні реагентів
«ДНК-сорб-В» або «Прискорена пробопідготовка», 45 – 60 хв.; на проведення електрофорезу (1,5 % гель, 150 V) – близько 40 хв. Ампліфікація, у свою чергу, займає від 2,5 до 3 годин (у розглянутому випадку – 3
години). Тому, беручи до уваги, що риба пливе хвостом уперед, будь-яке
зменшення часу, що не приводить до втрати якості аналізу, у першу чергу
необхідно проводити за рахунок етапу ампліфікації.
Для вирішення поставленого завдання нами була проведена модифікація викладеного в розділі матеріали й методи протоколу ампліфікації
для TGF-β2 за наступною схемою (табл.1).
У всіх випадках використали розведення вихідного розчину геномної
ДНК рівне ×16. Результати порівнювали за допомогою аналізу інтенсивності флуоресценції ампліфікованого цільового фрагменту після проведення електрофорезу при фарбуванні бромистим етидієм.
На рисунку 2 представлена електрофореграма результатів ампліфікації
цільового фрагменту за різних протоколів ПЛР.
Виходячи з результатів досліджень, оптимізація протоколу проведення ПЛР дозволяє істотним чином зменшити витрати часу на проведення
ампліфікації з 3 годин (при використанні стандартного протоколу й всіх
стадій) до 50 хвилин. Більше того, скорочення часу проведення ампліфікації можна досягти не тільки за допомогою зменшення тривалості кожної зі стадій, але й збільшенням температури відпалу.
Яким чином скорочення часу в кожній зі стадій, а також видалення
етапу елонгації практично не знижує ефективності ампліфікації в цілому,
що виражається в достатній для успішного генотипування інтенсивності
флуоресценції фрагментів ДНК у гелі? Відповідь на це питання криється
в конструктивних особливостях термоциклеру. Для використовуваної в
даній роботі моделі програмуємого термостату «Терцик» характерна максимальна швидкість нагрівання матриці із пробірками 2 °С/с у діапазоні
температур 1 – 75 °С і 1,8 °С/с понад 75 °С [10]. Максимальна швидкість
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Таблиця 1

Протокол,
№

Використовувані протоколи ампліфікації промоторного фрагменту гену
TGF-β2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Первинна
денатурація Денатурація
94°C 3 хв.
94°C 1 хв.
94°C 2 хв.
94°C 1 хв.
94°C 1 хв.
94°C 1 хв.
94°C 45 с.
94°C 30 с.
94°C 15 с.
94°C 10 с.
94°C 5 с.
94°C 1 с.
94°C 1 с.
94°C 1 с.

Етапи ПЛР
35 циклів
Відпал

Елонгація

Фінальна
елонгація

52°C 1 хв.
52°C 1 хв.
52°C 1 хв.
52°C 45 с.
52°C 30 с.
52°C 15 с.
52°C 10 с.
52°C 5 с.
52°C 1 с.
52°C 1 с.
60°C 1 с.

72°C 1 хв.
72°C 1 хв.
72°C 1 хв.
72°C 45 с.
72°C 30 с.
72°C 15 с.
72°C 10 с.
72°C 5 с.
72°C 1 с.
-

72°C 10 хв.
72°C 5 хв.
72°C 1 хв.
-

Загальний
час ампліфікації,
час:хв.:с.
3:00:50
2:54:34
2:49:44
2:21:25
1:55:17
1:29:02
1:20:18
1:11:34
1:04:34
0:56:28
0:49:32

Рис. 2. Ефективність ампліфікації при різних схемах оптимізації ПЛР
(a - гель № 1; b - гель № 2): 1–14 – номери лунок; 1, 2 – протокол №1
(стандарт); 3, 4 – № 3; 5, 6 – № 4; 7,8 – № 6; 9, 10 – № 8; 11, 12 – № 9;
13 – № 10; 14 – № 11.
охолодження матриці для температурного діапазону 99 – 25 °С змінюється в межах 2 – 0,5 °С/с. У середньому ж, при температурі навколишнього
середовища 15 °С «Терцик» набирає температуру зі швидкістю ∼1 °С/с і
охолоджується ∼ 0,5 °С/с. Такий рівень інерційності приладу дозволяє
скоротити до мінімуму тривалість циклів денатурації й відпалу (до 1 с),
головна роль яких зводиться лише для позначення верхнього (денатурація) і нижнього (відпал) меж зміни температури. З огляду на оптималь34

ний максимум ефективної роботи DreemTaq DNA polymerase, який відповідає температурі 75 °С [11], фактичний час роботи ДНК-полімерази в
нашому досліді перебував у температурному діапазоні 52 – 75 °С й становив 42 с за один цикл для протоколу № 11 (23 с на етапі зниження температури від 94 до 60 °С і 19 с при підвищенні температури до 94 °С). Таким
чином, загальний час роботи ДНК-полімерази склав 25 хв. за 35 циклів,
що було цілком достатньо для ефективної роботи ферменту (кількості
синтезованого продукту досить для успішної його візуалізації).
Оптимальна кількість циклів ампліфікації відповідала 35. Подальше
зменшення кількості циклів приводило до погіршення якості візуалізації продуктів ПЛР.
Слід зазначити, що вищенаведені дані про особливості регуляції температур у термоциклері отримані з використанням пробірок на 0,5 мл
і із загальним об’ємом реакційної суміші рівним 10 мкл. Зміни обсягів
реакційної суміші можуть приводити до незначних змін показників, що,
однак, ніяк не відбивається на загальній картині. Також важливим моментом є необхідність підбору умов проведення ПЛР (протоколу) для
кожної моделі термоциклеру, беручи до уваги, що швидкість нагрівання/
охолодження відноситься до основних найважливіших параметрів ампліфікатору.
Результати досліджень указують на необхідність оптимізації протоколів ПЛР, що особливо актуально при проведенні масових досліджень
(генотипуванні великої кількості особин, тестуванні на наявність збудників в клінічному матеріалі й т.д.), коли скорочення часу проведення
аналізу ставиться до одного із пріоритетних завдань, вирішення якого
істотно збільшує ефективність роботи.
Також з використанням іншого типу маркерів (SSR) отримані ідентичні результати, що підтверджують доцільність запропонованих підходів.
Висновки.
У результаті проведених дослідів показана можливість підвищення
ефективності проведення молекулярно-біологічних досліджень у птахівництві на прикладі використання комерційних наборів реагентів для
виділення нуклеїнових кислот «ДНК-сорб-В», «Прискорена пробопідготовка» і програмованого термостату «Терцик». Концентрація геномної
ДНК птахів, отримана у результаті екстракції з використанням стандартних протоколів, дозволяє без втрати якості розводити розчин ДНК зразків для наступної ампліфікації в 16 разів. Таким чином, з однієї краплі
крові або 3 очинів покривного пір’я птиці можна одержати не 50, а 800
мкл розчину геномної ДНК, що дозволяє істотно розширити спектр досліджень без додаткових витрат на реактиви для виділення.
Запропонований підхід до оптимізації протоколу ПЛР (на прикладі
ампліфікації промоторного фрагменту гену TGF-β2) дозволяє в 3,6 рази
зменшити витрати часу на проведення ампліфікації з 3 годин (стандартний протокол) до 50 хвилин (35 циклів: 94 °С – 1 с, 60 °С – 1 с). На прикладі використання програмуємого термостата «Терцик» обґрунтована
доцільність скорочення часу в кожній зі стадій ампліфікації, а також
формальне видалення етапу елонгації усередині циклу, що не приводить
до зниження ефективності ампліфікації.
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OPTIMIZATION OF DIFFERENT STAGES OF THE PCR IN THE
TGF-Β2 GENE PROMOTER REGION AMPLIFICATION
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Abstract. The possibility to increase the efficiency of molecular biological research in the poultry industry by optimizing the standard techniques at the stages
of extraction and amplification of DNA has been shown. Established minimum
margins dissolving nucleic acids, which enables significantly expand the range of
scientific investigations. A new approach to optimize the use of PCR protocol which
reduces several times the time required to conduct the amplification has proposed.
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КОМБІНОВАНЕ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ ІНДИКІВ КРОСУ
«ХАРКІВСЬКИЙ»
Мельник В. О., к.с.-г.н.; Кизь Т. В., Мельник О. В.;
Рябініна О.В., к.с.-г.н.; Ципляк О.В.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
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Резюме. При вирощуванні молодняку індиків на підстилці досить часто
спостерігаються випадки захворювань птиці на аспергильоз та інші небезпечні захворювання, що призводить до істотного зниження їх збереженості
та інших показників вирощування. У зв’язку з цим було розроблено експериментальне обладнання для комбінованого вирощування молодняку індиків
(в початковий період - клітковим способом, далі – на багатоярусній підлозі)
та проведено його випробування при вирощуванні індиченят кросу «Харківський» за різних параметрів їх щільності посадки в обидва періоди. Контролем служили індики, що вирощувалися на підстилці. Було встановлено, що
вирощування індиченят з добового до 6-тижневого віку клітковим способом
сприяє підвищенню їх збереженості порівняно з вирощуванням на підстилці
на 6,7-5,9%, живої маси на 89,5-32,6 г. При цьому найкращу збереженість
та найбільшу живу масу було отримано при вирощуванні індиків в цей період за щільності посадки в клітках 800 см2/гол. Комбіноване вирощування
індиченят із застосуванням розробленого експериментального обладнання:
з добового до 6-тижневого віку - клітковим способом, а з 6- до 17-тижневого віку - на багатоярусній підлозі за щільності посадки 4,5 гол./м2
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площі підлоги пташника забезпечило підвищення місткості пташника порівняно з їх вирощуванням з добового до 17-тижневого віку на підстилці
в 1,5 рази, збереженості птиці на 5,8%, живої маси на 615,4 г (p<0,001).
Ключові слова: птахівництво, індики, молодняк, вирощування, способи
вирощування, багатоярусна підлога.
Вступ. В Україні, як і в більшості інших країн світу, молодняк індиків
частіше всього вирощують на підлозі, на глибокій підстилці. Домінуюче
положення цієї технології вирощування молодняку індиків у світі обумовлене такими її перевагами, як:
1. Простота застосовуваного обладнання та порівняно невисока його
вартість.
2. Полегшення виконання у пташнику основних технологічних операцій з життєзабезпечення птиці та по догляду за нею (створення потрібного мікроклімату, годівля, напування, огляд поголів’я, санація пташника тощо).
3. Можливість для птиці реалізувати свої природні реакції поведінки
(вільне пересування, попорпатися у підстилці, розправити та помахати крилами, «поспілкуватися» з іншими птахами тощо), що є однією з
основних вимог нормативних документів, які регламентують методи поводження з птицею в багатьох країнах, зокрема в країнах ЄС [1, 2].
4. Покращення якісних показників тушок при вирощуванні індиченят
на м’ясо (головним чином із-за зменшення кількості намулів і гематом
на грудях, травм крил і ніг) та виходу кондиційного ремонтного молодняку при вирощуванні племінної птиці (з тих же причин, крім того на
цей показник позитивно впливає підвищена фізична активність птиці
за вирощування на підстилці, а у разі ще і наявності вигулів - її інсоляції
на вигулах).
В той же час, технології вирощування молодняку індиків на підстилці
притаманні і істотні недоліки, зокрема:
• порівняно невисока місткість пташника, а, отже, збільшення питомих капітальних витрат на будівництво, зменшення виходу продукції з одиниці площі пташника;
• збільшення питомих витрат кормів, витрат на освітлення та опалення пташників;
• постійний контакт птиці із вологим, хімічно агресивним та у високій мірі забрудненим хвороботворними мікроорганізмами середовищем, яким є підстилковий послід, що часто призводить до її захворювання на такі небезпечні хвороби, як аспергильоз, кокцидіоз,
сальмонельоз та низка інших.
У 70-х -80-х роках в Україні та деяких інших країнах достатньо поширеним було кліткове вирощування та утримання індиків. Досвід таких
птахівницьких господарств, як Старинська і Токарівська птахофабрики, Верхньодніпровський ППР та ППЗ «Головурівський», дослідне господарство «Бірки» засвідчив, що кліткове вирощування та утримання
індиків дає змогу зменшити питомі капітальні витрати на будівництво
пташників на 20-40%, збільшити живу масу індиченят на відгодівлі на
38

5-11%, їх збереженість на 3-8%, зменшити питомі витрати кормів на
11-15%, собівартість приросту живої маси на 12-18%, підвищити ефективність використання приміщень в 2-3 рази [3]. Однак, в подальшому,
у зв’язку з переходом на більш важкі кроси індиків, а в Україні –
і у зв’язку із загальною кризою промислового птахівництва 90-х років
кліткове вирощування та утримання індиків не застосовувалося.
У ті ж роки широко застосовувалося комбіноване вирощування молодняку індиків, коли в початковий період (4-9 тижнів) індиченят вирощували в кліткових батареях, далі – на підстилці або сітчастій підлозі.
Це полегшувало створення оптимального мікроклімату, забезпечувало
підвищення збереженості птиці, економію енергоносіїв та більш раціональне використання виробничих площ [4]. Основним недоліком цієї
технології була необхідність мати як пташники та обладнання для вирощування індиченят в кліткових батареях, так і пташники та обладнання
для їх вирощування на підлозі.
Останнім часом в багатьох європейських країнах заборонено застосовувати кліткове утримання птиці, як негуманне та таке, що не забезпечує
реалізацію її природних особливостей поведінки (див. вище). Як альтернативу клітковому утриманню пропонують застосовувати утримання
птиці на так званих «багатоярусних підлогах» [5, 6, 7]. При цьому забезпечується підвищення щільності посадки птиці у пташнику до рівня, порівняного з клітковим утриманням, і, в той же час, птиця може вільно
переміщуватися в усіх напрямках, порпатися у підстилці та користуватися іншими перевагами підлогового утримання. Зараз такий спосіб застосовується в основному при утриманні яєчних курей. Однак, потенційно,
він може застосовуватися і при вирощуванні та утриманні інших видів птиці. Особливо перспективним може бути його використання при
вирощуванні та утриманні індиків, які не втратили здатність літати та
мають схильність до розміщення у пташнику на підвищених порівняно
з підлогою місцях. Тому розробка обладнання для такого вирощування
та утримання індиків і обґрунтування відповідних технологічних параметрів є актуальною проблемою.
Виходячи з вищенаведеного, метою наших науково-дослідних робіт
була розробка експериментального переналагоджуваного обладнання
для комбінованого вирощування молодняку індиків: спочатку клітковим способом, а далі на багатоярусній підлозі, обґрунтування параметрів
щільності посадки індиченят у відповідні вікові періоди за обох способів
вирощування.
Матеріал і методи. Розроблене обладнання забезпечувало можливість
монтажу для вирощування індиченят або інших видів птиці клітковим
способом на 1 або 2-х ярусах, швидке його переналагодження для їх вирощування на багатоярусній підлозі на 3-х або 4-х рівнях, один з яких
складала підлога, вкрита підстилкою. Обігрів птиці виконувався за допомогою джерел інфрачервоного випромінювання.
За використання розробленого експериментального обладнання вирощування індиченят здійснювалося у 2 етапи: до 6-тижневого віку –
клітковим способом; в подальшому - на багатоярусній підлозі. В якос39

ті контролю використовувалися групи індиченят, що вирощувалися на
підстилці.
На першому етапі вирощування було сформовано 4 групи індиченят
добового віку: 1-а група – 124 гол., 2-а група – 143 гол., 3-я група –
320 гол., яких було розміщено в клітках за щільності посадки, відповідно, 800, 600 та 400 см2/гол. Четверту групу індиченят вирощували на
підстилці за нормативної щільності посадки (8 гол./м2) площі підлоги
пташника. Інші технологічні параметри вирощування індиченят, норми
і раціони їх годівлі були аналогічними.
На другому етапі вирощування експериментальне обладнання було
переналагоджене для вирощування птиці на багатоярусній підлозі. Методом випадкової вибірки з індиченят, яких до 6-тижневого віку вирощували клітковим способом, було сформовано 3 дослідні групи індиченят
6-тижневого віку, по 100 гол. у кожній групі. З них першу та другу групи
до 17-тижневого віку вирощували на багатоярусній підлозі за щільності
посадки, відповідно, 6,0 та 4,5 гол./м2 площі підлоги пташника. Третю
(першу контрольну) групу вирощували на підлозі, на підстилці за нормативної щільності посадки 3 гол./м2. Четвертою (2-ю контрольною)
групою служила група індиченят, яких до 6-тижневого віку вирощували
на підстилці (4-а група, див. вище). Далі, до 17-тижневого віку цю групу також вирощували на підстилці за щільності посадки 3 гол./м2 площі
підлоги пташника. Інші технологічні параметри вирощування індиченят, норми і раціони їх годівлі були аналогічними.
При проведенні досліджень здійснювали облік та вивчали збереженість птиці, динаміку її живої маси, витрати кормів, мікроклімат у пташнику, недоліки розробленого обладнання, використання птицею різних
елементів його конструкції, наявність у птиці травм, стан оперення та
ніг. Розраховували інтегрований показник EPEF (Європейський індекс
ефективності виробничих факторів) за формулою:

Статистичну обробку результатів досліджень виконували за загальноприйнятими методиками [8] з використанням прикладного програмного
забезпечення для OS Windows: Microsoft Excel.
Результати досліджень. За результатами вирощування індиченят до
6-тижневого віку клітковим способом (табл. 1) відмічено тенденцію
до підвищення їх збереженості та живої маси при зменшенні щільності посадки птиці в клітках. Так, збереженість індиченят в першій групі
була вищою, ніж в другій групі на 0,6%, ніж в третій групі на 0,8%. Жива
маса індиченят 1-ї групи була більша, ніж індиченят 2-ї групи на 47,6 г
(р<0,01), індиченят 3-ї групи на 56,9 г (р<0,001). Ще більш істотними
були відмінності за збереженістю та живою масою між індиченятами, що
вирощувалися в клітках і тими, що вирощувалися на підлозі: відповідно
на 6,7-5,9% та 89,5-32,6 г на користь кліткового вирощування. Однак,
різниця за живою масою була статистично вірогідною тільки між 1-ю та
4-ю групами (р<0,001).
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Таблиця 1
Основні зоотехнічні показники вирощування індиченят з добового
до 6-тижневого віку клітковим способом
Показники
Кількість індиченят в
групі, гол.
Спосіб вирощування
Щільність посадки,
см2/гол.
Збереженість
у 6-тижневому віці, %
Жива маса
в 6-тижневому віці, г
Загальний приріст
живої маси в розрахунку
на 1 гол., г
Середньодобовий
приріст живої маси , г
Кількість випадків
травмування птиці, %
Кількість птиці з дерматитами чи пошкодженнями ніг, %
Кількість птиці із забрудненим оперенням
чи з його дефектами, %
Витрати кормів на 1 кг
приросту живої маси, кг
ЕРЕF (European Production Efficiency Factor)

1-а група

2-а група

3-я група

4-а група

124

143

320

120

клітковий

клітковий

клітковий

800

600

400

на підстилці
1250
(8 гол./м2)

99,2

98,6

98,4

1322,9±8,6

92,5

1275,3±13,4 1266,0±16,4 1233,4±18,6

1259,5

1211,0

1202,6

1170,0

30,0

28,8

28,6

27,9

-

2,1

3,4

0,8

-

-

-

-

-

2,8

5,3

3,3

2,252

2,337

2,350

2,417

132,1

121,5

119,8

112,5

При підвищенні щільності посадки індиченят за кліткового вирощування спостерігалося також збільшення випадків їх травмування, кількості птиці з забрудненим оперенням чи з його дефектами.
При зменшенні щільності посадки індиченят в клітках спостерігалася
тенденція до покращення конверсії корму, що, вірогідно, пояснюється
зменшенням його розсипання з годівниць та більш спокійною поведінкою птиці у клітках з меншою її кількістю. В той же час в усіх групах,
що вирощувалися в клітках, конверсія корму була кращою, ніж при вирощуванні на підлозі. Також в групах, що вирощувалися до 6-тижневого
віку в клітках, індекс ЕРЕF був більшим на 17,4-6,5%, ніж у групі, що
вирощувалася на підлозі.
Розроблене експериментальне обладнання протягом більшої частини
періоду кліткового вирощування зарекомендувало себе позитивно. Тільки в кінці цього періоду вирощування спостерігалося підвищене розси41

