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ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЕПАТОНИКА
ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ
__________________________________
А.А. Кузьмин, А.Н.Боровко
ООО «АТ Биофарм»
Многочисленные мембранные структуры клеток организма выработаны в процессе длительной эволюции форм организации клеточного
пространства, фиксирования ферментных систем и регуляции метаболизма. Доказано, что при многих болезнях в первую очередь страдают
именно клеточные мембраны, особенно их липидный компонент, в норме
обеспечивающий непрерывность, эластичность мембран, оптимальные
условия для функционирования встроенных в мембрану ферментов,
транспортных белков, многочисленных рецепторов.
В связи с этим эффективность комплексной противострессовой
терапии во многом зависит от степени защиты структуры и функции клеточных мембран, поэтому при любой патологии обосновано включение в
лечебный комплекс мембраностабилизирующих препаратов. Указанные
препараты могут быть использованы и как монотерапия для лечения и
профилактики болезней, в основе которых лежит первичное повреждение
клеточных мембран, в качестве защиты от различных повреждающих
воздействий.
Комплекс мембраностабилизирующих средств довольно широк, что
обусловлено большим разнообразием факторов повреждающих структуру и функцию клеточных мембран: процессы пероксидации в результате гипоксии, стрессов; ионизирующей радиации, интоксикации тяжелыми металлами; процессы, возникающие при осмотическом, геморрагическом шоке; спонтанный и фосфолипазный гидролиз фосфолипидов;
снижение энергообеспечения мембраносвязанных транспортных систем;
аутоиммунное повреждение; избыточная циркуляция гормонов (катехоламины, гипервитаминоз Д); нарушение клеточного гомеостаза кальция и
другие.
Мембраностабилизаторами являются большинство витаминов,
некоторые гормоны, митохондриальные, ферментные, комплексообразующие препараты.
Гепатоник, выпускаемый АО Биофарм, является комплексным
препаратом, действие которого направлено на борьбу с последствиями
стрессов, защиту детоксицирующих систем организма, прежде всего
печени, а также усиление роста и развития организма млекопитающих и
птиц, нормализацию и интенсификацию процессов пищеварения.
В состав гепатоника входит комплекс биологически активных
веществ из группы витаминов, аминокислот, спиртов, солей магния и
органических кислот.
Карнитин — препарат, стабилизирующий мембраны митохондрий.
Одним из важнейших звеньев патогенеза гипоксии миокарда является
нарушение обмена липидов с инверсией системы бета-окисления в мито6