пання корму та розливу води, випадки перекидання годівниць і напувалок та висипання (виливання) їх вмісту, що було наслідком розміщення
годівниць та напувалок всередині кліток, у групі, яку вирощували за
щільності посадки 400 см2/гол. – ще і переущільнення птиці.
Основні результати вирощування індиченят з 6-и до 17-тижневого віку
наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Основні зоотехнічні показники вирощування індиченят
з 6- до 17-тижневого віку
Показники
1-а група
2-а група
3-я група
4-а група
Кількість індиченят
100
100
100
111
у групі, гол.
Спосіб вирощування
клітковий
клітковий
клітковий на підстилці
до 6-тижневого віку
Спосіб вирощування
на багатона багатоз 6- до 17-тижневого
ярусній
ярусній
на підстилці на підстилці
віку
підлозі
підлозі
Щільність посадки,
6,0
4,5
3,0
3,0
гол./м2
Початкова жива
1287,4±17,2 1289,1±19,8 1290,3±21,3 1233,4±18,6
маса, г
Збереженість у
93,0
95,0
94,0
89,2
17-тижневому віці, %
Жива маса в 17-тиж6252,5+45,8 6458,8+38,3 6463,4+41,7 5843,4+45,1
невому віці, г
Приріст живої маси
4965,1
5169,7
5173,1
4610,0
за період, кг/гол.
Середньодобовий
64,5
67,1
67,2
59,9
приріст живої маси, г
Кількість випадків
4,0
2,0
3,0
4,5
травмування птиці, %
Кількість птиці з дерматитами чи пошко6,0
4,0
8,0
9,0
дженнями ніг, %
Кількість птиці із
забрудненим опере12,06,0
4,0
4,5
нням чи з його
дефектами, %
Витрати кормів на
1 кг приросту живої
3,948
3,776
3,753
4,126
маси, кг
EPEF
191,3
211,0
210,2
164,1
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Як і за кліткового вирощування, при вирощуванні індиків на багатоярусній підлозі спостерігалося підвищення збереженості та живої маси
індиків при зменшенні їх щільності посадки у пташнику. Так, збереженість індиченят у 2-й групі, яку вирощували за щільності посадки 4,5
гол./м2 площі підлоги пташника, була більшою на 2%, жива маса на
206,3 г (p<0,001), ніж у 1-й групі, яку вирощували за щільності посадки
6,0 гол./м2. Достатньо високу збереженість індиченят (94%) відмічено і
в 3-й групі, яку вирощували до 6-тижневого віку в клітках, а після цього терміну – на підлозі. За живою масою ця група індиків переважала
індиків 1-ї дослідної групи на 210,9 г (p<0,001), 2-ї дослідної групи на
4,6 г, однак в останньому випадку різниця була статистично невірогідною. Збереженість індиків 4-ї групи, яких і до 6-тижневого віку, і з 6до 17-тижневого віку вирощували на підлозі, була меншою на 3,8-5,8%,
жива маса на 620,0-409,1 г (p<0,001), ніж в інших групах. У цій групі було
відмічено випадки захворювання птиці на аспергильоз, що, очевидно,
було пов’язано з вирощуванням індиченят, починаючи з добового віку
на підстилці, і стало основною причиною відходу птиці.
До недоліків способу вирощування на багатоярусній підлозі можна
віднести збільшення кількості індиченят із забрудненим оперенням, що
було наслідком їх розміщення на кількох рівнях. В той же час, у індиченят, яких вирощували на підстилці, відмічено більшу кількість дерматитів на ногах та пошкоджень ніг.
Індекси ЕРЕF були найбільш високими у 2-й та 3-й групах, перевищуючи аналогічний показник 3-ї групи на 9,9-10,3%, 4-ї групи
на 28,1-28,6%.
Як і при вирощуванні індиченят клітковим способом, переналагоджене для їх вирощування на багатоярусній підлозі експериментальне обладнання в цілому зарекомендувало себе позитивно. Окремі виявлені
конструктивні недоліки обладнання планується усунути найближчім
часом при його вдосконаленні.
Висновки:
1. Вирощування ремонтного молодняку індиків кросу «Харківський»
з добового до 6-тижневого віку клітковим способом сприяє підвищенню їх збереженості порівняно з вирощуванням на підстилці на 6,7-5,9%,
живої маси на 89,5-32,6 г. При цьому, найкращі показники збереженості
та живої маси у індиків було отримано при їх вирощуванні за щільності посадки в клітках 800 см2/гол.: відповідно, більші, ніж у індиченят,
що вирощувалися за щільності посадки 600 см2/гол. на 0,6% та на 47,6
г (р<0,01), що вирощувалися за щільності посадки 400 см2/гол. на 0,8%
та 56,9 г (р<0,001).
2. За вирощування ремонтного молодняку індиків кросу «Харківський»
з 6- до 17-тижневого віку на багатоярусній підлозі збереженість індиченят у групі, яку вирощували за щільності посадки 4,5 гол./м2 площі підлоги пташника, була більшою на 2%, жива маса на 206,3 г (p<0,001), ніж
у групі, яку вирощували за щільності посадки 6,0 гол./м2.
3. Комбіноване вирощування індиченят із застосуванням розробленого експериментального обладнання: з добового до 6-тижневого віку
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- клітковим способом, а з 6- до 17-тижневого віку - на багатоярусній підлозі за щільності посадки 4,5 гол./м2 площі підлоги пташника забезпечило підвищення місткості пташника порівняно з їх вирощуванням з добового до 17-тижневого віку на підстилці в 1,5 рази, збереженості птиці
на 5,8%, живої маси на 615,4 г(р<0,001).
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COMBINATION REARING OF THE YOUNG TURKEYS CROSS
«KHARKIVSKYY»
Melnik V.O., Kyz T.V, Melnik O.V., Ryabinina O.V., Tsiplyak O.V.
State Poultry Research Station NAAS
Summary. In growing turkeys on a bad often there are cases of disease in poultry
aspergillosis and other dangerous diseases, leading to a significant reduction in
their preservation and cultivation of other indicators. In this regard, experimental
equipment was designed for combined rearing turkeys (in the initial period - cage
way, then - stacked on the floor) and conducted its tests in growing cross of rearing
turkeys “Kharkivskyy” for various parameters of stocking density in both periods.
Control, were turkeys, that were grown on a bed. It was found, that turkeys growing
daily with up to 6 weeks of age cage way contributes to their preservation compared
to growing on a bed in 6,7-5,9%, live weight 89,5-32,6 g. This best survival and
most live weight was obtained by growing them in this period, by stocking density
in cages of 800 cm2 on a head. Combined growing turkeys developed using
experimental equipment, from daily to 6 weeks of age - cage method, and with 6to 17 weeks of age - stacked on the floor for stocking density of 4.5 Ch. / m2 floor
area provided the poultry house capacity increase poultry house compared to their
growing daily from 17 weeks of age on a bed of 1.5 times, preservation of poultry
5.8%, live weight 615.4 g (p <0.001).
Key words: poultry, turkeys, young, growing, cultivation methods, stacked floor.

УДК: 636.52/.58.082
ОЦІНКА ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ПТИЦІ
ЗА ДЕКІЛЬКОМА ОЗНАКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА
BLUP
Панькова С.М., кандидат сільськогосподарських наук, svet_my@ukr.net
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. В статті викладено результати моделювання відбору яєчних курей на основі власного фенотипу та оцінок племінної цінності з використанням двох моделей BLUP – для однієї та декількох ознак. Оцінювали племінну
цінність птиці за несучістю та масою яєць, відбирали кращих несучок за
несучістю. Встановлено, що відбір кращої птиці на основі оцінок за несучіс45

тю, отриманих із застосуванням багатовимірної BLUP-моделі, в якій враховуються кореляції між оцінюваними ознаками, сприятиме підвищенню як
несучості на 2,35 шт., так і маси яєць на 0,59 г. Точність прогнозу племінної
цінності на основі BLUP-моделі для декількох ознак на 8,2-10,4% вища, порівняно з моделлю для однієї ознаки.
Ключові слова: яєчні кури, BLUP, племінна цінність, несучість, маса яєць,
модель для однієї ознаки, модель для декількох ознак.
Вступ. Для визначення племінної цінності в тваринництві поки що
єдиним джерелом інформації є фенотипові показники. Тому головним
завданням дослідників є розробити методи одержання з фенотипових
даних предків, бокових родичів, оцінюваної особини і її нащадків якомога більше вірогідної генетичної інформації і ефективно її використовувати.
Найбільш ефективним і потужним методом оцінки генетичної цінності у тваринництві загальновизнано методологію BLUP - найкращого лінійного незміщеного прогнозу (Best Linear Unbiased Prediction), що
дозволяє враховувати родинні зв’язки між тваринами, відмінності умов
утримання, генетичні групи, рівні вирощування й інші показники [1].
Ця методика знайшла практичне втілення в «моделі тварини» (BLUP
Animal Model), яка дозволяє оцінювати племінну цінність як самців,
так і самок одночасно і використовується для генетичної оцінки в скотарстві, свинарстві, дрібному звірівництві. Використання цієї моделі в
птахівництві дає змогу отримати максимальний генетичний тренд в популяціях тварин за короткий час, скоротити інтервал між поколіннями
за рахунок прогнозування племінної цінності потомства [8].
Канадські вчені показали, що при селекції з застосуванням BLUPмоделі тварини можна отримати на 9-17% більший ефект, ніж при оцінці
та відборі за фенотипом [10]. Британськими авторами також встановлено, що при використанні BLUP-моделі тварини для добору курей за
показниками живої маси генетична відповідь на 77,7% вище, ніж при
доборі за фенотипом батьків [11].
Оцінка племінної цінності та відбір кращої птиці з використанням
методу- BLUP за показниками яєчної продуктивності показала, що реалізована генетична відповідь на BLUP-селекцію за яйцемасою у цьому
випадку була вищою, ніж очікуваний ефект селекції при відборі за власними показниками, на 118,3 г (141,3%) за 90 днів та на 188,2 г (113,5%) за
120 днів продуктивності [7].
В наших попередніх дослідженнях було встановлено, що точність оцінок племінної цінності несучок за показниками яєчної продуктивності (маси яєць та несучості) з використанням BLUP (модель тварини)
на 10-19% вища, ніж на основі фенотипових показників [6]. Крім того,
залучення до оцінки методом BLUP даних продуктивності всіх відомих
родичів за два покоління сприяло зниженню похибки прогнозу племінної цінності у порівнянні з оцінкою лише за власними показниками на
18-23% за несучістю і на 8-23% за масою яєць [3]. Також нами встанов46

лено, що відбір кращої птиці за масою яєць на основі BLUP-оцінок
племінної цінності сприяє одночасному поліпшенню обох показників
яєчної продуктивності нащадків – на 1,9-3,1% маси яєць та 0,5-0,8% несучості [4].
За свідченнями багатьох авторів, значно підвищується точність генетичних оцінок за методом BLUP при використанні моделі для декількох
ознак (МТ), в яку включаються кореляції між ознаками. При оцінці курей породи Білий леггорн з використанням багатовимірної BLUP моделі
тварини (для комплексу ознак) за показниками несучості за 40 тижнів
продуктивності та маси яєць в 36-тижневому віці автори відмічають підвищення точності відбору, у порівнянні з моделлю для однієї ознаки, за
рахунок генетичних і паратипових кореляцій між ознаками [8].
Використання BLUP-моделі тварини для декількох ознак (МТ) виявилося значно ефективнішим і для оцінки курей за показниками заплідненості та виводимості яєць, оскільки рангові кореляції між істинною
і прогнозованою племінною цінністю в цьому випадку були на 74-75%
вищими для однієї ознаки (ST) [9].
Використання методології BLUP для декількох ознак в програмі генетичного поліпшення материнської лінії перепелів м’ясного типу дало
змогу отримати значну генетичну відповідь на селекцію за показниками
живої маси у віці 5 тижнів (на 2,2%), відносної швидкості росту у віці 5
тижнів (на 16,6%), несучості за 20 тижнів життя (на 3,3%). Результати дослідження показали, що селекція на основі багатовимірної BLUP-моделі
дала можливість подолати негативні генетичні зв’язки між деякими з вивчених ознак і отримати поліпшення за кожною з них [12].
Виходячи з цього, мета даних досліджень полягала в порівнянні ефективності селекції птиці за несучістю і масою яєць на основі фенотипових
показників та оцінок племінної цінності з використанням двох моделей
BLUP – для однієї ознаки (ST) та декількох ознак (MT).
Матеріал та методи. Дослідження проведені в лабораторії селекції та
збереження генофонду птиці Державної дослідної станції птахівництва
НААН на матеріалах селекції яєчних курей лінії А породи “Бірківська
барвиста”, з якою проводиться селекційна робота в племінному заводі
ДДСП НААН. Вивчали показники несучості за 40 тижнів життя й маси
яєць в 30-тижневому віці дорослих курей 9-ї генерації селекції (1128 голів). Племінну цінність несучок за цими ознаками оцінювали з використанням двох моделей BLUP: для однієї ознаки (BLUPST) та для декількох ознак (BLUPМT), розроблених нами для оцінки птиці [2]. Оцінку
за обома моделями здійснювали лише за власними показниками з врахуванням впливу паратипового фактора “партія виводу” та родинних
зв’язків між несучками. Вклад різних факторів, які впливають на вивчені
показники яєчної продуктивності, оцінювали частковими коефіцієнтами детермінації (відношенням суми квадратів по фактору до загальної
суми квадратів).
Для застосування багатовимірної BLUP-моделі птиці (BLUPМT) при
визначенні племінної цінності несучок обчислювали ряд генетико-статистичних параметрів (табл. 1).
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Таблиця 1
Генетико-статистичні параметри та методи їх визначення
Параметр
Генетичні
дисперсії ознак
(σА2)

Метод обчислення (формула)
шляхом двохфакторного дисперсійного аналізу та визначення дисперсій ознак, обумовлених батьками і матерями,
як подвоєну їх суму [1]:
σА2 = 2×(σs2 + σd2),
де σs2 – дисперсія ознаки, обумовлена впливом батьків;
σd2 – дисперсія ознаки, обумовлена впливом матерів.
як різниця між фенотиповою дисперсією ознаки (σР2) та її
генетичної складової (σА2) [1]:
σЕ2 = σР2 – σА2

Середовищні
дисперсії ознак
(σЕ2)
Коефіцієнт
σ2
h 2 = 2A [1]
успадковуваності
σP
ознак (h2)
Коефіцієнт
з використанням модифікованої формули Хейзеля [5]:
генетичної
0.5 ⋅ (rXY + rYX )
rA =
кореляції між
rXX ⋅ rYY
двома ознаками
(rА)
де rxy, ryx – коефіцієнти фенотипових кореляцій між однією
ознакою дочок та другою ознакою матерів;
rxx, ryy – коефіцієнти фенотипових кореляцій між однією і
тією ж ознакою дочок і матерів.
Коефіцієнт
rP − h1 ⋅ h2 ⋅ rA
[1]
rE =
середовищної
(1 − h12 ) ⋅ (1 − h2 2 )
кореляції (rE)
де rP – коефіцієнт фенотипової кореляції між двома ознаками;
h12, h22 – коефіцієнти успадковуваності першої та другої
ознаки.

Результати моделювання відбору кращої птиці із застосуванням двох
моделей BLUP (на основі оцінок племінної цінності згідно кожної з моделей) порівнювали з традиційним методом (за власними фенотиповими показниками). При цьому кожним із методів було відібрано по 25%
кращої птиці – 282 голови.
Результати досліджень. При оцінці впливу факторів, які діють на показники яєчної продуктивності, встановлено, що найбільший і досить
високий вклад в мінливість обох ознак мав генетичний фактор матері –
47,9-48,4% (табл. 1). Другим за силою дії був фактор батька, вплив якого
на несучість знаходився на рівні 8,4%, на масу яєць – на 4,3% більше.
Такі частки материнського та батьківського впливу на вивчені показники свідчать про значно більший вплив матері, причому на обидві ознаки
в однаковій мірі. В той же час частка батьківської складової істотно нижча, особливо для несучості.
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Таблиця 2
Вклад різних факторів в мінливість ознак яєчної продуктивності, %
Причина мінливості
Батько
Мати
Партія виводу
Мікролінія
Невраховані фактори

Тип фактора

Число ступенів
свободи

випадковий
випадковий
фіксований
фіксований
випадковий

52
443
5
5
-

Ознака
несучість маса яєць
8,4
12,7
47,9
48,4
3,7
0,9
0,3
0,7
39,7
37,3

Що стосується фіксованих факторів, вплив середовищного фактора
“партія виводу” на несучість був значно вищим, ніж на масу яєць – 3,7%
проти 0,9%, що підтверджується наявністю різниці між партіями виводу
до 21 дня та різниці за несучістю між партіями виводу понад 5 яєць, за
масою яєць – до 0,3 г. Найменшою дією на вивчені ознаки характеризувався генетичний фіксований фактор “мікролінія” – 0,3-0,7%.
Крім того, спостерігався значний вплив на ознаки яєчної продуктивності курей неврахованих випадкових факторів зовнішнього середовища
(37,3-39,7%), що свідчить про нестабільність умов утримання птиці.
Отже, виходячи з сили впливу факторів на рівень прояву ознак, при
оцінці птиці враховували фактор “партія виводу”, оскільки він показав
істотний вклад у мінливість ознак яєчної продуктивності.
Результати оцінки дисперсій, коефіцієнтів успадковуваності двох
основних ознак яєчної продуктивності курей (несучість і маса яєць) та
кореляцій між ними наведено в таблиці 2.
Коефіцієнти успадковуваності ознак добре узгоджувалися з літературними даними, де цей показник для несучості знаходиться в межах від
0,11 до 0,47, для маси яєць – від 0,33 до 0,80 [5]. В нашому випадку коефіцієнти становили 0,35 для несучості і 0,47 для маси яєць.
Таблиця 3
Оцінки генетико-статистичних параметрів ознак яєчної продуктивності курей
Генетико-статистичні параметри
Середнє по лінії (М±m)
Коефіцієнт мінливості (Cv), %
Дисперсія: - фенотипова (σР2)
- генетична (σА2)
- середовищна (σЕ2)
Коефіцієнт успадковуваності (h2)
Кореляція - фенотипова (rP)
- генетична (rA)
- середовищна (rE)

Несучість, шт.
64,32±0,30
14,45
103,82
36,79
67,03
0,35±0,005
-0,16
-0,08
-0,20

Маса яєць, г
53,55±0,10
6,16
11,05
5,15
5,90
0,47±0,009
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Встановлено негативний взаємозв’язок між вивченими ознаками,
причому генетична кореляція (-0,08) була дещо меншою у порівнянні
з фенотиповою (-0,16) та середовищною (-0,20), що свідчить про значний вплив факторів зовнішнього середовища на взаємозв’язок між вивченими ознаками. Це також підтверджується даними таблиці 1, де показано доволі високий вплив на вивчені ознаки неврахованих факторів
зовнішнього середовища – на рівні 37,3-39,7 %.
Вирахувані генетико-статистичні параметри використані при визначенні племінної цінності несучок із застосуванням розробленої багатовимірної BLUP-моделі птиці (BLUPМT). Птицю було також оцінено
з використанням моделі для однієї ознаки (BLUPST). Оцінку за обома
моделями здійснювали лише за власними показниками з врахуванням
впливу паратипового фактора “партія виводу” та родинних зв’язків
між несучками. Результати оцінки курей лінії А породи “Бірківська
барвиста” за показниками несучості та маси яєць з використанням
BLUP-моделей наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Результати оцінки племінної цінності курей
з використанням BLUP-моделей
Показники
Оцінено птиці, гол.
Середні BLUP-оцінок
Мінімальна BLUP-оцінка
Максимальна BLUP-оцінка
Точність BLUP-оцінок, %

Несучість, шт.
BLUPST
BLUPМT
1128
1128
+0,07
+0,27
-3,18
-4,35
+3,30
+4,93
60,4
68,6

Маса яєць, г
BLUPST
BLUPМT
1128
1128
+0,01
+1,02
-2,16
-1,76
+2,64
+4,33
75,7
86,1

Отримані дані свідчать про значну диференціацію оцінок племінної
цінності птиці на основі методу BLUP в межах лінії за обома вивченими
ознаками: від поліпшення до погіршення показників у нащадків. Така
диференціація оцінок дає можливість здійснювати спрямований добір
самок з їх використанням в напрямі одержання необхідного ефекту селекції за кожною ознакою в залежності від спеціалізації кожної лінії. Рівень племінної цінності курей за несучістю з використанням моделі для
однієї ознаки варіював від -3,18 до +3,3 шт., за масою яєць – від -2,16
до +2,64 г. При оцінці несучок з використанням багатовимірної BLUPмоделі було відмічено коливання цього показника від -4,35 до +4,93
шт. за несучістю і від -1,76 до +4,33 г за масою яєць. В цілому оцінки за
моделлю для комплексу ознак були вищими, ніж за моделлю для однієї
ознаки на 0,2 шт. за несучістю і на 1 г за масою яєць. Крім того, дослідження показали, що точність BLUP-оцінок на основі багатовимірної
моделі на 8,2-10,4% вища на відміну від моделі для однієї ознаки.
З використанням отриманих оцінок племінної цінності за обома
BLUP-моделями та на основі власних фенотипових показників проведено відбір кращих курей за несучістю (25% від загального поголів’я).
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Результати порівняння методів при відборі кращої птиці наведено в
таблиці 4.
Таблиця 4
Результати відбору кращих курей різними методами за несучістю
Показники
Несучість, шт.
Маса яєць, г
Метод відбору*
FEN BLUPST BLUPМT FEN BLUPST BLUPМT
Поголів’я птиці, гол.
282
282
282
282 282
282
Оцінка за FEN
75,76 75,55
75,45
52,68 52,79
52,02
Очікуваний ефект
+4,00 +3,93
+3,90
-0,29 -0,41
-0,72
селекції
Оцінка за BLUPST
+1,45 +1,48
+1,46
-0,15 -0,20
-0,37
Оцінка за BLUPMT
+2,27 +2,31
+2,35
+0,87 +0,70
+0,59
Примітка. *
FEN – власні показники несучок; BLUPST – BLUP-модель для
однієї ознаки; BLUPMT – багатомірна BLUP-модель.

Встановлено, що при відборі за несучістю всі три вивчені методи оцінки птиці показали поліпшуючий прогноз цього показника у майбутніх
нащадків відібраних несучок. При цьому очікуваний ефект селекції при
відборі за всіма трьома методами істотно не відрізнявся і був на рівні 3,94,0 шт. Те ж саме стосується і BLUP-оцінок всіх відібраних груп – оцінки при використанні моделі для однієї ознаки (BLUPST) коливалися від
1,45 шт. до 1,48 шт., при використанні багатовимірної моделі (BLUPMT)
– від 2,27 шт. до 2,35 шт.
В той же час при відборі курей за власними показниками несучості (FEN) ефект селекції за цим показником був вищим, ніж прогноз за
обома BLUP-моделями – на 2,55 шт. при використанні моделі BLUPST
і на 1,73 шт. при використанні моделі BLUPMT. Але, зважаючи на негативні фенотипову та генетичну кореляції між несучістю та масою яєць
(-0,16 та -0,08, відповідно), спрямований відбір за несучістю може привести до зниження другого показника. Як видно з таблиці 4, при відборі
за власними показниками несучості у нащадків відібраної птиці очікується зниження маси яєць на 0,29 г, при відборі за оцінками племінної
цінності з використанням BLUP-моделі для однієї ознаки – на 0,2 г. В
той же час відбір кращої птиці на основі оцінок за несучістю, отриманих із застосуванням багатовимірної BLUP-моделі, в якій враховуються
кореляції між оцінюваними ознаками, навпаки, сприятиме підвищенню
як несучості на 2,35 шт., так і маси яєць на 0,59 г.
Таким чином, порівняння BLUP-моделей для однієї та декількох
ознак при застосуванні їх для генетичної оцінки яєчних курей за несучістю та масою яєць показало відмінності між оцінками, отриманими
за допомогою обох моделей. Точність оцінок, розрахованих за допомогою багатовимірної моделі, де для прогнозування племінної цінності
включаються кореляції між ознаками, була дещо вищою, ніж з використанням моделі однієї ознаки, де кожна ознака оцінюється окремо без
урахування взаємозв’язку між ними, – на 8,2-10,4%. Для одночасного
51

поліпшення у нащадків обох ознак яєчної продуктивності саме використання як критерію відбору кращих курей оцінок племінної цінності за
несучістю, отриманих за допомогою BLUP-моделі для комплексу ознак,
дає позитивні результати – сприяє підвищенню і несучості, і маси яєць
(на 2,35 шт. та 0,59 г, відповідно).
Висновки.
1. В межах лінії відмічено значну диференціацію оцінок племінної цінності несучок на основі методу BLUP з використанням як моделі для однієї ознаки (від -3,18 до +3,3 шт. за несучістю, від -2,16 до +2,64 г за масою яєць), так і багатовимірної моделі (від -4,35 до +4,93 шт. за несучістю
і від -1,76 до +4,33 г за масою яєць).
2. Точність оцінок племінної цінності курей на основі багатовимірної
BLUP моделі на 8,2-10,4% вища у порівнянні з моделлю для однієї ознаки.
3. Відбір кращих несучок на основі їх оцінок племінної цінності за несучістю з використанням BLUP-моделі для комплексу ознак сприятиме
одночасному підвищенню у нащадків несучості за 40 тижнів життя на
2,35 шт. та маси яєць в 30 тижнів на 0,59 г відносно показників по лінії.
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BREEDING VALUE ESTIMATION BIRDS BY SEVERAL TRAITS
WITH THE USE OF BLUP
Pankova S. M., candidate of agricultural sciences, svet_my@ukr.net
State poultry research station NAAS
Summary. This paper presents the results of the simulation selection of laying
hens on the basis of their phenotype and estimates of breeding values using two
models BLUP - for single and multiple trait. Evaluated breeding value poultry egg
production and egg weight were selected for egg-laying hens best. It was found, that
the selection of the best bird on the basis of estimates obtained using multivariate BLUP-model, which takes into account the correlation between the estimated
traits, will enhance both egg production by 2.35 pc., and egg weight 0.59 g. Accuracy of the prediction of breeding values using BLUP-model for multiple traits
8,2-10,4% higher in comparison with a model for single trait.
Key words: laying hens, BLUP, breeding value, egg production, egg weight, Single-trait model, Multiple-trait model.

УДК: 636.598.082
ПОЛІПШЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ГУСЕЙ ПОРОДИ
“ВЕЛИКА СІРА”
Панькова С.М., кандидат сільськогосподарських наук, svet_my@ukr.net
Лютий Ю.С.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. В статті викладено результати диференціації гусей породи “Велика сіра” на батьківську і материнську лінії в залежності від показників
живої маси, несучості та відтворних якостей. Продуктивні та відтворні якості лінійної птиці переважають показники гусей вихідного стада,
особливо за основними селекційними ознаками для кожної лінії. При цьому
запропонована диференціація дає змогу підвищити вихід м’яса від самки
в живій вазі на 7,7-21,9%, порівняно з вихідним стадом, тобто додатково отримувати по 7,5-21,4 кг м’яса при чистолінійному розведенні і понад
17 кг – від міжлінійних схрещувань.
Ключові слова: гуси, батьківська лінія, материнська лінія, диференціація,
відтворні якості, вихід м’яса від самки.
Вступ. В племінній роботі з породою розведення за лініями та сімействами має дуже велике значення. Адже сконцентрувати в кожній особині все цінне, чим характеризується порода, неможливо. Цінні якості породи накопичуються в окремих лініях і сімействах, які входять у її
структуру. Тому для підвищення продуктивних і племінних показників
варто диференційовано вести селекцію птиці батьківської та материнської ліній.
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Так, батьківські лінії гусей необхідно відбирати за швидкістю росту
в ранньому віці, м’ясними формам статури, запліднюючою здатністю
плідників, збереженістю, а материнські – за несучістю, виводом добового молодняку, збереженістю, виходом і якістю пера й пуху [1]. Такий
підхід дасть змогу значно підвищити плодючість птиці, знизити затрати
корму, зберегти досягнутий рівень живої маси по материнській лінії, а також підвищити живу масу і м’ясні та перо-пухові якості по батьківській
лінії, що в кінцевому результаті сприятиме збільшенню виходу продукції
в розрахунку на одну батьківську пару і зниженню її собівартості.
В структурі породи гусей Італійська біла, генетичне поліпшення якої
здійснюють на племінній фермі в Koluda Wielka (Польща), дві лінії –
батьківська W33, селекція якої направлена на підвищення живої маси
та виходу м’яса, в поєднанні з більш низьким вмістом жиру в тушці, та
материнська W11, критерії відбору якої пов’язані з більш високою яєчною продуктивністю та відтворними якостями [6]. Несучість гусей материнської лінії становить 65-73 шт., заплідненість яєць – 85-90 %, виводимість – 81-84 %. Затрати корму в розрахунку на одне яйце складають
990 г, що на 140 г нижче, ніж в батьківській лінії. При цьому птиця
батьківської лінії переважає материнську за живою масою на 400-500 г
(6,8 кг), але поступається за відтворними якостями на 10 %.
При вивченні продуктивних та біологічних особливостей у гусей цієї
породи встановлено, що гуски материнської лінії в порівнянні з вихідним стадом мали вищу несучість на 7% та виводимість і вивід гусенят
– на 4,1% і 2,3 %, відповідно. При цьому гуски вихідного стада поступалися за живою масою батьківській лінії на 5,7%, материнській – на 2,2%,
гусаки – на 9,4% та 13,1%, відповідно [5].
Із застосуванням диференціації ліній за напрямами продуктивності було виведено нову перспективну породу гусей Уральські білі [4].
За 5 поколінь відбору підвищення виходу молодняку від несучки склало
7,4 голови, або 25,3%, збереженість молодняку – 94,5-96,0%, а дорослих
гусей – 93,9-95,1%.
Диференціацію за напрямами продуктивності батьківських і материнських ліній включали і в програму селекції качок нової породи “Башкирські кольорові” на підвищення м’ясної продуктивності, де поряд
з жорстким відбором птиці за забарвленням оперення і рівнем ожиріння
качок, проводилася селекція і за продуктивними ознаками [3].
Гуси вітчизняної породи “Велика сіра”, яких розводять в ППППП
“Роздольне” Харківської області, поряд з доброю продуктивністю, характеризуються високими адаптаційними якостями і пристосованістю до
різних умов утримання, високими показниками життєздатності [1]. Але є
потреба в удосконаленні деяких їх ознак, в першу чергу відтворних якостей, з тим щоб можна було одержувати більший вихід м’яса від самки.
Таким чином, метою наших досліджень було проведення диференціації породи гусей “Велика сіра” на лінії в залежності від напряму продуктивності для поліпшення їх господарсько-корисних якостей.
Матеріал та методи досліджень. Дослідження виконано в умовах
ППППП “Роздольне” Харківської області на гусях породи “Велика сіра”
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двох генерацій: вихідного стада, материнської та батьківської ліній, вивчалися їх господарсько-корисні ознаки.
Дослідження проводили в два етапи: на першому після вивчення генеалогічної структури породи, вивчення продуктивних і відтворних
якостей самців та оцінки їх племінної цінності проведено диференціацію гусей на батьківську та материнську лінії в залежності від напряму
продуктивності. Для гусей батьківської лінії основними вважали живу
масу та запліднюючу здатність самців, для материнської – несучість та
виводимість яєць, інші показники були додатковими в обох лініях. В результаті було сформовано три групи гусей з урахуванням віку та статі:
у першу групу були включені гуси вихідного стада (без походження), у
другу – материнської лінії, у третю – батьківської.
На другому етапі з метою вивчення продуктивних та відтворних якостей гусей при чистолінійному розведенні та міжлінійній гібридизації
було проведено аналітичні схрещування, загальна схема яких представлена в таблиці 1. Було сформовано чотири групи дорослих гусей із розрахунку на 1 гусака 4 гуски. Перша група була укомплектована гусьми
вихідного стада (46 селекційних гнізд), друга – батьківської лінії (4 гнізда), третя – материнської лінії (4 гнізда) і четверта складалася з самок
материнської та самців батьківської ліній (4 гнізда).
Таблиця 1
Схема досліджень
Метод
розведення

Чистолінійне

Міжлінійне

Група
Вихідне стадо
(контроль)
Батьківська
лінія
Материнська
лінія
Змішана

Схема схрещувань

Кількість
пар

ВВ

♂ і ♀ в межах вихідного стада

184

ББ

♂ і ♀ в межах батьківської лінії

16

Код

ММ
БМ

♂ і ♀ в межах материнської
лінії
♂ батьківської × ♀
материнської лінії

16
16

Отриманий в результаті схрещувань молодняк було посаджено на вирощування згідно групи батьків. Умови утримання, щільність посадки,
фронт годівлі та напування, параметри мікроклімату як дорослої птиці,
так і молодняку в усіх групах були однаковими.
Результати досліджень. Для поліпшення гусей породи “Велика сіра” за
відтворними якостями та іншими господарсько-корисними показниками, спираючись на зарубіжний досвід, було вирішено провести диференціацію на батьківську та материнську лінії і, відповідно, селекцію
проводити за двома напрямами продуктивності. Результати оцінки гусей
та їх розподілу на лінії наведені в таблиці 2.
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Таблиця 2
Оцінки племінної цінності самців – родоначальників ліній
Вихідне
Батьківська Материнська
стадо
лінія
лінія
Кількість самців, гол.
56
33
26
*Заплідненість яєць, %
81,5
82,5
78,9
Власні
**Виводимість яєць, %
66,8
64,9
69,8
Вивід молодняку, %
62,4
62,8
64,3
**Несучість, шт.
40,5±0,82
40,3±1,04
43,2±1,43
а
3422,4±57,2
*Жива
маса
в
9
тижнів,
г
3610,3±39,6
3643,2±53,4
За якістю
нащадків Збереженість гусенят, %
98,6
98,4
98,8
Вихід м’яса від самки, кг
88,3
88,9
92,0
Показники

Примітки: * – основні ознаки для батьківської лінії, ** – основні ознаки для
материнської лінії; а – вірогідно при порівнянні батьківської і материнської лінії;
а – Р>0,95.

Як свідчать дані таблиці, жива маса нащадків самців, які були віднесені до батьківської лінії, була вищою за показники материнської на 220,8 г
(Р>0,95). Те ж саме стосується і заплідненості яєць, за якою також відмічено перевагу самців батьківської лінії на 3,6%. Ці показники у нащадків
батьківської лінії були дещо вищими також і за показники гусей вихідного стада – на 32,9 г та 1%, відповідно.
За ознаками ж, які були основними при визначенні материнської лінії, переважали самці цієї групи. Їх нащадки мали несучість на 2,9 шт.
і виводимість яєць на 4,9% вищі, ніж нащадки самців батьківської лінії,
та на 2,7 шт. і 3%, відповідно, ніж гуси вихідного стада. Крім того, гуси
материнської лінії переважали батьківську за виводом гусенят на 1,5%.
Збереженість молодняку в обох лініях була на рівні показників вихідного стада – 98,4-98,8%. При цьому вже на етапі розділення на лінії відмічено перевагу обох ліній над показниками вихідного стада за виходом
м’яса від самки – на 0,6-3,7 кг, що свідчить про перспективність застосованого підходу.
Проведені аналітичні схрещування для отримання чистолінійної птиці та міжлінійних гібридів підтвердили позитивні моменти диференціації породи на спеціалізовані лінії. Результати схрещувань гусей наведено
в таблиці 3.
Дослідження показали, що в групах гусей, де використовувалися самки материнської лінії (ММ і БМ), несучість була практично на одному
рівні – 42,9-43,2 шт. У гусок батьківської лінії (група ББ) отримано показники несучості на рівні вихідного стада (40,3-40,5 шт.), при цьому їх
несучість на 2,6-2,9 шт. нижча, ніж в материнській лінії.
Встановлено також, що заплідненість яєць, як одна з основних ознак
для батьківської лінії, у гусей цієї лінії була вищою за материнську на 6%,
при цьому вона була найвищою з усіх досліджених варіантів схрещувань.
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Виводимість яєць вищою була в групі гусей, підібраних в межах материнської лінії, на 14,1% (Р>0,999) у порівнянні з батьківською лінією та
на 5-12,1% – у порівнянні з іншими варіантами. Гуси материнської лінії
відрізнялися також найвищим виводом гусенят – 82,8%, що на 3,3-11,6%
вище, ніж в інших варіантах схрещувань.
Збереженість молодняку в усіх групах була високою і становила
98,5-99%, істотних міжгрупових відмінностей за цим показником не відмічено.
Таблиця 3
Основні господарсько-корисні показники гусей
в різних варіантах схрещувань
Показники
**Несучість, шт.
*Заплідненість яєць, %
**Виводимість яєць, %
Вивід гусенят, %
Збереженість гусенят, %
*Жива маса гусенят
в 9 тижнів, кг
Вихід м’яса від самки, кг

ББ
40,3±2,04
92,7±1,95
81,1±2,40
73,8±1,77
99,0

Групи
ММ
БМ
43,2±2,43
42,9±2,25
86,7±2,53
88,6±1,41
95,2±1,12 в,а2 90,2±1,78 б1
82,8±2,79 а 79,5±1,95 а1
98,9
98,5

ВВ
40,5±0,82
86,8±0,15
83,1±0,15
71,2±0,17
98,6

3,64±0,03б,в1

3,43±0,05

3,49±0,02

3,50±0,01

105,0

118,9

114,9

97,5

Примітки: * – основні ознаки для батьківської лінії, ** – основні ознаки для материнської лінії;
а, б, в – вірогідно при порівнянні варіантів ББ та ММ: а - Р>0,95, б - Р>0,99,
в - Р>0,999;
а1, б1, в1 – вірогідно при порівнянні варіантів ББ та БМ: а1 - Р>0,95, б1 - Р>0,99,
в1 - Р>0,999;
а2 – вірогідно при порівнянні варіантів ММ та БМ: а2 - Р>0,95.

Результати аналітичних схрещувань також показали, що жива маса
отриманого від різних варіантів молодняку у віці 9 тижнів найвищою була
при використанні самців і самок батьківської лінії (група ББ) – 3,64 кг,
що на 214 г (Р>0,99) переважає показник живої маси гусенят, отриманих
від самців і самок материнської лінії (група ММ), і на 153,6 г (Р>0,999) –
від самців батьківської і самок материнської лінії (група БМ).
Слід відмітити, що від варіанту схрещування самців батьківської лінії з самками материнської лінії (БМ) отримано проміжні значення
досліджуваних показників, порівняно з чистолінійними варіантами
(ББ і ММ). При цьому вихід м’яса від самки в цьому варіанті досить високий – близько 115 кг у живій вазі, що лише на 4 кг менше, ніж при
чистолінійному розведенні материнської лінії, де цей показник був найвищим і складав 118,9 кг.
У гусей вихідного стада показники оцінюваних господарсько-корисних ознак були на рівні середнього по породі, вихід м’яса від самки в
цій групі був найнижчим, тобто запропонована диференціація гусей на
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батьківську і материнську лінію і використання їх як при чистолінійному
розведенні, так і в схрещуваннях дозволяє поліпшити цей показник на
7,5-21,4 кг (7,7-21,9%) в першому випадку і на 17,4 кг (17,8%) – в другому.
Висновки.
1. Для поліпшення продуктивних і племінних показників гусей перспективною виявилася диференціація вихідного стада гусей породи
“Велика сіра” на батьківську та материнську лінії в залежності від напряму продуктивності. Продуктивні та відтворні якості лінійної птиці
переважають показники гусей вихідного стада, особливо за основними
селекційними ознаками для кожної лінії. У підсумку це дало змогу вже
на етапі розділення на лінії отримати від лінійної птиці більший вихід
від самки м’яса в живій вазі, ніж у вихідному стаді, на 0,7-4,2%, тобто
додатково по 0,6-3,7 кг.
2. За результатами аналітичних схрещувань в межах батьківської лінії
отримано найвищі показники заплідненості яєць (на 4,1-6%) та живої
маси гусенят (на 4-6,8%), в межах материнської – виводимості яєць (на
5-14,1%) та виводу гусенят (на 2,7-11,6%). При схрещуванні самців батьківської лінії з самками материнської встановлено проміжні значення
досліджуваних показників. При цьому запропонована диференціація
дозволяє отримувати від самки додатково по 7,5-21,4 кг м’яса в живій
вазі при чистолінійному розведенні і понад 17 кг – при отриманні міжлінійних гібридів.
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IMPROVING THE PRODUCTIVE TRAITS GEESE BREED “BIG GRAY”
Pankova S. M., candidate of agricultural sciences, svet_my@ukr.net,
Lytuy Yu. S.
State poultry research station NAAS
Summary. The article presents the results of differentiation geese breed ‘Big gray’
on the paternal and maternal lines, depending on the performance of live weight,
egg production and reproductive qualities. Productive and reproductive qualities of
birds linear outperformed the original flock of geese, especially on the main breeding grounds for each line. In this case, the proposed differentiation increases the
yield of meat from female live weight on 7,7-21,9% compared with the original
herd, that is additionally receive 7,5-21,4 kg of meat at chistoliniynom breeding
and more than 17 kg - from interline crosses.
Key words: geese, paternal line, maternal line, differentiation, reproductive
quality, meat yield from the female.