хондриях, активацией переокисления липидов, угнетением митохондриальной энергопродукции. Существенная роль в осуществлении бетаокисления принадлежит карнитину, который принимает участие в регуляции их трансмембранного транспорта. Нормализует показатели перекисного окисления липидов, оказывает анаболический эффект, увеличивает
толерантность к физическим нагрузкам. Карнитин снижает основной
обмен, замедляет распад белковых и углеводных молекул. Способствует
проникновению через мембраны митохондрий и расщеплению длинноцепочных жирных кислот (пальмитиновой и др.) с образованием ацетилКоА (необходим для обеспечения активности пируваткарбоксилазы в
процессе глюконеогенеза, образования кетоновых тел, синтеза холина и
его эфиров, окислительного фосфорилирования и образования АТФ).
Карнитин мобилизует жир из жировых депо (благодаря наличию
трёх лабильных метильных групп). Конкурентно вытесняя глюкозу,
включает жирнокислотный метаболический шунт, активность которого не
лимитирована кислородом (в отличие от аэробного гликолиза), в связи с
чем препарат эффективен в условиях острой гипоксии (в том числе мозга) и других критических состояниях. Вызывает незначительное угнетение
ЦНС, повышает секрецию и ферментативную активность пищеварительных соков (желудочного и кишечного), улучшает усвоение корма. Уменьшает содержание жира в скелетной мускулатуре. Повышает порог резистентности к физической нагрузке, уменьшает степень лактатацидоза. При
этом способствует экономному расходованию гликогена и увеличению
его запасов в печени и мышцах. Оказывает нейротрофическое действие,
тормозит апоптоз, ограничивает зону поражения и восстанавливает
структуру нервной ткани. Нормализует белковый и жировой обмен, повышенный основной обмен при тиреотоксикозе (являясь частичным антагонистом тироксина), восстанавливает щелочной резерв крови. Недавно
было показано, что карнитин может дифференциально вызывать апоптоз (клеточную гибель) аномальных раковых клеток, но в то же время
стимулировать защиту от канцерогенеза и нейродегенерации в нормальных клетках. Ацетил-L-карнитин был признан сильным средством для
защиты шаперонов (белков теплового стресса), вследствие его способности ацетилировать потенциальные участки гликозилирования маленьких HSP и соответственно защищать их от вызванного гликозилированием повреждения.
Никотинамид — (витамин РР) — используется в качестве простетической группы ферментов — переносчиков водорода и осуществляющих окислительно-восстановительные процессы. Обладает свойством ингибировать активность ксантиноксидазы — основного прооксидантного фермента, инициирующего перекисные процессы, образование
супероксидного аниона.
Пантотенат кальция — как мембраностабилизатор участвует в
процессах окисления и ацетилирования в липидном и углеводном обмене, в синтезе ацетилхолина, стимулирует образование кортикостероидов
в коре надпочечников. Входит в состав кофермента А. Применяется при
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экземе, аллергических дерматитах, сенной лихорадке, трофических язвах, панкреатите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе в послеоперационном периоде при операциях на брюшной полости.
Улучшает энергетическое обеспечение сократительной функции
миокарда, повышает терапевтическую эффективность сердечных
гликозидов.
Янтарная кислота участвует в процессе клеточного дыхания кислорододышащих организмов. Важнейший участник цикла трикарбоновых
кислот, или цикла Кребса. Цикл Кребса — центральное звено метаболизма, основной способ получения энергии при окислении органических
субстратов, место пересечения многих метаболических путей. Добавление сукцината извне активирует цикл Кребса в соответствии с принципом
Ле-Шателье (добавление в равновесную систему исходных продуктов),
что позволяет ускорить процесс вывода недоокисленных продуктов
обмена.
Магния сульфат оказывает желчегонное (рефлекторное действие
на рецепторы слизистой оболочки 12-перстной кишки) и слабительное
действие. Является антидотом при отравлениях солями тяжелых металлов. Регулирует обменные процессы, межнейрональную передачу и
мышечную возбудимость, препятствует поступлению Ca2+ через пресинаптическую мембрану, снижает количество ацетилхолина в периферической нервной системе и центральной нервной системе. Расслабляет
гладкую мускулатуру, снижает артериальное давление (преимущественно повышенное), усиливает диурез. Противосудорожное действие - Mg2+
уменьшает высвобождение ацетилхолина из нервно-мышечных синапсов, подавляя при этом нервно-мышечную передачу, оказывает прямое
угнетающее действие на центральную нервную систему. Антиаритмическое действие - Mg2+ снижает возбудимость кардиомиоцитов, восстанавливает ионное равновесие, стабилизирует клеточные мембраны.
Кардиопротекторный эффект обусловлен расширением коронарных
артерий, снижением агрегации тромбоцитов. При стресссах, высоких
физических и психических нагрузках магний в огромных количествах
выводится с мочой из организма, чему способствуют стрессовые гормоны
адреналин и кортизол, между тем магний необходим надпочечникам для
производства гормонов, в том числе и кортизола. Даже кратковременный
стресс «сжигает» суточную норму магния. Также магний принимает
участие в синтезе в головном мозге всех нейропептидов, влияющих на
эмоциональное состояние.
Сорбит оказывает диуретическое, дезинтоксикационное, желчегонное, спазмолитическое и слабительное действие. Сорбит повышает интенсивность пищеварения, способствует нормализации и оздоровлению
кишечной микрофлоры, помогает организму снижать расход витаминов
B1, B6 и биотина.
Сочетание в гепатонике вышеуказанных компонентов обладает
новым, неожиданным эффектом стимулировать обменные процессы в
организме, а также защищать организм на клеточном уровне при интокси8