УДК: 636.52/.58.082
ВПЛИВ “ПРИЛИТТЯ КРОВІ” НА ПАРАМЕТРИ ЕКСТЕР’ЄРУ
ВІТЧИЗНЯНИХ М’ЯСО-ЯЄЧНИХ КУРЕЙ
Панькова С.М., кандидат сільськогосподарських наук, svet_my@ukr.net
Захарченко О.П., Печеніжська Т.Б., Фесенко Н.А.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Анотація. В статті викладено результати ввідного схрещування півнів
м’ясо-яєчної породи “Плімутрок білий” зарубіжної селекції з вітчизняними
курми цієї породи (лінія Г2) та його вплив на параметри екстер’єру. Встановлено, що “прилиття крові” позитивно вплинуло на показники живої маси
та сприяло поліпшенню показників екстер’єру як молодняку, так і дорослої
птиці. Помісна птиця переважала чистопородний аналог за живою масою
(на 6,7-16 %) та основними промірами статей тіла: довжина тулуба (на
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0,9-4,6 %), обхват грудей (на 3,5-4,3 %), довжина кіля (на 2,1-7,1 %), гомілки (на 2,1-5,2 %), ширина таза (на 4,9-8,7 %). Кращий розвиток статей
обумовив більш пропорційний і гармонічний розвиток тілобудови помісної
птиці. Індекс масивності виявився вищим на 1,9-14,8 %, широкотілості –
на 3,9-4 %, збитості – на 3-3,4 % порівняно до базової лінії.
Ключові слова: м’ясо-яєчні кури, ввідне схрещування, “прилиття крові”,
показники екстер’єру, індекси тілобудови.
Останнім часом в Україні постійно зростає і зростатиме у подальшому відсоток фермерських та присадибних господарств, які виробляють
товарну продукцію птахівництва в невеликих обсягах для забезпечення
власних потреб і реалізації населенню [1]. При цьому слід визнати, що
високі показники продуктивності і збереженості промислової птиці, виведеної спеціально для експлуатації в умовах інтенсивного птахівництва
(регульований мікроклімат, збалансована годівля та цілеспрямований
ветеринарний захист), в значній мірі втрачаються при її вирощуванні та
утриманні в приватних господарствах селян.
Тому все частіше селяни та дрібні фермери використовують для присадибного птахівництва менш скоростиглих м’ясо-яєчних курчат, які
досягають живої маси 2,5-2,9 кг у віці 12 тижнів, на відміну від бройлерів, які мають таку вагу вже у віці 7-8 тижнів [2]. Здебільшого це птиця
з різним забарвленням оперення – від білого до чорного, великим попитом користуються голошийні курчата від селекційних фірм SASSO та
Hubbard [3].
Відповідаючи на потреби споживачів, в Інституті птахівництва виведені популяції м’ясо-яєчних курей з різним забарвленням оперення, які
користуються великим попитом у власників присадибних та фермерських господарств України та країн ближнього зарубіжжя завдяки комбінованому типу продуктивності, високій життєздатності птиці та привабливому зовнішньому вигляду [4-5].
В той же час створювані популяції м’ясо-яєчних курей потребують
поліпшення деяких показників, особливо живої маси. Покращення
м’ясних якостей птиці дасть можливість більш ефективно використовувати існуючі вітчизняні породи та популяції курей, що в кінцевому підсумку буде сприяти подальшому прогресу галузі птахівництва.
Тому для збагачення генофонду й поліпшення м’ясних якостей м’ясояєчних курей породи “Плімутрок білий” вітчизняної селекції було застосовано ввідне схрещування з півнями зарубіжного генетичного матеріалу. Оскільки одними із важливих характеристик, які відображають стан
птиці, є її конституційні та екстер’єрні дані. Дослідження проводили з
метою вивчення екстер’єрних особливостей чистопородної та помісної
птиці у порівняльному аспекті.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені на експериментальній фермі “Збереження державного генофонду птиці” Державної дослідної станції птахівництва НААН на м’ясо-яєчних курях новостворюваної лінії Г2 вітчизняної селекції у складі якої шляхом ввідного
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схрещування з півнями породи “Плімутрок білий” зарубіжної селекції
отримано мікролінію Г22.
Об’єкт досліджень – чистопородна та помісна птиця другого покоління: молодняк 9-тижневого віку, доросла птиця у віці 33 тижні.
Для оцінки птиці за ознаками екстер’єру в добовому віці за принципом
аналогів було сформовано дві групи птиці – дослідну (мікролінія Г22) та
контрольну (базова лінія Г2). Птиця дослідної і контрольної груп знаходилася в однакових умовах годівлі та утримання. За загальноприйнятими
зоотехнічними методами визначали живу масу, проміри статей тіла. Статистичну обробку матеріалу, отриманого в експерименті, та обчислення індексів тілобудови птиці проводили з використанням комп’ютерної
програми Microsoft Office Excel.
Результати досліджень. В ході досліджень вивчено екстер’єрні особливості чистопородних і помісних курчат та дорослих курей. Молодняк
контрольної та дослідної груп у бонітувальному віці (9 тижнів) оцінено
за промірами статей тіла та обчислено індекси статури, що дають змогу
характеризувати її господарсько-корисні ознаки та міцність конституції.
Результати оцінки екстер’єру курчат в дослідній (Г22) та контрольній
(Г2) групах в залежності від статі відображено в таблицях 1 і 2. Такі проміри як довжина тулуба та кіля, ширина тазу (в маклоках), обхват грудей
пов’язані з розмірами птиці, розвитком внутрішніх органів та свідчать
про міцність її конституції, довжина кіля визначає також і м’ясні якості
птиці, оскільки на ньому зосереджена велика кількість м’язової тканини, довжина гомілки є показником м’ясистості та міцності тілобудови.
Виходячи з результатів оцінки, в даному віці у курчат новоствореної
мікролінії (Г22) встановлено вірогідну перевагу над контролем (Г2) за
живою масою та майже всіма статями тіла (табл. 1). Жива маса півників
дослідної групи на 6,7 % вища, ніж в контролі, курочок – на 2,2 %.
Таблиця 1
Характеристика молодняку за промірами статей тіла
Група птиці
Дослід (мікролінія Г22)
Контроль (базова лінія Г2)
♂
♀
♂
♀
Поголів’я птиці
30
30
30
30
Жива маса, кг
1,59 ± 0,01 а 1,38 ± 0,01 а
1,49 ± 0,01
1,35 ± 0,01
Проміри статей тіла, см:
- довжина тулуба
16,70 ± 0,07 а 15,13 ± 0,03 15,97 ± 0,05 15,08 ± 0,03
8,25 ± 0,02
8,38 ± 0,02
- ширина таза
8,97 ± 0,03 а 8,54 ± 0,02 а
- обхват грудей
29,07 ± 0,07 а 27,72 ± 0,05 а 28,08 ± 0,08 27,43 ± 0,04
9,73 ± 0,02
- довжина кіля
10,77 ± 0,03 а 9,83 ± 0,02 б 10,06 ± 0,04
- довжина гомілки 14,90 ± 0,03 а 13,91 ± 0,02 а 14,17 ± 0,04 13,50 ± 0,02
Примітка. а, б - вірогідно при порівнянні груп в межах статі: а – Р>0,999, б –
Р>0,99.
Показники
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Крім того, у півників в досліді відмічено більш видовжений тулуб (на
4,6 %), ширший таз (на 8,7 %), більшу довжину кіля (на 7,1 %) та гомілки
(на 5,2 %), більший обхват грудей (на 3,5 %). Всі наведені різниці високовірогідні (Р>0,999) і свідчать про кращий розвиток внутрішніх органів
та кращі м’ясні якості у дослідних курчат. По курочкам відмічено дещо
менші різниці на користь мікролінії Г22 за всіма промірами статей тіла
(від 1 до 3 %) і особливо за довжиною тулуба, де різниця (0,3 %) була невірогідною.
Як відомо, окремо взяті проміри не дають повного уявлення про пропорції тіла. Більш досконало проаналізувати екстер’єрні особливості
у порівнюваних груп дають можливість індекси статури, які характеризують пропорційність та гармонійність тілобудови піддослідної птиці.
Фактично, це співвідношення анатомічно пов’язаних між собою промірів виражене у відсотках (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика молодняку за індексами тілобудови, %
Показники
Поголів’я птиці

Група птиці
Дослід (мікролінія Г22)
Контроль (базова лінія Г2)
♂
♀
♂
♀
30
30
30
30

Індекси статури тіла, %:
- масивності

9,52 ± 0,04 б

9,12 ± 0,03 а

9,37 ± 0,07

8,95 ± 0,03

- широкотілості

53,77 ± 0,16 а

56,51 ± 0,11 а

51,73 ± 0,14

55,70 ± 0,12

- збитості тулуба 174,46 ± 0,60 183,46±1,39 б 176,18±0,53 б 182,38 ± 0,39
- скороченості
64,63 ± 0,11
64,59 ± 0,21 а 65,03 ± 0,14 б 63,05 ± 0,21
нижньої частини
Примітка. а, б - вірогідно при порівнянні груп в межах статі: а – Р>0,999, б –
Р>0,95.

Як свідчать дані таблиці 2, індекси статури піддослідного молодняку,
призначені для характеристики особливостей тілобудови при вивченні
екстер’єру та конституції, відрізнялись як між групами птиці в межах
статі, так і всередині груп в залежності від статі. Майже за всіма обчисленими параметрами, як і за промірами статей тіла, курчата дослідної
групи переважали контроль.
Індекс широкотілості, тобто розвитку тіла в ширину (в області розміщення органів розмноження), в досліді на 0,8-2 % вищий за контроль,
індекс скороченості нижньої частини тулуба, незамінний для характеристики м’ясних якостей птиці, був також вищим у молодняку мікролінії Г22 – на 0,4-1,54 %, причому в межах групи відмічено різницю за
цими параметрами на користь курочок – на 2,7-4 % за індексом широкотілості та на 0,44-1,58 % – за індексом скороченості нижньої частини. Ці дані свідчать про кращий розвиток внутрішніх органів у курочок
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обох груп порівняно до півників. Індекс масивності, що характеризує
компактність тілобудови та вгодованість птиці, у дослідного молодняку
також був вищим, ніж в контролі, – на 0,15-0,17 %.
Таким чином, за результатами оцінки екстер’єру 9-тижневого молодняку встановлено, що курчата мікролінії Г22 порівняно до базової лінії
Г2 відрізнялися більш компактною статурою та вгодованістю, оскільки
переважали як за основними промірами статей тіла, так і за більшістю
індексів тілобудови.
Результати оцінки екстер’єру дорослих курей у віці 33 тижні в дослідній (Г22) та контрольній (Г2) групах відображено в таблицях 3 і 4.
Встановлено, що і самці, і самки дослідної групи відрізняються вищою
живою масою порівняно до контрольної на 12,5-15,9 %. При цьому кури
дослідної групи істотно переважали контрольну за більшістю статей
тіла: ширина таза (на 4,9 %), обхват грудей (на 4,3 %), довжина гомілки
(на 2,1 %). За довжиною тулуба та кіля різниці між самками піддослідних груп не встановлено. Півні дослідної та контрольної груп майже не
відрізнялися між собою за цими показниками. Виключенням є обхват
грудей, за яким самці мікролінії Г22 істотно переважали базову лінію на
3,3 % (Р>0,95).
Таблиця 3
Характеристика дорослої птиці за промірами статей тіла
Група птиці
Дослід (мікролінія Г22)
Контроль (базова лінія Г2)
♂
♀
♂
♀
13
87
10
79

Показники
Поголів’я птиці,
гол.
Жива маса, кг

3,77 ± 0,11 б

3,19 ± 0,05 а

3,35 ± 0,12

2,75 ± 0,04

Проміри статей тіла, см:
- довжина тулуба

21,38 ± 0,47

18,51 ± 0,11

21,25 ± 0,38

18,35 ± 0,10

- ширина таза

12,69 ± 0,25

11,28 ± 0,09 а

12,20 ± 0,31

10,76 ± 0,08

- обхват грудей

40,12 ± 0,41 в 37,59 ± 0,25 а

38,85 ± 0,47

36,03 ± 0,24

- довжина кіля

15,92 ± 0,20

15,60 ± 0,51

13,47 ± 0,10

13,68 ± 0,10

- довжина гомілки
18,65 ± 0,30 16,12 ± 0,09 б 18,65 ± 0,33 15,79 ± 0,10
Примітка. а, б, в - вірогідно при порівнянні груп в межах статі: а – Р>0,999, б –
Р>0,99, в – Р>0,95.

Виходячи з результатів оцінки птиці за індексами тілобудови (табл. 4),
встановлено, що самки дослідної групи мають більш компактну статуру та міцну конституцію, оскільки індекси масивності та збитості тулуба
у них вищі, ніж в контрольній групі, відповідно, на 14,8 % та 3,4 %. У
них також відмічено кращі м’ясні якості (гомілки) – індекс довгоногості
у них на 1,1 % більший порівняно до контролю.
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Таблиця 4
Характеристика дорослої птиці за індексами статури
Показники
Поголів’я птиці

Група птиці
Дослід (мікролінія Г22)
Контроль (базова лінія Г2)
♂
♀
♂
♀
13
87
10
79

Індекси статури тіла, %:
- масивності

17,67 ± 0,52 б

17,20 ± 0,23 а

15,75 ± 0,39

14,98 ± 0,19

- широкотілості

59,59 ± 1,47
188,51 ± 4,24

61,03 ± 0,47 а
203,37± 1,39 а

57,51 ± 1,57
183,10 ± 2,65

58,71 ± 0,44
196,59 ± 1,32

- збитості тулуба

- довгоногості
66,78 ± 0,41 67,23 ± 0,13 а 66,39 ± 0,78
66,49 ± 0,14
Примітка. а, б - вірогідно при порівнянні груп в межах статі: а – Р>0,999, б –
Р>0,99.

У самців дослідної групи також відмічено деяку перевагу над контролем за вивченими індексами статури – широкотілості на 3,6 %, збитості
тулуба на 3 %, але лише за індексом масивності встановлено вірогідну
перевагу 12,2 % (Р>0,99). При цьому у дорослих півнів, як і у молодняку,
встановлено дещо нижчі значення індексів широкотілості (на 2,1-2,4 %)
та збитості (на 7,4-7,9 %) порівняно до курей в межах груп. Це свідчить
про кращий розвиток тіла в ширину (в області розміщення органів розмноження) у самок, а також про компактність їх статури.
Таким чином, нашими дослідженнями встановлено, що отримана мікролінія м’ясо-яєчних курей характеризується підвищеною живою масою як дорослої птиці, так і молодняку. Жива маса новоствореної птиці
(Г22) вища за показники базової лінії (Г2) у період вирощування на 2,26,7%, в дорослому віці –на 12,5-16 %. При цьому птиця дослідної групи
відрізняється більш компактною статурою та вгодованістю, оскільки індекси масивності та широкотілості у неї вищі, ніж в контрольній групі:
відповідно, у віці 9 тижнів – масивності на 1,7-1,9 %, широкотілості на
1,5-3,9 %, у 33 тижні життя – на 12,2-14,8% та 3,6-4 %. Отже, птиця нової
мікролінії Г22 має високий генетичний потенціал, її можна ефективно
використовувати для виробництва бройлерів.
Висновки.
1. Використання у ввідному схрещуванні півнів породи “Плімутрок
білий” зарубіжної селекції мало позитивний вплив на показники живої
маси та сприяло поліпшенню показників екстер’єру як молодняку, так і
дорослої птиці. Жива маса помісного молодняку вища за чистопородний
аналог на 2,2-6,7 %, дорослої птиці – на 12,5-16 %.
2. Помісна птиця переважала чистопородну за основними промірами статей тіла: довжина тулуба (на 0,9-4,6 %), обхват грудей (на 3,5-4,3 %), довжина кіля (на 2,1-7,1 %), гомілки (на 2,1-5,2 %), ширина таза (на 4,9-8,7 %).
3. Кращий розвиток статей обумовив більш пропорційний і гармонічний розвиток тілобудови помісної птиці. Індекс масивності виявився
вищим на 1,9-14,8 %, широкотілості – на 3,9-4 %, збитості – на 3-3,4 %
порівняно до базової лінії.
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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.
State Poultry Research Station NААS
Summary. The article presents the results of introductive crossing of cock’s of
meat-and-laying breed “Pl mutrock white” foreign selection with local hens of
this breed (line G2) and its influence on the exterior parameters. It is established,
that “blood flowing” has positively affected parameters of alive weight and assisted
improvement of the exterior performance as young and adult birds. Hybrid bird
exceeded purebred analogues on alive weight (at 6,7-16 %) and the main body
measurements points: body length (at 0,9-4,6 %), chest (at 3,5-4,3 %) the length of
the keel (at 2,1-7,1 %), shin (at 2,1-5,2 %), the width of the pelvis (at 4,9-8,7 %).
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Better development body points caused more balanced and harmonious development of the physique of the hybrid birds. Robustness index was higher
at 1,9-14,8 %, body width - at 3,9-4 %, compactness - at 3-3,4 % compared
to baseline.
Key words: meat-and-laying hens, introductive crossing, blood flowing, exterior
performance, indices constitution.
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Резюме. В статті наведено забійні, морфологічні та хімічні показники
м’яса молодняку оброшинських сірих гусей.
Нашим завданням було дослідити племінні та продуктивні якості оброшинських сірих гусей в І поколінні після прилиття крові великої сірої породи.
Вивчення м’ясних якостей є важливим для характеристики продуктивності гусей. Робота базувалась на попередніх дослідженнях, які переконливо
довели, що в умовах західного регіону гуси оброшинської селекції добре пристосовані до місцевих умов годівлі та утримання і з ними потрібно проводити селекційну роботу в напрямку збереження, удосконалення та розширення популяції.
Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН та ДП ДГ “Миклашів” Львівської області.
Схрещування оброшинських сірих гусей з великими сірими дало позитивні
результати і сприяло поліпшенню м’ясних якостей оброшинських сірих гусей. За показниками передзабійної живої маси самці ІІ групи (4529 г) переважали ровесників І групи на 1,15 %, а самки ІІ групи (3990 г) переважали
самок І на 1,17 %. Маса непатраної (3900 г) та патраної (3029 г) тушки
була найбільшою у самців ІІ групи. Кращою м’ясною продуктивністю відзначався молодняк гусей ІІ групи.
Ключові слова: гуси, динаміка живої маси молодняку, передзабійна та забійна маса, м’ясна продуктивність.
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Вступ. Протягом останніх десятиліть галузь птахівництва набула стрімкого розвитку.
В даний час є висока потреба в породах добре пристосованих до місцевих умов утримання, з високою інтенсивністю росту та добрими відгодівельними якостями [1]. Створення нових порід високопродуктивної
птиці неможливе без використання генетичної розмаїтості, властивої
різним породам. Інтенсивна селекція за основними продуктивними показниками обов’язково призводить до ослаблення ознак, які характеризують фізіологічний стан птиці, її життєздатність. В процесі спеціалізованої селекції посилюються депресивні явища. Отже, необхідно зберігати
резерв спадкової мінливості – генофонд, з якого можна періодично брати генетичний матеріал, котрий втрачається в процесі інтенсивної селекції у спеціалізованих порід. Вивчення специфіки відтворення порід в
комплексі з ознаками продуктивності дозволить прослідкувати процеси
які призводять до депресії ознак і удосконалити прийоми відтворення
генофонду сільськогосподарської птиці [2].
У попередніх дослідженнях, переконливо доведено, що в умовах західного регіону гуси оброшинської селекції добре пристосовані до місцевих
умов годівлі та утримання і з ними потрібно проводити селекційну роботу в напрямку збереження, удосконалення та розширення популяції.
Для покращення продуктивних, селекційно-генетичних ознак водоплавної птиці виникла необхідність вдосконалити племінні та продуктивні якості оброшинських сірих та білих гусей шляхом ввідного
схрещування з породами аналогічного напрямку продуктивності. Виконання даної роботи дозволило зберегти цінні якості вихідного поголів’я,
та одержати нові поєднання господарсько-корисних ознак і тим самим
забезпечити конкурентоздатність галузі в сучасних умовах.
Тому, для удосконалення оброшинських сірих гусей в напрямку подальшого підвищення їх м’ясної продуктивності провели схрещування з
великою сірою породою гусей.
У гусівництві України формується м’ясний напрямок, з використанням птиці з генетично обумовленими ознаками: інтенсивним ростом
в ранньому віці, здатністю до відгодівлі на жирну печінку, підвищеним
виходом пера та пуху прижиттєвого скубання. Удосконалення вітчизняного генетичного матеріалу гусей можливе при наявності селекційних
програм з використанням ефективних селекційних методів, в тому числі
і схрещування [1].
Матеріал і методи досліджень. Завдання – дослідити м’ясну продуктивність оброшинських сірих гусей в І поколінні після «прилиття крові» великої сірої породи. Робота є продовженням досліджень розпочатих
лабораторією у попередні роки для удосконалення оброшинської породи гусей в напрямку подальшого підвищення їх м’ясної продуктивності
після схрещування з великою сірою породою гусей.
Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та ДП ДГ “Миклашів” Пустомитівського району Львівської області.
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Селекційна робота проводилась шляхом індивідуально-масового відбору і спрямована на закріплення стандартних для кожної породної
групи ознак. Перед початком племінного періоду самці та самки всіх
породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, типовістю
оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду на груповому рівні було проведено облік несучості, заплідненості, виводимості
яєць, виводу молодняку. В добовому віці проводили відбір гусенят за
екстер’єром. В процесі вирощування гусенят з живою масою, меншою
середнього значення по стаду, у 9-тижневому віці було вибракувано. При
цьому за зовнішніми ознаками проводився відбір гусей з добре розвинутими м’ясними формами при відсутності у них дефектів екстер’єру.
Також в процесі вирощування було проведено оцінку збереженості молодняку до 9-тижневого віку.
З поголів’я гусей було сформовано дві групи птиці по 100 голів в кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та режиму
утримання (табл. 1). Облік несучості проводили щоденно з вирахуванням індексу форми яєць шляхом лінійного їх вимірювання і відбору за
масою для подальшої інкубації. Збір інкубаційних яєць та контроль за їх
зберіганням проводився щонайбільше до 14 днів, після чого їх відправляли на інкубацію, яку проводили згідно з діючими інструкціями.
Таблиця 1
Схема досліду
Групи

♀

♂

Породи і породні групи
ОС ♂
ОС х ВС ♂ (І покоління)

І
ОС ♀
Х
ІІ
ОС х ВС♀ (І покоління)
Х
Примітка: ОС – оброшинська сіра, ВС – велика сіра

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівлю до 3-тижневого віку молодняку здійснювали спецкомбікормом.
Селекційно-племінну роботу здійснювали з використанням інструментальних методів та найновіших рекомендацій щодо застосування фізіолого-біохімічних маркерів (кров і перо-пухова сировина) з контролем
екстер’єрних показників та аналізом їх методом варіаційної статистики [4].
Результати досліджень. Вивчення м’ясних якостей є важливим для характеристики продуктивності гусей. При дослідженні взаємозв’язку між
забійними якостями і масою м’язів, жиру і костей в тушках гусей встановлено, що вміст м’язів в тушках птиці найбільшою мірою корелює з
масою тушки, грудних м’язів, грудини і обхватом грудної клітки. Вміст
кісток в тушці залежить від маси гуски, довжини плеча, передпліччя і гомілки. Основний ріст м’язів у гусей завершується у 8-9-тижневому віці.
Після досягнення цього віку в тушці птиці відбувається накопичення
жиру і збільшення шкіри з підшкірним жиром [3]. Для вивчення м’ясних
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якостей ми провели забій птиці у 9-тижневому віці та визначили морфологічний склад тушки, який має значення при дослідженні інтер’єрних
та м’ясних особливостей гусей (табл. 2, 3).
Таблиця 2
Результати забою гусей піддослідних груп у 9-тижневому віці,
(М±m) n=5
Група

І
ІІ

Стать
самці
самки
самці
самки

Передзабійна жива
маса, г
4479 ± 60
3939 ± 45
4529 ± 36
3990 ± 49

Маса тушки, г
непатраної
г
3789 ± 30
3229 ± 53
3900 ± 40
3290 ± 60

%
84,6
82,0
86,2
82,6

патраної
г
%
2890 ± 35
64,5
2479 ± 39
63,0
3029 ± 43
66,9
2510 ± 45
64,4

Таблиця 3
Морфологічний склад тушок гусей піддослідних груп, г і % до маси тушки
(М±m) n=5
Показники
Передзабійна жива маса
Маса охолодженої тушки

Од.
виміру

г
г
г
Шкіра з підшкірним жиром
%
г
Внутрішній жир
%
г
М’язи
%
г
Кістки
%
г
Вихід їстівних частин тіла
%
Примітка: їстівні частини тушки
маси.

Група
І

ІІ
самці
самки
самці
самки
4479±60 3939±45 4529±36 3990±49
2850±46 2440±43 2979±47 2520±51
650±45
579±36
680±29
610±31
22,8
23,7
22,8
24,2
59±3
50±5
92±5
62±8
2,0
2,2
3,1
2,6
1469±21 1230±36 1569±43 1298±29
51,4
50,4
52,6
51,6
680±21
579±20
639±19
546±19
23,7
23,7
51,5
21,6
2479±32 2158±41 2725±35 2389±19
55,3
54,8
60,2
59,9
подано в розрахунку до передзабійної живої

За абсолютними показниками передзабійної живої маси тушки самці
ІІ групи (4529 г) переважали ровесників І групи на 1,15 %, а самки ІІ групи (3990 г) переважали ровесниць по цьому показнику на 1,17 %. Маса
непатраної тушки самців ІІ групи становила 3900 г, що на 3,03 % більша
ніж самців І групи, а самки ІІ групи (3290 г) переважали ровесниць по
цьому показнику на 1,89 %. Маса патраної тушки самців ІІ групи ста70

новила 3029 г, що на 4,92 % більша ніж самців І групи, а самки ІІ групи
(2570 г) переважали ровесниць по цьому показнику на 3,38 %.
Як видно з даних таблиці 3, вихід їстівних частин у молодняку ІІ групи
мав тенденцію до збільшення, але достовірної різниці між групами не
спостерігалося.
Морфологічний аналіз, як метод, має значення при дослідженні
інтер’єрних та м’ясних особливостей гусей.
Аналізуючи дані таблиці 3, слід відзначити вірогідно вищу масу охолодженої тушки шкіри з підшкірним жиром, внутрішнього жиру і м’язів
самців ІІ групи. Маса охолодженої тушки самців ІІ групи становила 2979
г, що на 4,47 % більша ніж самців І групи, а самки ІІ групи (2520 г) переважали ровесниць по цьому показнику на 3,40%.
Маса шкіри з підшкірним жиром у самців ІІ групи становила 680 г, що
на 5,27% більша ніж самців І групи (650 г), а самки ІІ групи (610 г) переважали ровесниць по цьому показнику на 5,0%.
Маса внутрішнього жиру у самців ІІ групи становила 92 г, що
на 5,49 % більша ніж у самців І групи (59 г), а самки ІІ групи (62 г) переважали ровесниць за цим показником на 23,4 %.
Маса м’язів у самців ІІ групи становила 1569 г, що на 6,79 % більша, ніж
у самців І групи (1469 г), а самки ІІ групи (1298 г) переважали ровесниць
за цим показником – на 6,03 %.
Таким чином, виходячи з наведених вище даних, можна відзначити
кращу м’ясну продуктивність гусей ІІ групи.
Для характеристики м’ясних якостей птиці нами був проведений хімічний аналіз м’яса в 9-тижневому віці (табл. 4).
Таблиця 4
Хімічний склад грудних і стегнових м’язів гусей у 9-тижневому віці, % до
сирої маси, n=5
Група

І
ІІ

І
ІІ

Стать

Вода

самці
самки
самці
самки

66,2
66,7
64,4
65,7

самці
самки
самці
самки

67,0
67,3
66,0
66,1

Показники
Суха речовина
Протеїн
Грудні м’язи
33,8
18,3
33,3
18,0
35,6
19,8
34,3
19,3
Стегнові м’язи
33,0
18,0
32,7
18,4
34,0
18,3
33,9
19,0

Жир

Зола

14,2
14,3
14,8
13,8

1,02
1,05
1,01
1,20

13,5
13,1
14,6
13,8

1,05
1,18
1,04
1,10

Одержані дані свідчать про те, що найбільш інтенсивне нагромадження сухої речовини у грудних м’язах до 9-тижневого віку відбувається
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у гусей ІІ групи. Аналогічну картину спостерігали і у стегнових м’язах.
У 9-тижневому віці у самців ІІ групи у грудних м’язах сухої речовини
було 35,6% до сирої маси, у самок – 34,3% до сирої маси, а у самців
І групи – 33,8%, у самок – 33,3%. Таку ж закономірність за вмістом сухих речовин відзначено і у стегнових м’язах. Нагромадження протеїну
в досліджуваних м’язах гусей, як основного показника якості м’яса, проходило по загальній закономірності. Найвищим він був у грудних і стегнових м’язах самців і самок ІІ групи.
За вмістом жиру і золи в тушках дослідних груп гусей достовірної різниці не виявлено.
Виявлення особливостей і закономірностей обміну речовин в організмі птиці різних порід, зокрема закономірностей азотного обміну сприяє
їх правильному утриманню, підбору груп при спаровуванні з ціллю підвищення продуктивності (табл. 5). [5, 6].
Таблиця 5
Вміст загального, білкового і небілкового азоту в стегнових та грудних
м’язах гусей у 9-тижневому віці, мг% (n=5)
Група Стать

І
ІІ

І
ІІ

самці
самки
самці
самки
самці
самки
самці
самки

Показники
загальний азот білковий азот
Грудні м’язи
3663 ± 23
2714 ± 62
3598 ± 31
2739 ± 27
4197 ± 22
3299 ± 64
3920 ± 67
3139 ± 55
Стегнові м’язи
3266 ± 43
2307 ± 53
3180 ± 51
2389 ± 23
3805 ± 50
2894 ± 86
3619 ± 18
2890 ± 24

небілковий азот
949 ± 20
859 ± 22
898 ± 19
781 ± 23
959 ± 25
791 ± 18
911 ± 18
729 ± 18

У дослідних гусей накопичення білкового азоту в грудних м’язах є вищим, ніж у м’язах ніг. Цей показник є вищим у самців порівняно з самками. За вмістом білкового азоту в грудних м’язах найвищим показником
характеризувалися самці ІІ групи (3299 мг%). Небілковий азот в грудних
м’язах і м’язах ніг збільшувався до 9-тижневого віку. Найбільш високим
цей показник був в грудних м’язах самців І групи.
Висновки
1. Схрещування оброшинських сірих гусей з великими сірими дало
позитивні результати і сприяло поліпшенню м’ясних якостей оброшинських сірих гусей.
2. За показниками передзабійної живої маси самці ІІ групи (4529 г) переважали ровесників І групи на 1,15 %, а самки ІІ групи (3990 г) переважали самок І на 1,17 %.
3. Маса непатраної (3900 г) та патраної (3029 г) тушки була найбільшою у самців ІІ групи, що на 3,03 % та 4,92 % більше ніж у самців І групи.
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4. Отже, за результатами досліджень кращою м’ясною продуктивністю
відзначався молодняк гусей ІІ групи.
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MEAT PRODUCTIVITY OF CROSSBRED OBROSHINSKIH GRAY
GEESE GENERATION OF I
M. Petriv, L. Sloboda, N. Zagorets, H. Tesak, M. Homyk
Institute of Agriculture of Carpathian Region NAAS
Summary. There are in this article heading, morphologicals and chemicals
indicators of young’s meat of Obroshyno gray geese.
Our task was to research tribal and productive qualities of Obroshyno gray
geese in first generation after addition of big gray breed’s blood. Studying of
meaty qualities is important for characteristic of geese’s productivity. Work is
based on previousresearches, which convincingly proved that in a west region’s
conditions geese of Obroshyno selection are good adapted to the local feeding and
maintenance’s conditions it is need to hold selection work with them in direction of
saving, improving and expansion of population.
The studies were conducted in the laboratory of small animal breeding of Institute
of Agriculture of Carpathian Region NAAS SP EF “Myklashiv” Pustomyty district,
Lviv region.
Hybridization of Obroshyno gray gave a positive results and helped improving
meaty qualities of Obroshyno gray geese. On indicators of beforeheading? Live
weight males of the second group(4529 g) were dominating on their peers of the first
group on 1,15 %, and females of the second group(3990 g) were dominating on the
females of the first group on 1,17 %. The Mass undrawn (3900 g) and eviscerated
(3029 g) was greater in the carcass males group II. Was higher in young of the
second group. The geese’s youngers of the second group are marked with the better
meaty productivity.
Key words: geese and dynamics of the live weight of young, pre-slaughter and
slaughter weight, meat productivity.
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РЕПРОДУКТИВНІ ТА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ ПОМІСНИХ
ОБРОШИНСЬКИХ СІРИХ ГУСЕЙ І ПОКОЛІННЯ
Петрів М. Д., кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник
Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В.
наукові співробітники
dribne.obroshyno@gmail.com
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
Institute of Agriculture of Carpathian Region NAAS
Резюме. В статті подано дані щодо несучості, інкубаційних якостей
яєць, показників росту і розвитку молодняку оброшинських сірих гусей. Дослідженнями встановлено, що показники продуктивності були вищими у
молодняку, отриманого від помісних оброшинських сірих гусей І покоління.
Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН та ДП ДГ “Миклашів” Пустомитівського району Львівської області.
За результатами проведеного схрещування оброшинських сірих гусей з великою сірою породою отримали гібридних нащадків І покоління та провели
всебічну їх характеристику в порівняльному аспекті з чистопородними ровесниками за комплексом ознак.
Так, показники продуктивності оброшинських сірих гусей (І група) становили: несучість – 39,4 шт. на голову; маса яйця – 154,4 г; запліднюваність – 84,0 %; виводимість – 71,9 %; жива маса гусей в 9-тижневому віці
– самці- 4289 г, самки – 3738 г; збереженість – 90,5 %.
Помісні оброшинські сірі гуси (ІІ група) характеризуються відповідно вищими показниками: за несучістю на 5,7 %, запліднюваністю – 1,2 %, виводимістю на 4,1 %, живою масою гусей в 9-тижневому віці самці на 1,12 %,
самки – 1,14 %, за збереженістю гуси цієї групи переважали на 0,9 % при
вищій масі яйця на 2,52 %.
Отже, схрещування оброшинських сірих гусей з великими сірими дало позитивні результати і сприяло поліпшенню репродуктивних і відгодівельних
якостей оброшинських сірих гусей.
Ключові слова: гуси, несучість, інкубаційні якості, заплідненість, виводимість, жива маса, обхват грудей, довжина тулубу, кіля і плюсни.
Вступ. Птахівництво – прибуткова галузь господарства, протягом року
від однієї гуски можна отримати 40-50 яєць, якщо всі яйця, одержані від
гуски, проінкубувати і виростити молодняк, то одержимо білого м’яса на
одну гуску 130-180 кг [4].
Гуси дуже продуктивна птиця. Жива маса гусеняти з добового до
60-денного віку збільшується в 40-45 разів і досягає 4 кг при затратах не
більше 2,5-3 кг концентрованих кормів на 1 кг приросту.
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Від однієї дорослої особини можна одержати до 7 кг м’яса, 500 г цінного жиру, пір’я і пух, делікатесну печінку масою 400-500 г, а за спеціальній
відгодівлі – до 700 г.
Універсальна продуктивність, невибагливість до умов утримання,
здатність споживати об’ємисті корми з високим рівнем клітковини –
якості, що підтверджують доцільність розведення гусей [2].
Удосконалення гусей оброшинської селекції шляхом чистопородного
розведення в малих групах та розповсюдження даної птиці в господарствах різних форм власності Львівської області в основному досягнуто.
Наступною метою наукових досліджень є поліпшення м’ясної продуктивності та несучості, досягнення скороспілості молодняку, конкурентоздатності птиці оброшинської селекції на внутрішньому ринку і привабливості для утримання в господарствах різних форм власності [3].
Для цього в лабораторії дрібного тваринництва ІСГ КР НААН на базі
дослідного господарства “Миклашів” було проведено схрещування оброшинських сірих гусинь з гусаками великої сірої породи (ОС х ВС).
Матеріал і методи досліджень. У 2014 році нашим завданням було дослідити племінні та продуктивні якості оброшинських сірих гусей в І поколінні після прилиття крові великої сірої породи. Робота базувалась на
попередніх дослідженнях, які переконливо довели, що в умовах західного регіону гуси оброшинської селекції добре пристосовані до місцевих
умов годівлі та утримання і з ними потрібно проводити селекційну роботу в напрямку збереження, удосконалення та розширення популяції.
Дослідження проводили в лабораторії дрібного тваринництва
Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН та ДП
ДГ “Миклашів”.
Селекційна робота проводилась шляхом індивідуально-масового відбору і спрямована на закріплення стандартних для кожної породної
групи ознак. Перед початком племінного періоду самці та самки всіх
породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, типовістю
оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду на груповому рівні було проведено облік несучості, заплідненості та виводимості
яєць, виводу молодняку. В добовому віці проводили відбір гусенят за
екстер’єром. В процесі вирощування гусенят з живою масою, меншою
середнього значення по стаду, у 9-тижневому віці було вибракувано. При
цьому за зовнішніми ознаками проводився відбір гусей з добре розвинутими м’ясними формами при відсутності у них дефектів екстер’єру.
Також в процесі вирощування було проведено оцінку збереженості молодняку до 9-тижневого віку.
З поголів’я гусей було сформовано дві групи птиці по 100 голів в кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та режиму
утримання (табл. 1). Облік несучості проводили щоденно з вирахуванням індексу форми яєць шляхом лінійного їх вимірювання і відбору за
масою для подальшої інкубації. Збір інкубаційних яєць та контроль за їх
зберіганням проводився щонайбільше до 14 днів, після чого їх відправляли на інкубацію, яку проводили згідно з діючими інструкціями.
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Таблиця 1
Схема досліду
Групи

♀
♂

Породи і породні групи
ОС ♂
ОС х ВС ♂ (І покоління)

І
ОС ♀
Х
ІІ
ОС х ВС♀ (І покоління)
Х
Примітка: ОС – оброшинська сіра, ВС — велика сіра

Молодняк, починаючи з одноденного віку, був помічений і поставлений на роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівлю до 3-тижневого віку молодняку здійснювали спецкомбікормом.
Селекційно-племінну роботу здійснювали з використанням інструментальних методів та найновіших рекомендацій щодо застосування фізіолого-біохімічних маркерів (кров і перо-пухова сировина) з контролем
екстер’єрних показників та аналізом їх методом варіаційної статистики [1].
Результати досліджень. Несучість – важлива ознака продуктивності,
яка залежить від породних та індивідуальних особливостей птиці і умов
утримання та годівлі. Вона тісно пов’язана з довготривалістю періоду
і циклічністю яйцекладки. Середня несучість ОС гусок (І група) становила 39,4 штук яєць на голову, а ОС х ВС І покоління (ІІ група) –
41,4 штук яєць. При цьому, середня маса яйця у І групі становила
154,4 г, а у ІІ – 158,3 г. Поряд із зважуванням, щоденно бралися проміри
яєць (довжина і ширина) та визначали індекс форми яєць. Ці показники
у І групі становили: довжина яйця – 84,4 мм, ширина – 55,4 мм, індекс
форми 65,6, у ІІ групі відповідно – 84,3 мм; 56,3 мм; 66,7.
В результаті проведених нами досліджень встановлено, що найвищими показниками несучості відзначається птиця другої групи (табл. 2).
Таблиця 2
Несучість та інкубаційні якості яєць
Група гусей

Показники
Тривалість яйцекладки, днів
Середня несучість, шт. яєць
Середня маса яйця, г
Довжина яйця, мм
Ширина яйця, мм
Індекс форми
Міцність шкаралупи, кг/мм2
Товщина шкаралупи, мм

І
98
39,4
154,4
84,4
55,4
65,6
2,11
0,42

ІІ
95
41,4
158,3
84,3
56,3
66,7
2,14
0,44

Отже, з наведених вище даних видно, що показник несучості у гусок ІІ
групи був вищим ніж у І групі на 5,7 %.
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Розвиток гусівництва повинен відбуватися як за рахунок збільшення
маточного поголів’я, так і за рахунок підвищення несучості і проценту
виводу гусенят.
Вищі показники довжини і ширини яєць були у гусок ІІ групи в період інтенсивної яйцекладки, але значної різниці між групами не виявлено. Індекс форми яєць змінювався по іншому – на початок яйцекладки він був дещо вищим, ніж в період інтенсивної яйцекладки, тоді як
в кінці він був найвищим. За цим показником вірогідної різниці не встановлено, так як і за тривалістю яйцекладки, котра становила в середньому 3 місяці.
Вивчення інкубаційних якостей яєць (табл. 3) свідчить, що вища запліднюваність була у гусок ІІ групи і становила 85,2 %, що на 1,2 % більше порівняно з І групою. Відомо, що вивід гусенят залежить від запліднюваності і у І групі цей показник становив 71,9 %, що на 4,1 % менше
ніж у ІІ групі (76,0 %).
Одним із показників життєздатності гусей є збереженість за час вирощування. Вивчення збереженості молодняку проводилось шляхом
обліку падежу гусей під час вирощування. Так, збереженість молодняку
ІІ групи становила 91,4 %, що на 0,9% більше ніж у молодняку
І групи (90,5 %).
Таблиця 3
Результати інкубації гусячих яєць, %
Група
І
ІІ