кации и стрессе, в том числе тепловом. Препарат защищен патентом
Украины на изобретение. Заявлен международный патент.
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Об устранении дефицитов в кишечной микрофлоре птицы,
способе поддержания ее защитного эффекта на высоком уровне
Практика нынешнего сельского хозяйства показывает: использование антибиотиков как для лечения инфекционных заболеваний, так и для
получения требуемых привесов птицы в итоге приводит к чрезмерному
накоплению вредных препаратов в получаемой продукции, поступлению
антибиотиков в организм человека. Вследствие этого быстро расширяется круг условно-патогенных микроорганизмов, обладающих множественной устойчивостью к антибиотикам. На этом пути хозяйства не в
состоянии избавиться от циркулирующих патогенов. Есть альтернатива –
использование пробиотических препаратов. Пробиотики второго поколения имеют ряд преимуществ. Однако внедрение их еще весьма ограничено, что обусловлено недостатком информации. Оздоравливающие
свойства пробиотиков заключаются в антагонистической активности против патогенных микробов и их метаболитов, в создании благоприятных
условий для микрофлоры желудочно-кишечного тракта и снабжении организма животных биологически активными веществами, повышающими
конвертируемость корма, улучшающими процессы жизнедеятельности и
иммунный статус организма.
В природных условиях установление микробной популяции в пищеварительном тракте всех теплокровных животных вскоре после рождения
является неизбежным. Микробные виды, которые первыми устанавливаются, в большинстве случаев являются предшественниками
конечных организмов, которые будут колонизировать и развиваться в
пищеварительном тракте в течение всей жизни птицы. Кишечная микрофлора птиц предохраняет их против заболеваний. Если это так, то почему возникает потребность в применении пробиотиков? Проблемы появ9

ляются при несоблюдении условий выращивания молодняка. Отсутствие
контакта с матерями приводят к тому, что устанавливающаяся в кишечнике микрофлора становится дефицитной в бактериях, которые должны
перейти от матерей и ответственны за здоровье животного-хозяина, его
предохранение от заболеваний. Исходя из этого, становится очевидным,
что цель пробиотического подхода состоит в устранении дефицитов в
кишечной микрофлоре и поддержании ее защитного эффекта на возможно высоком уровне. Пробиотики нормализуют микрофлору кишечника,
подавляют развитие патогенной микрофлоры. Продукты жизнедеятельности бактерий благотворно влияют на секреторную деятельность желудочно-кишечного тракта, возбуждают аппетит, повышают усвояемость
корма. Применение пробиотиков в начале продуктивного периода способствует нормализации обменных процессов.

Рис.1. Анатомическая разделка цыплят-бройлеров (петушки).
Морфокартина внутренних органов. На контрольной тушке наблюдается
повышенное отложение абдоминального жира, на желудке, кишечнике,
кровоизлияния на двенадцатиперстной кишке*

Обязательным условием применения пробиотков должен быть
индивидуальный подход к каждой птицефабрике. Это, во-первых, оценка
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в данном хозяйстве
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путем микробиологического анализа проб кормов, воды, подстилки, воздуха, а также условно-здорового поголовья и поголовья с клиническими
признаками инфекционных заболеваний. Во-вторых, идентификация потенциальных возбудителей инфекций с последующим изучением их вирулентных свойств. В-третьих, исследование антогонистической активности
к полученным изолятам . В-четвертых, определение специфической активности рекомендуемых биопрепаратов в отношении конкретных
патогенов и основанные на этом рекомендации по их использованию. Впятых, подбор схемы применения пробиотика с обязательным повторным
контрольным тестированием их эффективности. Предоставление такого
сервиса возможно в условиях производителя пробиотических препаратов, где специалисты-микробиологи смогут вырастить бактериальную
культуру – основу будущего препарата, которая с высокой долей вероятности подавит конкретного возбудителя той или иной болезни на конкретной птицефабрике. Поэтому для опытов и анализа был выбран пробиотик Моноспорин™ ПК5, поскольку на биофабрике ООО «СХП
«Нива», которая в входит в группу компаний «Biona», предоставляется
весь спектр выше указанных услуг с индивидуальным подходом к каждому хозяйству.
Сохранность поголовья, %