Запліднюваність
84,0
85,2

Задохлики
4,7
5,1

Вивід гусенят
71,9
76,0

Вивчення росту і розвитку гусей на різних стадіях онтогенезу є одним
з найбільш інформативних показників племінних і продуктивних якостей птиці.
Вагові показники гусей дослідних груп в різні вікові періоди наведено
в таблиці 4.
Таблиця 4
Динаміка живої маси гусей, кг (М±m)
Група

1 день

І
ІІ

0,103 ± 8
0,104 ± 3

І
ІІ

0,098 ± 3
0,099 ± 8

Вік гусей
4 тижні
9 тижнів
Самці
1,547 ± 29 4,289 ± 40
1,813 ± 35 4,427 ± 53
Самки
1,638 ± 15 3,738 ± 20
1,807 ± 17
3,837 ± 13

12 тижнів

21 тиждень

5,284 ± 15
5,366 ± 20

5,551 ± 25
5,724 ± 35

4,809 ± 13
4,876 ± 15

4,961 ± 23
5,523 ± 30

З таблиці видно, що молодняк всіх дослідних груп в перший день мав
порівняно однакову живу масу, однак вже в цьому віці проявляються
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ознаки статевого диморфізму. Достовірна різниця в живій масі була відзначена у 4-тижневому віці на користь самців ІІ групи, які на 17,53 %
переважали самців І групи, а самки ІІ групи переважають самок І групи
на 10,42 %. У 9-тижневому віці зберігалася така ж тенденція – самці ІІ
групи на 3,27 % переважали самців І групи, а самки ІІ групи на 7,68 % переважають самок І групи. В подальшому швидкість росту гусей протягом
всього періоду росту мала хвилеподібний характер. Найбільш інтенсивний ріст гусей всіх груп спостерігався в перші два місяці постембріонального розвитку, в подальшому цей показник знижується до мінімальних
величин в період статевої зрілості.
Для більш повної характеристики процесів росту і розвитку гусей в різні вікові періоди були проведені виміри статей тіла. В своїй роботі ми
використовували такі основні проміри статей тіла, як обхват грудей, довжина тулубу, кіля і плюсни. У всі вікові періоди гусенята ІІ групи переважали своїх ровесників по даних показниках. Дані вимірювань наведено в таблиці 5.
Таблиця 5
Проміри основних статей тіла, см (М±m)
ГруСтать
па

І
ІІ

І
ІІ

І
ІІ

І
ІІ
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Обхват
грудей

самці 11,9 ± 0,12
самки 10,3 ± 0,17
самці 12,1 ± 0,46
самки 10,5 ± 0,42
самці
самки
самці
самки

28,3 ± 0,19
28,0 ± 0,18
28,8 ± 0,11
28,3 ± 0,20

самці
самки
самці
самки

39,3 ± 0,22
37,3 ± 0,13
39,9 ± 0,21
38,2 ± 0,19

самці
самки
самці
самки

52,7 ± 0,11
53,2 ± 0,12
53,8 ± 0,13
54,6 ± 0,22

Довжина
тулубу
кіля
1-й день
11,3 ± 0,16 2,5 ± 0,14
10,6 ± 0,14 2,3 ± 0,15
12,0 ± 0,20 2,6 ± 0,10
11,0 ± 0,10 2,4 ± 0,20
4 тижні
29,6 ± 0,13 10,2 ± 0,19
28,0 ± 0,15 8,3 ± 0,11
29,9 ± 0,10 10,4 ± 0,15
28,2 ± 0,18 9,0 ± 0,19
9 тижнів
33,6 ± 0,14 12,8 ± 0,17
31,2 ± 0,13 12,9 ± 0,09
34,4 ± 0,08 13,6 ± 0,11
32,0 ± 0,10 13,0 ± 0,10
12 тижнів
42,1 ± 0,20 18,4 ± 0,12
42,8 ± 0,25 18,9 ± 0,14
42,5 ± 0,14 18,9 ± 0,11
43,4 ± 0,50 19,3 ± 0,09

Гомілка

Плюсна

5,0 ± 0,20
4,6 ± 0,09
5,2 ± 0,12
4,9 ± 0,13

3,8 ± 0,11
3,7 ± 0,15
3,9 ± 0,20
3,8 ± 0,13

13,8 ± 0,13
11,8 ± 0,18
14,4 ± 0,50
13,0 ± 0,17

8,8 ± 0,10
7,6 ± 0,11
9,2 ± 0,12
8,4 ± 0,11

18,5 ± 0,40
17,2 ± 0,20
19,9 ± 0,15
17,9 ± 0,18

10,6 ± 0,24
9,3 ± 0,30
11,3 ± 0,15
9,4 ± 0,19

14,9 ± 0,10
16,1 ± 0,21
15,8 ± 0,19
16,5 ± 0,17

9,2 ± 0,08
10,2 ± 0,17
10,9 ± 0,35
11,2 ± 0,10

У 9-тижневому віці самці ІІ групи переважали своїх ровесників з І групи за обхватом грудей на 1,52 %. За довжиною тулубу самці ІІ групи переважали самців І групи на 2,38 %, а за довжиною кіля самці ІІ групи
переважали своїх ровесників з І групи на 6,25 %. Така ж тенденція зберігалася і у промірах гомілки та плюсни, так самці ІІ групи по першому
показнику переважали самців І групи на 7,56 %; по другому показнику
самці ІІ групи переважали самців І групи на 6,60 %.
Слід відзначити і те, що самці як І так і ІІ груп у всі вікові періоди мали
достовірно вищі показники екстер’єру ніж самки, про що свідчать дані
таблиці 5. Так, у 9-тижневому віці самки ІІ групи за обхватом грудей переважали своїх ровесниць з І групи на 2,41 %, за довжиною тулубу самки
ІІ групи переважали самок з І групи на 2,66 %. За довжиною кіля самки
ІІ групи переважали своїх ровесниць з І групи на 0,77 %. Проміри гомілки та плюсни у самок ІІ групи були вищими і переважали самок І групи
по першому показнику на 4,06 %, по другому показнику самки ІІ групи
переважали самок І групи на1,07 %.
Висновки
1. Схрещування оброшинських сірих гусей з великою сірою породою
дало позитивні результати і підвищило відгодівельні якості оброшинських сірих гусей.
2. Показники продуктивності оброшинських сірих гусей (І група) становили: несучість – 39,4 шт. на голову; маса яйця – 154,4 г; запліднюваність – 84,0 %; виводимість – 71,9 %; жива маса гусей в 9-тижневому віці
– самці 4289 г, самки – 3738 г; збереженість – 90,5 %.
3. Помісні оброшинські сірі гуси (ІІ група) характеризуються відповідно вищими показниками: за несучістю на 5,7 %, запліднюваністю –
1,2 %, виводимістю на 4,1 %, живою масою гусей в 9-тижневому віці самці на 1,12 %, самки – 1,14 %, за збереженістю гуси цієї групи переважали
на 0,9 %, при вищій масі яйця на 2,52 %.
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REPRODUCTIVE AND FEEDING QUALITY OF HYBRID OBROSHYNO
GRAY GEESE I GENERATIONS
M. Petriv, L. Sloboda, N. Zagorets, H. Tesak
Institute of Agriculture of Carpathian Region NAAS
Summary. The article presents data on egg production, hatching eggs qualities,
indicators of growth and development of young Obroshyno gray geese. Research
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has found that productivity was higher in young animals received from hybrid
Obroshyno gray geese I generation.
The studies were conducted in the laboratory of small animal breeding of Institute
of Agriculture of Carpathian Region NAAS SP EF “Myklashiv” Pustomyty district,
Lviv region.
As a result of crossbreeding Obroshyno gray geese with a Large gray breed have
hybrid offspring I generation and conducted a comprehensive description of the
comparative aspect of purebred peers for complex traits.
Thus, productivity of Obroshyno gray geese (I group) were: egg production
39,4 pc. the head; mass eggs 154,4 g; fertilization 84,0 %; hatchability 71,9%;
live weight of geese at 9 weeks of age - males 4289 g, females – 3738 g; survival –
90,5%.
Hybrid Obroshyno gray geese (second group) are characterized by higher rates
respectively: the egg by 5,7% fertilization – 1,2%, 4,1% hatchability, body weight
of geese at 9 weeks of age – males at 1,12% , females – 1,14% for prezervation
geese that group dominated by 0,9%, with higher egg mass to 2,52%.
Thus, crossing of Obroshyno gray geese with Big gray yielded positive results and
helped to improve reproductive and fattening qualities of obroshyno gray geese.
Key words: geese, egg production, hatching quality, fertility, hatchability, live
weight, chest circumference, body length, stakes and paw.

УДК: 636.52/.58:621.3.032.9
ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП РІЗНОГО СПЕКТРУ
НА ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
О.В. Рябініна
Державна дослідна станція птахівництва НААН
lab20@ukr.net
Резюме. Проведено дослід, в якому вивчався вплив на зоотехнічні та економічні показники вирощування курчат-бройлерів застосування як джерел
освітлення пташників світлодіодних ламп тепло-білого, білого, червоного,
зеленого та комбінованого (блакитно-зеленого) світла. Встановлено, що
в групах курчат-бройлерів, при вирощуванні яких застосовували монохроматичні джерела світла, збереженість птиці була вище на 0,5-1,6%, забійний вихід патраних тушок на 0,75-1,24%, питомі витрати кормів менші на 1,5-2,6% порівняно із застосуванням джерел тепло-білого та білого
світла. Найбільшу живу масу курчат у віці 6 тижнів та виручку від реалізації продуктів забою птиці було отримано при застосуванні світлодіодних
ламп комбінованого світла, відповідно на 57,3-102,8 г та 963,9-2684,7 грн.
більші, ніж при застосуванні інших джерел світла.
Ключові слова: птахівництво, курчата-бройлери, вирощування, освітлення пташників, світлодіодні лампи, спектр світла.
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Вступ. До світла відносять електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль в діапазоні 380-760 нм. При цьому, світло з довжиною хвиль
в межах 380-450 нм ми сприймаємо як фіолетове, 451-490 нм - блакитне
та синє, 491-560 нм - зелене, 561-590 нм - жовте, 591-630 нм - оранжеве, 631-760 нм - червоне. Біле світло утворюється в результаті змішування електромагнітних хвиль оптичного діапазону різної довжини
(кольору) [1].
Вплив світла різного спектру на птицю, зокрема курчат-бройлерів, вивчався в багатьох дослідженнях. Як джерела світла в цих дослідженнях
в основному використовувалися люмінесцентні лампи. Більшість дослідників, які проводили ці дослідження, відмітили позитивний вплив
на ріст курчат-бройлерів синього, а також білого світла порівняно із
світлом інших кольорів спектру. Позитивний вплив світла вказаних кольорів проявлявся у збільшенні приростів живої маси курчат, їх збереженості, зменшенні питомих витрат кормів [2, 3, 4, 5]. Однак в деяких
дослідженнях істотних переваг світла того чи іншого спектру при вирощуванні курчат-бройлерів встановлено не було. Окремі дослідники також відмічають, що застосування монохроматичного світла ускладнює
роботу обслуговуючому персоналу пташників та може негативно впливати на його зір [6, 7]. У зв’язку з цим, можна прийти до висновку, що серед вчених та фахівців і до цього часу не існує єдиної думки щодо оптимального спектру світла у пташнику при вирощуванні курчат-бройлерів.
Останнім часом все більшого поширення у птахівництві набувають
світлодіодні системи освітлення пташників. Подібні системи освітлення
мають низку переваг порівняно із освітленням пташників за допомогою
ламп розжарювання та люмінесцентних ламп, такі як: істотне зменшення витрат електроенергії на освітлення (в 5-10 разів – порівняно з лампами розжарювання та у 1,5-3 рази порівняно з люмінесцентними лампами); значно триваліший термін служби електроламп (25-100 тис. год);
надійність роботи та безпечність для обслуговуючого персоналу і птиці
за умов експлуатації, які існують у пташниках (високий вміст вологи,
пилу та шкідливих газів, значні перепади температур тощо); відсутність
у складі (на відміну від люмінесцентних ламп) шкідливих речовин; можливість отримання світла будь якого спектру, регулювання рівня освітленості у межах від нуля до номіналу; відсутність мерехтіння [8]. Однак
спектр світла світлодіодних ламп навіть однакового, візуально, кольору
має значні відмінності від спектру світла, наприклад, люмінесцентних
ламп, оскільки він знаходиться у значно вужчому діапазоні, тому для вивчення впливу застосування таких ламп на птицю необхідно проводити
окремі дослідження.
Мета науково-дослідних робіт. Вивчення впливу на зоотехнічні показники вирощування курчат-бройлерів застосування як джерел світла у
пташнику при вирощуванні курчат-бройлерів світлодіодних ламп різного спектру.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилися в умовах
ТОВ «Агро-Чорнухінські курчата» Луганської області. Було сформовано шість груп добових курчат-бройлерів кросу «Кобб 500», по 1000 гол.
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у кожній групі, які вирощувалися в окремих світлоізольованих секціях площею 65 м2 кожна. В усіх секціях як джерела світла використовувалися світлодіодні лампи потужністю 8 Вт. При цьому, при вирощуванні курчат 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї груп застосовувалися одноколірні
світильники: в першій групі – тепло-білого світла (колірна температура
2700 К), в 2-й групі – білого світла (колірна температура 4100 К), третій
групі – червоного світла, четвертій групі – блакитного світла, 5-й групі – зеленого світла. При вирощуванні курчат 6-ї групи застосовувався
мультиколірний світильник, який був запрограмований на чергування
кожні 2 години періодів блакитного та зеленого світла, а у разі необхідності (виконання ремонтних робіт, санація пташника тощо) – міг програмуватися на випромінювання білого світла. У всіх секціях застосовувався однаковий за тривалістю фотоперіодів режим освітлення згідно
настанови з вирощування курчат даного кросу [9].
Решта технологічних параметрів вирощування курчат-бройлерів, норми 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 динаміка живої маси та збереженість птиці, витрати кормів, забійний вихід та «категорійність» м’яса повного патрання.
Результати досліджень. Як засвідчили результати досліджень, в 6-тижневому віці, віці забою птиці, найбільшу живу масу (табл. 1) мали курчата
6-ї групи: на 57,3 г (2,2%) більшу за живу масу курчат 1-ї групи (p<0,05);
на 78,5 г (3,1%) за живу масу курчат 2-ї групи (p<0,01); на 102,8 г (4,0%)
за живу масу курчат 3-ї групи (p<0,001); на 34,1 г (1,3%) за живу масу
курчат 4-ї групи; на 80,9 г (3,2%) за живу масу курчат 5-ї групи (p<0,001).
В той же час, перші два тижні вирощування найбільший приріст живої
маси курчат-бройлерів (табл. 2) забезпечувало застосування ламп блакитного світла (5-а група), починаючи з третього тижня - при застосуванні ламп зеленого та комбінованого світла (4-а та 6-а групи), дещо менший - при застосуванні ламп тепло-білого (1-а група) світла, далі – ламп
холодно-білого (2-а група) та блакитного світла (5-а група), а найменший – при застосуванні світлодіодних ламп червоного світла (3-я група).
В усіх випадках за застосування монохроматичних джерел світла спостерігалася тенденція до підвищення збереженості курчат (на 0,5-1,6%)
та зниження питомих витрат кормів в розрахунку на 1 кг приросту живої
маси (на 1,5-2,6%) (див. табл. 3). Це можна пояснити, перш за все, зменшенням рівня канібалізму та рухальної активності птиці у цьому разі. З
тієї ж причини, вірогідно, у курчат, які вирощувалися за використання
монохроматичних джерел світла, відмічено (див. табл. 4) дещо більшу
(на 0,5-0,8%) кількість намулів і гематом на грудях.
Також, за використання світлодіодних ламп монохроматичного світла
відмічено тенденцію до збільшення (на 0,75-1,24%) забійного виходу патраних тушок і харчової товарної продукції в цілому.
Жива маса та збереженість курчат-бройлерів, вихід харчової товарної
продукції та її категорійність були факторами, які обумовлювали розмір
виручки від її реалізації у різних групах (див. табл. 5).
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1
2
3
4
5
6

5-а
42,7±0,18
165,7±2,5
423,7±6,6
836,0±16,9
1352,3±18,9
1971,1±37,2
2561,3±17,3***

Тиждень
вирощування

1-а(К)
119,6
256,4
413,7
523,4
631,4
597,7

2-а
117,1
256,8
410,5
518,8
623,4
594,4

3-я
116,0
255,6
407,0
516,9
615,2
586,0

Група
4-а
121,1
255,7
418,7
541,2
629,9
598,8

5-а
123,0
258,0
412,3
516,3
618,8
590,2

6-а
122,8
257,5
418,2
547,4
639,8
613,8

Таблиця 2

6-а
42,7±0,18
165,5±2,6
423,0±6,5
841,2±15,7
1388,6±17,3
2028,4±34,9
2642,2±16,1

Приріст живої маси курчат-бройлерів за застосування світлодіодних ламп різного спектру
в середньому за тиждень, г/гол.

Вік птиці,
тижнів

Група
1-а(К)
2-а
3-я
4-а
0
42,7±0,18
42,7±0,18
42,7±0,18
42,7±0,18
1
162,3±2,7
159,8±3,1
158,7±2,4
163,8±2,3
2
418,7±7,6
416,6±8,4
414,3±6,9
419,5±6,4
3
832,4±17,7
827,1±19,4
821,3±16,5
838,2±17,3
4
1355,8±20,6
1345,9±22,7
1338,2±19,3
1379,4±18,5
5
1987,2±37,6
1969,3±39,3
1953,4±36,9
2009,3±35,7
6
2584,9±22,5*
2563,7±24,3** 2539,4±20,7***
2608,1±19,8
Примітка.*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 порівняно з 6-ю групою.

Жива маса курчат-бройлерів за застосування світлодіодних ламп різного спектру, г

Таблиця 1

84
Група

1-а
2-а
3-я
4-а
5-а
6-а
Збереженість птиці, %
96,3
95,9
97,1
96,8
97,3
97,5
Середня жива маса у віці 42
2584,9±22,5* 2563,7±24,3** 2539,4±20,7*** 2608,1±19,8 2561,3±17,3*** 2642,2±16,1
дні
Приріст живої маси за
2547,7
2526,5
2502,2
2570,9
2524,1
2605,0
період вирощування, г
Витрати кормів в розрахун4,627
4,606
4,527
4,640
4,580
4,693
ку на 1 гол., кг
Витрати кормів в розрахунку на 1 кг приросту живої
1,816
1,823
1,783
1,779
1,788
1,776
маси птиці, кг
Примітка.*- p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 порівняно з 6-ю групою.

Показники

Основні зоотехнічні показники вирощування курчат-бройлерів за використання світлодіодних ламп різного спектру

Таблиця 3

Таблиця 4
Результати забою курчат-бройлерів у віці 6 тижнів
Найменування показників
Кількість забитої птиці,
гол.
Кількість птиці з дерматитами і намулами на тушці,
гол.(%)
Кількість птиці з дерматитами та пошкодженнями
ніг, гол.(%)
Забійний вихід тушки при
повному патранні, %
Вихід оброблених потрухів
та шиї, %
Всього, вихід харчової
товарної продукції, % від
живої маси птиці
Віднесено до 1-ї категорії,
гол.(%)
Віднесено до 2-ї категорії,
гол.(%)

1-а

2-а

Група
3-я
4-а

5-а

6-а

963

959

971

968

973

975

31
(3,2)

28
(2,9)

35
(3,6)

33
(3,4)

36
(3,7)

33
(3,4)

54
(5,6)

49
(5,1)

47
(4,8)

47
(4,9)

49
(5,0)

48
(4,9)

71,68

71,39

72,43

72,51

72,46

72,63

7,36

7,38

7,40

7,39

7,38

7,40

79,04

78,77

79,83

79,90

79,84

80,03

932
(96,8)
31
(3,2)

931
(97,1)
28
(2,9)

936
(96,4)
35
(3,6)

935
(96,6)
33
(3,4)

937
(96,3)
36
(3,7)

942
(96,6)
33
(3,4)

Таблиця 5
Виручка від реалізації отриманої за використання різних джерел світла
продукції
Найменування показників
Отримано оброблених потрухів і ший, кг
Отримано м’яса бройлерів
повного патрання, кг:
1-ї категорії
2-ї категорії
всього
Виручка від реалізації оброблених потрухів і ший, грн.
Виручка від реалізації м’яса
бройлерів повного патрання,
грн.:
1-ї категорії
2-ї категорії
Всього виручка від реалізації
продуктів забою, грн.

Група
3-я
4-а

1-а

2-а

183,2

180,7

182,5

1726,9
57,4
1784,3
2088,5

1703,9
51,3
1755,2
2060,0

1721,5
64,4
1785,9
2080,5

5-а

6-а

186,6

183,6

190,6

1768,1
62,4
1830,6
2127,2

1739,0
66,8
1805,8
2093,0

1807,7
63,3
1871,0
2172,8

39373,3 38848,9 39250,2 40312,7 39649,2 41215,6
981,5 877,2 1101,2 1067,0 1142,3 1082,4
42443,3 41786,1 42431,9 43506,9 42884,5 44470,8
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З урахуванням усіх вказаних факторів, за середніх оптових цін на м’ясо
бройлерів повного патрання 1-ї категорії 22,8 грн./кг, 2-ї категорії –
17,1 грн./кг; оброблені потрухи та шиї – 11,4 грн./кг, найбільшу виручку
від реалізації харчової продукції отримано від забою курчат-бройлерів
6-ї групи (застосовувалися світлодіодні лампи комбінованого блакитного та зеленого світла): на 2027,5 грн. більше порівняно з 1-ю групою
(застосовувалися світлодіодні лампи тепло-білого світла); на 2684,7 грн.
порівняно з 2-ю групою (застосовувалися лампи білого світла; на
2038,9 грн. порівняно з 3-ю групою (застосовувалися лампи червоного
світла; на 963,9 грн. порівняно з 4-ю групою (лампи зеленого світла); на
1586,3 грн. порівняно з 5-ю групою (застосовувалися лампи блакитного
світла).
Висновки
1. Застосування як джерел світла у пташниках світлодіодних ламп монохроматичного світла сприяє підвищенню збереженості курчат-бройлерів при їх вирощуванні до 6-тижневого віку на 0,5-1,6%, покращенню
конверсії корму на 1,5-2,6%, збільшенню забійного виходу тушок повного патрання на 0,75-1,24% порівняно із застосуванням світлодіодних
ламп тепло-білого та білого світла.
2. За комбінованого освітлення пташника шляхом чергування кожні дві години періодів блакитного та зеленого світла жива маса курчатбройлерів була більша, ніж за освітлення пташника світлодіодними лампами тепло-білого світла на 57,3 г (p<0,05), лампами холодно-білого
світла - на 78,5 г (p<0,01), червоного світла - на 102,8 г (p<0,001), зеленого світла на 34,1 г, блакитного світла - на 80,9 г (p<0,001).
3. Застосування при вирощуванні курчат-бройлерів комбінованого
освітлення пташника шляхом чергування кожні дві години періодів блакитного та зеленого світла забезпечує збільшення виручки від реалізації
продуктів забою птиці 963,9-2684,7 грн. порівняно з окремим застосуванням світлодіодних ламп білого та монохроматичного світла.
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EFFECT LED LAMPS OF DIFFERENT SPECTRA INDICATORS FOR
GROWING BROILER CHICKENS
Riabinina O.V.
State Poultry Experiment Station of the NAAS
Abstract. An experiment in which we studied the effect on zootechnical and economic performance of growing broiler chickens used as light sources poultry houses LED lamps warm white, white, red, green, and combined (blue-green) light.
Found that in groups of broiler chickens, which are used in growing monochromatic light source, survival birds was higher by 0,5-1,6%, slaughter yield evisceration carcasses at 0,75-1,24%, unit costs less to feed 1,5-2,6% compared with the
use of heat sources and white and white light. The highest live weight of chickens at the age of 6 weeks and the proceeds from the sale of poultry products were
obtained when using LED lamps combined light, respectively 57,3-102,8 g and
963,9-2684,7 USD greater than with other light sources.
Keywords: poultry, broiler chickens, breeding, poultry-house lighting, LED
bulbs, spectrum of light.
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ВЛИЯНИЕ СВЕТЛОДИОДНЫХ ЛАМП РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРА
НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Рябинина О. В.
Государственная опытная станция птицеводства НААН
lab20@ukr.net
Резюме. Проведен опыт, в котором изучалось влияние на зоотехнические
и экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров применение
как источников освещения птичников светодиодных ламп тепло-белого,
белого, красного, зеленого и комбинированного (синего и зеленого) света.
Установлено, что в группах цыплят-бройлеров, при выращивании которых применяли монохроматические источники света, сохранность птицы
была выше на 0,5-1,6%, убойный выход потрошенных тушек на 0,75-1,24%,
удельные затраты кормов меньше на 1,5-2,6% по сравнению с применением
источников тепло-белого и белого света. Наибольшую живую массу цыплят в возрасте 6 недель и выручку от реализации продуктов убоя птицы
было получено при применении светодиодных ламп комбинированного света,
соответственно на 57,3-102,8 г и 963,9-2684,7 грн. больше, чем при применении других источников света.
Ключевые слова: птицеводство, цыплята-бройлеры, выращивание, освещение птичников, светодиодные лампы, спектр света.

УДК: 636.52/.58.082.2.088
ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО
ГЕНОФОНДУ ЗА ПОЛІМОРФНИМИ
ЛОКУСАМИ БІЛКІВ ЯЄЦЬ
Хвостик В. П., к. с.-г. н., с. н. с.; Катеринич О. О., к. с.-г. н., с. н. с.;
Руда С. В., к. с.-г. н., пров. н. с.
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Резюме. Проведено оцінку генетичної структури курей різного напряму
продуктивності вітчизняного генофонду за локусами OV, G(3), G(2) та TF
білків яєць. Встановлено, що за дослідженими маркерними системами птиця досліджених груп знаходиться у стані повної генетичної рівноваги.
Ключові слова: кури, генофонд, поліморфні білки, генетична структура,
генетична відстань, локус, алель.
Характеристика генетичного матеріалу, призначеного задля зберігання, здійснюється за результатами генетико-популяційного та генетико88

ветеринарного моніторингу. Він передбачає проведення популяційного
аналізу на основі комплексної зоотехнічної та ветеринарної інформації
(потенціал продуктивних ознак, резистентності, адаптованості; вивчення параметрів онтогенезу, починаючи від ранніх етапів – тривалості ембріонального розвитку; аналіз їхньої генетичної обумовленості) [16].
Генетичним тестуванням передбачається здійснення контролю походження за генетичними маркерами; аналіз генетичної структури генофондових стад за поліморфними системами крові, молока,
ДНК-маркерами; оцінка резистентності, стресостійкості, інших конституційних особливостей за гематологічними, біохімічними, фізіологічними, цитологічними тестами; каріотипування і цитогенетичний контроль
плідників; виявлення рецесивних генів на основі ДНК-технологій; аналіз родоводів, виявлення дефектів та їхньої генетичної обумовленості [4].
Генетичний моніторинг, окрім контролю за генетичною ситуацією у
генофондових стадах, дає наукову інформацію про розподіл і рух спадкового матеріалу у поколіннях, інші генетичні закономірності. Таку інформацію доцільно розглядати як один з видів генофондової продукції,
що є однією з підстав для запровадження у генофондових популяціях
системи генетичного моніторингу з використанням широкого спектра
генетичних тестів.
Генетичне маркірування генофонду порід дає додаткову інформацію
щодо їхньої реальної генетичної спільності або диференціації. Порівняльна характеристика популяцій за частотами імуногенетичних і біохімічних маркерів дає змогу прогнозувати комбінаційну здатність ліній
і порід у свинарстві та птахівництві при створенні високоефективних
кросів для одержання гібридного молодняку. Генетична диференціація
батьківських форм забезпечує збільшення ефекту гетерозису, а при споріднених паруваннях відмінності за генами поліморфних систем сприяють зменшенню інбридинг-депресії [8].
Постійний контроль за ходом селекційного процесу може ефективно здійснюватися з використанням спадково обумовлених маркерних
ознак, які дозволяють оцінювати зміни генетичної структури селекціонованих груп птиці, фіксувати підвищення чи зниження рівня її гетерозиготності [6].
Генетичний прогрес у птахівництві може бути досягнутий тільки у
результаті комплексного застосування традиційних класичних методів
селекції і сучасних технологій з використанням молекулярно-генетичних маркерів. Методи популяційної і молекулярної генетики все більш
активно застосовуються у програмах селекції сільськогосподарських
тварин. Популяційна генетика служить основою крупномасштабної селекції [1]. Внутрішньо- та міжпородні імуногенетичні відмінності досить
добре характеризують особливості селекційно-племінної роботи у популяціях і можуть використовуватися для визначення рівня їх консолідації
та диференціації [5]. Таким чином, поліморфні ознаки у повній мірі можуть використовуватися у селекційній справі для моніторингу за рухом і
розподілом генетичної інформації у суміжних поколіннях селекції.
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Біологічне різноманіття сільськогосподарської птиці у вигляді порід,
популяцій, ліній є необхідним чинником створення нових форм і вдосконалення існуючих. У птахівництві є маса прикладів виведення нових
порід і синтетичних популяцій шляхом різних типів схрещування. Щоб
мати можливість створювати нові лінії, кроси шляхом підбору птиці з
різними генотипами для промислового виробництва, необхідно зберегти якомога більше число наявних в даний час популяцій і ліній. Питання
збереження генофонду птиці повинні бути пов’язані з розробкою нових
напрямів в селекції, що дозволяють раціонально використовувати всю
різноманітність ліній, порід сільськогосподарської птиці в цілях створення нових конкурентоспроможних кросів на сучасному етапі розвитку птахівничої галузі. Резервні лінії, окремі породи і породні групи
вітчизняної селекції характеризуються біологічними і господарськими
особливостями, не властивими сучасній промисловій птиці (високі відтворювальні якості, міцність кістяка, якість яєць, стійкість до ряду захворювань), а також, що дуже важливо, відмінними смаковими якостями м’яса і яйця, які втрачені через інтенсивну селекцію, спрямовану на
підвищення продуктивності птиці. Племінна робота з цими породами
і лініями практично призупинилася, що і викликало необхідність створення генофондних ферм при науково дослідних установах з урахуванням спеціалізації цих установ по роботі з тим чи іншим видом птиці [12].
Важливим етапом роботи при створенні нових порід та популяцій є
проведення моніторингу генетичної структури та оцінка ступеня консолідованості груп птиці. 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 селекційноплемінної 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 поліморфних ознак з життєздатністю та продуктивністю тварин, проводити пошук гетерозисних сполучень ліній і окремих
особин за еритроцитарними антигенами та білками, уточнювати походження племінних тварин [3, 9, 10, 11, 13, 14, 15].
Тому, метою нашої роботи було визначення генетичної структури за
овобілками курей різного напряму продуктивності генофондного стада
при розведенні у малочисельних масивах.
Матеріали та методи досліджень. У дослідженнях використано групи
курей генофондного стада, які зберігаються на експериментальній фермі
«Збереження державного генофонду птиці» Державної дослідної станції
птахівництва НААН: лінії 14 породи Полтавська глиняста, ліній 38 та 02
породи Червоний род-айленд, лінії 08 породи Білий леггорн, лінії А сріблястого леггорну Бірківська барвиста.
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Розподіл білків курячого яйця на генетично обумовлені фракції проводили з використанням методів горизонтального та вертикального електрофорезів у відповідності із методичними рекомендаціями [2]. 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 2 [7]. Генетичну відстань
DN між групами птиці розрахували за методикою М. Nеі [17]. Всього під
час дослідження було проаналізовано 200 особин.
Результати досліджень. Досліджено генетичну структуру курей вітчизняного генофонду за чотирма локусами протеїнів яєчного білка –
овоальбуміну (OV), овоглобуліну G(3) та G(2), трансферину (TF). Було
встановлено, що три локуси (OV, G(3), G(2)) є поліморфними, у них було
виявлено повільну – В та швидку – А фракції протеїнів яєць. У досліджених групах птиці локус трансферину був мономорфним, представлений
на фореграмах лише повільною фракцією кональбуміну В (гомозиготний 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.
У локусі OV було зафіксовано тільки фенотипи АА та АВ (табл. 1).
Під час аналізу встановлено, що за дослідженими системами піддослідні групи птиці знаходяться у стані генетичної рівноваги за ХардіВайнбергом. З цього виходить, що застосовані методи селекційної роботи з курми генофондного стада не призводять до суттєвих порушень
їх генетичної структури, вона характеризується стабільністю у ході селекційного процесу. Критерій відповідності 2 коливався у межах від 0,01
(лінія 14) до 0,63 (ліня 08) за G(3) локусом та від 0,12 (лінія 02) до 2,59
(лінія 14) за G(2) локусом, що менше порогової величини (3,84). Варто
зазначити, що у лінії 14 за локусом G(2) виявлено недостачу гетерозигот
порівняно з теоретично очікуваною кількістю, проте різниця не є статистично значущою.
Для характеристики генетичної структури птиці проводили аналіз частот алелей та рівня гетерозиготності (табл. 2). Дані таблиці 2 вказують на
те, що піддослідна птиця характеризується високим рівнем гетерогенності за вивченими маркерними локусами. Локуси овоглобулінів G(3) та
G(2) є поліморфними у всіх групах, а OV – лише у яєчних курей Бірківська барвиста та білого леггорну лінії 08. У лінії 08 доля трапляння гетерозигот АВ склала 5 %, тоді як у сріблястого леггорну Бірківська барвиста
їх було набагато більше – 32 %. Крім цього, у останніх виявлено ще й
рідкісні гомозиготи для цього локусу ВВ, доля зустрічання яких склала
5 %. Це відобразилося й на частоті алелей цього локусу. У курей лінії 08
частота менш поширеного алеля *В склала 0,025, у той час як у лінії А
вона більша – 0,213.
Високою і практично подібною частота більш поширеного алеля *А
локусу G(3) у курей (0,875-0,900) обумовлена найбільшою частотою зустрічання гомозигот АА (77-80 %).
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Таблиця 1

n

Розподіл

Код групи

Розподіл фенотипів за локусами ОV, G(3), G(2) та критерій відповідності
χ2 у піддослідних групах

14 60 Ф
Т
38 30 Ф
Т
02 30 Ф
Т
08 40 Ф
Т
А 40 Ф
Т

ОV
Фенотипи
АА АВ ВВ
60
0
0
60,0 0
0
30
0
0
30,0 0
0
30
0
0
30,0 0
0
38
2
0
38,0 2,0 0,0
25
13
2
24,8 13,4 1,8

χ2

0
0
0
0
0,04

Локуси
G(3)
Фенотипи
АА АВ ВВ
46
13
1
45,9 13,1 0,9
14
14
2
14,7 12,6 2,7
11
13
6
10,2 14,6 5,2
32
7
1
31,5 8,0 0,5
32
8
0
32,4 7,2 0,4

χ2

0,01
0,37
0,37
0,63
0,49

G(2)
Фенотипи
АА АВ ВВ
7
19
34
4,5 23,9 31,5
0
1
29
0,0 1,0 29,0
0
4
26
0,1 3,7 26,1
0
11
29
0,8 9,5 29,8
0
8
32
0,4 7,2 32,4

χ2

2,59
0
0,12
1,06
0,49

Примітка. Ф – фактичний розподіл фенотипів; Т – теоретичний
розподіл фенотипів.
У курей лінії 02 породи Червоний род-айленд у локусі G(3) дещо інший розподіл фенотипів – доля трапляння гетерозигот АВ найбільша
(43 %), порівняно до інших груп птиці менша доля гомозигот АА (37 %).
Проте гомозигот ВВ у цієї птиці найбільша кількість (20 %), що більше на 14-18 %, ніж у курей інших досліджених груп. Це відобразилося
на частоті алелей цього локусу. Так, частота більш поширеного алеля
*А склала 0,583, тоді як альтернативного алеля *В – 0,417, що суттєво
більше, ніж в іншої птиці.
Таблиця 2
Частота алелей та рівень гетерозиготності у досліджених групах курей
вітчизняної селекції
Групи курей
14
38
02
8
А

n
60
30
30
40
40

OV
А
1,000
1,000
1,000
0,975
0,787

В
0,000
0,000
0,000
0,025
0,213

G(3)
А
0,875
0,700
0,583
0,887
0,900

В
0,125
0,300
0,417
0,113
0,100

G(2)
А
0,275
0,0167
0,0667
0,137
0,100

В
0,725
0,983
0,933
0,863
0,900

Не, %
13,33
12,50
14,17
12,50
18,13

За рівнем гетерозиготності піддослідна птиця не суттєво відрізнялась
між собою і характеризувалась середніми значеннями за цим показни92

ком. Найвищий рівень гетерозиготності (18,13 %) визначено у яєчних
курей Бірківська барвиста. Найменшим і подібним рівень гетерозиготності був у яєчних курей білого леггорну лінії 08 та яєчно-м’ясних червоного род-айленду лінії 38, що свідчить про однаковий ступінь їх гетерогенності.
На основі показників частот алелей розраховано величину генетичної
відстані між дослідженими групами курей різного напрямку продуктивності вітчизняного генофонду (табл. 3).
Таблиця 3
Величина генетичної відстані за частотами алелей овопротеїнових локусів
між групами курей
Групи курей
14
38
02
08

38
3,974
-

02
5,535
0,604
-

08
0,771
2,009
4,053
-

А
3,301
3,745
6,430
1,441

Як видно з таблиці 3, найбільшу відмінність генетичної структури
встановлено між курми лінії 02 породи Червоний род-айленд та яєчними
курми лінії 08, А (d=4,053-6,430) та лінією 14 породи Полтавська глиняста (d=5,535). Подібна відмінність генетичної структури, можливо, пояснюється різним напрямом продуктивності птиці та різними селекційними прийомами, які застосовуються при роботі з нею.
Практично не має розбіжностей у генетичній структурі між різними
лініями однієї породи – 02 та 38 (d=0,604). Це підтверджує належність
курей ліній 02 та 38 до однієї вихідної породи – червоного род-айленду.
Несуттєво відрізняються і яєчні кури різних ліній однакового напряму
продуктивності – 08 та А (d=1,441).
Висновки.
1. Проведено оцінку генетичної структури курей різного напряму продуктивності за чотирма протеїновими локусами білка яєць OV, G(3), G(2)
та TF.
2. Показано, що кури генофондного стада за генетичною структурою
овобілків перебувають у стані генетичної рівноваги, що свідчить про відсутність активних формоутворюючих процесів у популяціях піддослідної птиці.
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GENETIC STRUCTURE OF POPULATION CHICKENS OF THE GENE
POOL OF DOMESTIC FOR POLYMORPHIC EGG WHITE LOCI
Khvostik V. P., Каterinich О. О., Ruda S.V.
State Poultry Experiment Station of the NAAS
Summary. The assessment of the genetic structure of chickens of different directions productivity of the domestic the gene pool by OV, G(3), G(2) та TF protein
egg loci. It was established that in the studied marker systems the bird the investigated groups are in the state of a complete genetic equilibrium.
Key words: chickens, gene pool, polymorphic proteins, genetic structure, genetic
distance, locus, allele.
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ДІАГНОСТИКА МЕТАПНЕВМОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ
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Шомін О. А., Рябінін С. В.
Білецький Є. М. , кандидат біологічних наук
Державна дослідна станція птахівництва НААН України
Резюме. Розроблено тест-систему ІФА для визначення специфічних антитіл до метапневмовірусу в сироватках крові курей. Вивчено ефективність її використання для експрес-діагностики даної інфекції, контролю
поствакцинального імунітету у щепленої птиці. Визначено технологічні
характеристики даного діагностикуму та наведена його порівняльна характеристика з закордонним аналогом.
Ключові слова: імуноферментний аналіз, метапневмовірус, кури.
Вступ. Використання високопродуктивних кросів птиці, що імпортуються в Україну, призвело до розповсюдження на птахофабриках метапневмовірусної (пневмовірусна) інфекція птиці (MПВІ), яка
вражає верхні дихальні шляхи індиків та курей: у індиків – рінотрахеїт
(Turkey Rhino Tracheitis – TRT) – запалення носових пазур, синусів та
трахеї; у курей та курчат-бройлерів – «Синдром пухлої голови» (SHS –
Swollen head syndrome). Причиною захворювання є пневмовірус.
Захворюваність і смертність при TRT-інфекції серед птиці батьківських
та промислових стад на фермах коливається від 4 до 90 %. при SHS в бройлерних стадах може бути від 1 до 10 % [ 1, 2].
Вірус передається прямим контактним та повітряно-крапельним шляхами. На сьогоднішній день МПВ-інфекція зустрічається у всіх країнах
світу з розвинутим птахівництвом (Ізраїль, США, Канада, Англія, Північна Ірландія, Бразилія, Марокко, Росія) [ 5 ].
Дослідження щодо розповсюдження МПВ-інфекції в Україні не проводились. Напруженість імунітету у щепленої птиці до метапневмовірусу
спеціалістами господарств не контролювалася.
В багатьох країнах світу для діагностики МПВ-інфекції використовують різні реакції: РНІФ, РН, ІФА та метод імуноцитохімії. За допомогою
їх можна встановити епізоотологічний діагноз на МПВ-інфекцію, але
оцінити напруженість імунітету після щеплення птиці неможливо. Тому
необхідні інші більш доступні і чутливі серологічні реакції, які можуть
бути використані як для вивчення епізоотичної ситуації в господарствах
щодо МПВ інфекції, так і контролю імунітету після щеплення птиці [2-5].
Зараз на озброєнні науково-дослідних та виробничих ветеринарних
лабораторій в Україні, відсутні стандартні вітчизняні діагностичні набори для експрес – діагностики MПВI птиці, а закордонні аналоги мають дуже високу ціну (не менше 25 тисяч гривень) і не доступні для широко кола ветеринарних лабораторій.
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За період 2012-2014 році в Інституті птахівництва НААН (нині Державна дослідна станція птахівництва) розроблено вітчизняну ІФА-тестсистему для діагностики метапневмовірусної інфекції птиці у птахівничих господарствах різних форм власності.
Мета роботи. Розробити тест-систему ІФА для визначення специфічних антитіл до метапневмовірусу в сироватках крові курей.
Матеріали та методи. Діагностичну цінність ІФА тест-системи встановлювали у порівнянні з ІФА-тест-системою ( «IDEXX» (США).
Накопичення метапневмовірусу для ІФА-методу здійснювали шляхом
його репродукції на перещеплюваній культурі клітин Vero або на первинно-трипсинізованій культурі клітин курячих СПФ-ембріонів (ФЕК).
Для ІФА-діагностикуму напрацьований антиген очищали та концентрували за розробленою нами схемою, яка включала підготовчий етап,
попереднє очищення вірусу, концентрування вірусу та завершальне очищення вірусу.
Гіперімунну сироватку крові отримували шляхом гіперімунізації 30-денних курчат за розробленою нами схемою (отримано патент). Нормальну
сироватку одержували з крові інтактних курчат віком 90 діб методом тотального знекровлення. Діагностичні сироватки крові зберігали у замороженому (за температури мінус 20 о С) або ліофілізованому стані. Сенсибілізація планшетів, внесення досліджуваних сироваток на планшети та
антивидового кон’югату проводили за загально прийнятими методами .
Результати досліджень. Для підбору оптимального робочого розведення
сироватки та виведення формули з метою визначення титрів антитіл в одному розведенні, досліджено 100 проб польових сироваток крові курей з
різним рівнем антитіл до метапневмовірусу. Рівень антитіл визначали методом непрямого ІФА послідовними розведеннями сироватки від 1:100 до
1:12800.
Для виготовлення ІФА-діагностикуму відпрацьовані оптимальні співвідношення компонентів (антигену та кон’югату) та визначено їх робочі розведення методом «шахового титрування»:
– антигену, що наносили на планшет –1:500
– антивидового імунопероксидазного кон’югату проти Іg G курей
–1:4000.
Для визначення оптимального розведення сироваток та виведення
формули обрахунків титрів антитіл методом одного розведення проводили математичний аналіз отриманих результатів. Вираховували значення S/P (відношення оптичної щільності досліджуваної сироватки до
оптичної щільності позитивного контролю, з відніманням оптичного
показника негативного контролю): S/P100, S/P200, S/P400, S/P800 – в
розведеннях 1:100, 1:200, 1:400, 1:800 (результати оброблялися з використанням комп’ютерної програми Microsoft Exсel) .
Для кожного розведення визначали коефіцієнт кореляції з значенням
титрів, отриманих методом послідовних розведень ( значення lg T до lg
S/P). Коефіцієнт кореляції складав для розведень: 1:100-90,59 % ; 1:200 –
92,00 %; 1:400 – 92,16 % ; 1: 800 – 88,90 %
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Розведення сироватки 1:400 мало найвищий коефіцієнт кореляції, і
було взято за робоче.
У відповідності з значеннями оптичних густин досліджуваних сироваток, за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Exсel, була побудована калібрувальна крива й виведено рівняння лінійної регресії для
обрахунку логарифмічного значення титрів антитіл у сироватках (рис .1)
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Рис. 1. Калібрувальна крива значення lg T до lg S/P
Обраховано формулу титрів антитіл у сироватках крові курчат при тестуванні їх в одному розведенні: Lg T = 3,7981 + 0,8524 · lg (S/P400), що
спрощує проведення аналізу.
Для об’єктивної оцінки імунної відповіді встановлено позитивно-негативний поріг (ПНП). Досліджено 40 негативних сироваток крові від
курчат, отриманих при вирощуванні у камеральних умовах. Сироватки
протестовані розробленим нами набором ІФА для визначення антитіл
методом послідовних розведень. В якості позитивного та негативного контролю були взяті контрольні сироватки (позитивний та негативний контроль), які були отримані на інтактних курчатах. Проведено
перерахунок для тестування в одному розведенні та вирахувано ПНП.
На основі отриманих результатів, за раніше виведеною формулою lg
T=3,7981+0,8524·lg (S/P), визначено ПНП - негативні сироватки від 0 до
850, позитивні – від 850 та вище.
Оцінку чутливості та специфічності тест-системи проводили шляхом порівняльного аналізу результатів тестування сироваток у тестсистемі ІФА, що розроблена в ДДСП НААН з ІФА-тест-системою фірми
«IDEXX» (США). Паралельно порівнювалися 60 сироваток крові курчат
з різною активністю (30 сироваток від курей, що не щеплювалися проти
метапневмовірусної інфекції (МПВІ) та 30 сироваток крові курчат, щеплених проти МПВІ).
У не щепленої птиці титри антитіл в ІФА МПВ (ДДСП) склали від 24
до 79 (при ПНП 850), в ІФА МПВ («IDEXX») - від 37 до 390 (при ПНП
396). У щепленої птиці - від 3017 до 9756 (в ІФА МПВ, ДДСП), та від 674
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до 2578 (ІФА МПВ, «IDEXX»). У зв’язку з тим, що набори мають різний
позитивно-негативний поріг, титри антитіл відрізняються по абсолютним значенням.
Таким чином, простежується 100 % подібність результатів по даним
діагностикумам, тобто сироватки курей, що не мають антитіл до даного
захворювання не фіксуються в обох наборах і навпаки, сироватки з наявністю протективних титрів антитіл до цього захворювання фіксуються
двома використаними тест-системами.
Висновок. Завдяки розробленій тест-системі ІФА для визначення специфічних антитіл до метапневмовірусу можна проводити епізоотологічний
моніторинг даного захворювання та контроль поствакцинального імунітету у щепленої птиці. Реакція є кількісною, простою у використанні, проводиться в одному розведенні сироватки. У порівнянні з закордонними
аналогами вітчизняна тест-система дешевша у 8 разів.
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арабіноксилани, β-глюкани.
Вступ. Проблема якості та безпеки кормів в сучасних умовах з кожним
роком ускладнюється. Причин тому багато: погіршуються в цілому не
тільки умови існування людини, але і вищих тварин, збільшується застосування у сільському господарстві пестицидів, біостимуляторів та
лікувальних препаратів, проявляється висока пристосовність мікроорганізмів до умов проживання.
Показано, що у кишківнику свиней та птиці практично неможливе руйнування міжклітинних стінок зернових компонентів у зв’язку з
відсутністю в їх організмі відповідних ферментів, які синтезуються мікрофлорою. За рахунок цього доступність поживних речовин, що знаходяться у середині клітинних стінок, залишається низькою для дії травних ендогенних ферментів ШКТ тварин та її можна підвищити додаючи
у комбікорми або зернову дерть екзогенні ферменти, які здатні руйнувати клітинні стінки рослинних кормів, підвищуючи перетравність та засвоюваність поживних речовин корму [9].
На сьогодні використання вуглеводних матриць, а саме клітковини
міжклітіних стінок та її похідних у тваринництві - більше суперечностей, ніж уніфікованих підходів. Так, з одного боку, будь яка клітковина,
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що визначається у лабораторії: сира клітковина, нейтральнодетергентна,
кислотнодетергентна, лігнін є суворо лімітованими для будь яких видів
сільськогосподарських продуктивних тварин, з іншого боку для вирішення певних ветеринарних проблем щодо сталості мікробіоти кишківника
використовується на сьогодні ряд вуглеводних матриць: VITACEL®,
ARBOCEL®, мікрокрісталічна целюлоза, Альфасорб, Мультисорб, Ліферан, Поліфепан, лігнін, Фільтрум, Сорбизол, Пектосорб та інші.
Німецькими вченими Krieg R., Martienssen M., Zentek J., 2012[10] показан ефект від уведення різних концентрацій лігніну, целюлози, та їх
співвідношення на кишкову морфологію та активність мікроорганізмів
кішківника у тварин. Так, за умов збільшення співвідношення лігніну до
целюлози споживання корму і інтенсивність росту знижуються. Сліпа
кишка лінійно зменшується, також виявлено зменшення глибини крипт
від 222 до 142 мкм у сліпій кишці.
В роботах Pinheiro та Gidenne, 1999 [11], показано використання за
Van-Soest, 1973 нормування уведення та співвідношення (NDF, ADF,
ADL) у кормі, які зменшували захворюваність органів травлення у зростаючих тварин. Крім того, збільшення відсотку лігніну в целюлозі (LCR)
у кормі привело до зниження проблеми із травленням і діареєю (Gidenne
з співавт., 2004) [12].
Вчені науково-дослідного інституту тваринництва в Польщі I. FurgalDierżuk, 2004 [12] спостерігали гіполіпідемічний ефект від додавання
різних видів клітковини (Arbocel, Vitacel, гуарової камеді) до раціонів
свиней на відгодівлі, де показали найкращі результати зі зниження загального холестерину і тригліцеридів у сироватці крові в групі тварин,
яким додатково уводили гуарову камедь, у той же час рівень пропіонової
кислоти у сліпій кишці був достатньо високим (43,5 мкМ/г вмісту сліпої
кишки), порівняно з групами, що отримували Arbocel і Vitacel
Уведення різних форм клітковини спонукає ряд дослідників вивчати
механізми гіпохолестеринемічної дії клітковини, які на сьогодні поки
що не є достатньо зрозумілими, хоча декілька гіпотез були запропоновані Anderson et al., 1990 [13], які показали, що гіпохолестеролемічний
ефект різних типів клітковини може бути пов’язаний із в’язкістю хімусу,
де йде інгібіювання та поглинання нейтральних і кислих стероїдів у тонкій кишці. Пектин, гуарова камедь, гуміарабік знижують рівень холестерину в сироватці крові в порівнянні з нерозчинною в’язкою целюлозою.
НДК більш легко ферментується у товстій кишці до коротких жирних
кислот, а саме пропіонової, що може призводити до зниження печінкового холестерину [14,15,16,17].
Мета науково-дослідних робіт. Вивчити (у порівняльному аспекті) вміст
НПС у кормах для сільськогосподарських тварин і птиці.
Результати досліджень та їх обговорення. На сьогодні науковцями запропоновано декілька класифікацій та методичних підходів щодо визначення вуглеводних компонентів кормів, лабораторного вимірювання та трактуванням з точки зору трофології. Так за хімічною будовою
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це полісахариди - целюлоза і її деривати, геміцелюлоза, пектин, камеді,
слиз - гуар та ін..; не вуглеводні компоненти – це полімер ароматичних
спиртівлігнін. За методами виділення з сировини: неочищені; очищені
в нейтральному середовищі; очищені в кислому середовищі; очищені в
нейтральному і кислому середовищах; очищені ферментами. Щодо целюлози то, слід зазначити, що це є нерозгалужений полімер глюкози,
який містить до 10 тис. мономерів; геміцелюлоза утворена конденсацією пентодних і гексозних залишків, з якими пов’язані залишки арабінози, глюкуронової кислоти та її метилових ефірів; гуми (камеді) є розгалуженими полімерами глюкуронової і галактуронової кислот, до яких
приєднані залишки арабінози, манози, ксилози, а також солі Магнію та
Кальцію [18]. Як клітковина, так і харчові волокна створюють відчуття
насиченості і знижують споживання енергії, стимулюють рухову функцію кишківника, розріджують кишковий вміст; формують і збільшують
об’єм калових мас; змінюють швидкість всмоктування глюкози з кишківника, зменшують рівень холестерину в крові, позитивно впливають
на кишкову мікрофлору [19,20].
Також відомо що сира клітковина і харчові волокна не перетравлюються в шлунку і кишківнику, однак пектини і геміцелюлоза піддаються розщепленню кишковими мікроорганізмами, в результаті чого утворюються летючі жирні кислоти, необхідні для регуляції функцій товстої кишки
та гази (водень, метан, вуглецевий газ тощо) [21].
Однак при повноцінному та якісному годуванні тварини антипоживні
речовини кормів, які знаходяться в межах норми інактивуються і виводяться з організму здорових тварин за допомогою відповідних фізіологічних механізмів. Слід зазначити, що наявність у кормових засобах антипоживних та токсичних речовин може бути обумовлена їх природним
станом, або шкідливі речовини з’являються при порушенні режимів вирощування рослинних та обробки кормів та кормової сировини.
Майже 60-70 % від загального вмісту в зернових культурах становлять
складні вуглеводи, які є важкими для засвоєння і перетравлення. Найбільшу зацікавленість становлять некрохмалисті полісахариди (НПС)
(целюлоза, арабіноксилани, b-глюкани) які є основним джерелом енергії і майже не перетравлюються організмом моногастричних тварин і
вважаються антипоживною частиною раціонів [1,2]. Крім того, що НПС
не засвоюються організмом, вони блокують засвоєння поживних речовин, таких як жири, крохмаль і протеїни, які інкапсульовані волокнистими стінками клітин. Водорозчинні НПС, розчиняючись в хімусі, підвищують його в’язкість, внаслідок чого зростає швидкість проходження
поживних речовин у травному тракті, скорочується вірогідність їх засвоєння, а також знижується показник фактичної обмінної енергії корму
[3,4]. Характерним наслідком незасвоєння поживних речовин є волога
підстилка у птахів і можлива неінфекційна діарея у свиней. Як наслідок
погіршується конверсія корму, знижуються показники продуктивнос102

ті тварин. НПС змінюють також оптимальне співвідношення корму та
води в шлунку через здатність залучати вологу, це пов’язано зі структурою поживних речовин і амінокислот, які просто виводяться з організму
або служать субстратом для розмноження патогенної мікрофлори [6, 7].
Найбільшу частину раціонів тварин становлять основні зернофуражні
культури - овес і ячмінь, які відрізняються високим вмістом клітковини
(9-12 і 4-7% відповідно). Якщо обрушити овес і ячмінь, вміст клітковини
знижується до 2,5-3,5% в ячмені, до 4-4,5% у вівсі. При цьому перетравність речовин цих кормів хоч і підвищується, але проблема повністю не
вирішується. Отже жито з кількістю клітковини в зерні всього 2,4-2,5%,
не є високо цінним кормом [5]. Низька поживність зернових обумовлена
тим, що поряд з клітковиною в них присутні в значних кількостях інші
некрохмалисті полісахариди, до яких відносять бета-глюкани і пентозани. Вони містяться в клітинних стінках ендосперму зерна і при лущені не
усуваються. Також за узагальненими даними, основними антипоживними чинниками пшениці, жита та тритикале є пентозани, більшу частину
яких складають арабіноксилани. У ячмені негативний вплив на засвоєння
поживних речовин в основному впливають бета-глюкани [19], (табл. 1)
Таблиця 1
Вміст некрохмалистих полісахаридів в кормовій сировині,
% в перерахунку на СР
Вид сировини
Пшениця
Ячмінь
Жито
Кукурудза
Тритикале
Овес
Соняшниковий
шрот

Некрохмалисті полісахариди
арабіноксилани целюлюза
β-глюкан
6,0-9,5
2,0-3,0
0,8-1,5
5,5-7,0
3,9-9,0
4,3-10,0
7,6-9,0
2,1-2,5
0,5-2,5
4,0-4,3
1,9-3,0
0,1-0,2
5,4-6,9
2,3-3,0
0,2-2,0
5,5-6,9
8,0-12,3
3,0-6,6
6,5-11,0

16,0-23,0

2,5-5,0

загал.вміст
7,5-11,2
13,0-16,5
11,0-13,0
5,0-7,0
8,0-11,0
15,0-25,0
21,0-30,0

Проведено визначення вмісту сирої клітковини, НДК та КДК в концентрованих кормах (табл. 2).
На відміну від зерна вівса, в якому як концентрація сирої клітковини
так і НДК та КДК є достатньо високими – 14,14 г/100г абс. СР; 35,63
та 18,72 відповідно, зерно інших злакових – пшениці, кукурудзи, тритикале характеризується низьким вмістом цих показників. Так, рівень
сирої клітковини становив у цих кормах від 2,19 до 2,57 г/100г СР.,
НДК – 9,07–14,43; КДК – 3,06 –4,77 г/100г абс. сухої речовини.
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Таблиця 2
Вміст показників вуглеводного складу концентрованих кормів,
г/100 г абс. СР, M±m
Назва корму
Зерно
пшениці
Зерно
ячменю
Зерно
кукурудзи
Зерно вівса
Зерно
тритикале

Сира
клітковина

БЕР

НДК

КДК

КДК/
НДК%

НВВ

2,52±0,37

78,48±1,80 14,43±0,8 4,77±0,99 32,90±8,95 65,39±2,02

3,47±0,67

77,64±2,57 20,69±0,1 5,24±0,35 25,35±1,87 60,43±1,75

2,19±0,36

83,59±0,48 10,32±0,2 3,06±0,17 29,55±1,38 75,48±0,56

14,14±1,15 65,17±2,03 35,63±1,1 18,72±1,12 52,54±3,22 43,99±1,36
2,57±0,42

80,57±1,36 9,07±0,74 4,46±0,82 49,17±2,10 75,30±1,36

Зерно ячменю при рівні сирої клітковини 3,47 , г/100г СР відзначається достатньо високим вмістом НДК (20,69 г/100г абс. сух. речовини) та
дещо вищим а ніж в інших видах зерна рівнем КДК (5,24 г/100г СР), що
можна пояснити високим рівнем геміцелюлози.
Висновки. Щоб позбутися негативного впливу антипоживних речовин
кормів на ріст і розвиток тварин слід проводити аналітичні дослідження
та встановлювати вміст НПС у концентрованих кормах; використовувати спеціалізовані ферментні препарати з метою підвищення засвоювання білків кормів.
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УГЛЕВОДНЫЙ СОСТАВ И НЕКРОХМАЛИСТЫЕ
ПОЛИСАХАРИДЫ КОРМОВ
С.В. Цуканова, аспирант; М.Н. Долгая, канд. биол.наук,
E-mail: dolgaiam@mail.ru, (057-740-30-34)
Институт животноводства НААН
Резюме. Проблема качества и безопасности кормов в современных условиях с каждым годом усложняется. Причин тому много: ухудшаются в целом не только условия существования человека, но и высших животных,
увеличивается применение в сельском хозяйстве пестицидов, биостимуляторов и лечебных препаратов, проявляется высокая приспособляемость
микроорганизмов к условиям их обитания.
Однако при полноценном и качественном кормлении животных анти
питательные вещества кормов, которые находятся в пределах нормы
инактивируются и выводятся из организма здоровых животных с помощью
соответствующих физиологических механизмов. Следует отметить, что
наличие в кормовых средствах антипитательных и токсичных веществ
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может быть обусловлено их естественным состоянием, или вредные вещества появляются при нарушении режимов выращивания и хранения
растительных кормов.
Ключевые слова: некрахмалистые полисахариды, антипитательные вещества, арабиноксиланы, β-глюканы.
NON-STARCH POLYSACCHARIDES HOW ANTI-NUTRITIONAL
FACTORS FEED
S.V Tsukanova, postgraduate, M.N. Dolgaia, Ph.D., senior researcher,
E-mail: dolgaiam@mail.ru, (057-740-30-34)
Institute of Animal Sciences NAAS,
Summary. The problem of security fodder in modern conditions every year
becomes more complicated. There are many reasons: worse in general not only
the conditions of human existence, but also the higher animals, increased use of
pesticides in agriculture, bio-stimulants and medicinal products exhibiting high
adaptability of organisms to environmental conditions, while in the higher animals
and human immunity and resistance deteriorate.
However, if the full quality and feeding the animals feed anti nutrients that are
within the normal inactivated and excreted from the body of healthy animals using
appropriate physiological mechanisms. It should be noted that the presence of
antinutritional and feedstuffs can be toxic due to their natural state, or harmful
substances appear under fault conditions of plant cultivation and processing of
feeds and feed raw materials.
Key words: non-starch polysaccharides, antinutrients, arabinoxylans, β-glucans.
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