Однородность стада цыплят-бройлеров, %
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Динамика живой массы и среднесуточный прирост цыплят-бройлеров

Рассмотрим механизм действия и основные преимущества
пробиотиков на примере биопрепарата Моноспорин™ ПК5. Пробиотик
выпускается в виде гелеобразной формы с титром его активной основы
бактерии Bacillus Subtilis не менее 5 млрд. КОЕ в 1 мл. Данный биопрепарат уже апробирован и хорошо зарекомендовал себя в ветеринарной
практике, в частности в птицеводстве.

Рис.2. В контрольной группе видно значительное увеличение
печени и дряблая консистенция. В опытной группе – размер печени в
норме, она имеет однородную окраску и консистенцию*

Пробиотик Моноспорин™ ПК5 выгодно отличается от всех известных аналогов более широким спектром действия и новой лекарственной
формой применения с высоким содержанием в ней активных жизнеспособных микроорганизмов. Основа этого препарата – промышленно ценный штамм Bacillus subtilis 090, который обладает высокими антагонистическими свойствами в отношении возбудителей кишечных инфекций:
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грамотрицательных – представителей родов Klebsiella, Escherichia,
Salmonella, Proteus, Pseudomonas; грамположительных – Staphylococcus,
Streptococcus.
Преимущества, которые получают производители от
применения препарата Моноспорин™ ПК5, отражены в этих таблицах.
Показатели сохранности поголовья, его однородности и динамика живой
массы птицы в опытных группах значительно лучше, чем в контрольных*.

Рис.3 Печень цыплят-бройлеров при использовании Моноспорина™ ПК5 в
возрасте 40 дней. Окраска гемотоксимин и эозин. Увеличение 18х40*

Фото слева (контроль). Наблюдается крупнокапельная дистрофия,
гиперхрометоз ядер гепатоцитов.
Фото справа (опты). Ядра клеток слабоокрашены, идут процессы
формирования клеток. Интенсивное размножение гепатоцитов.
Применение в данной схеме Моноспорина™ ПК5 обусловливается
способностью штамма Bacillus subtilis эффективно нейтрализовать
влияние стафилококкового экзо- и сальмонеллезного эндотоксинов, способности к временной колонизации кишечника с последующей элиминацией культуры из организма животных. Оральное введение суспензии
данного штамма бацилл существенно влияет нa синтез общих антител
IgA, IgM и IgG не только в сыворотке крови, но и в отделах тонкого кишечника, ПБ и МЛУ. Иммунитет
резко возрастает после введения
Bacillussubtilis и начиная уже с 3-го дня после колонизации кишечника и
достигает своего максимума уже на 7 день, снижается, как правило,
только к 70 дню. Стимулирующее влияние Bacillus subtilis на формирование локальней (мукозной) иммунной реактивности организма обеспечивает неспецифическую защиту против большинства энтеральных
патогенов.
Роль нормальной микрофлоры в обеспечении процессов жизнедеятельности организма хозяина общеизвестна. Именно микробная
колонизация инициирует синтез нормальных антител. Эксперименты по
применению Моноспорина™ ПК5 на базе ЗАО «Мироновская Птицефабрика», АООО «Южный Холдинг», ОАО «Тернопольская Птицефаб13

рика», ООО «Березнанская Птица», ООО «Черкасская Птицефабрика»
ООО «Птицефабрика Волочиская», ООО «Подольский Бройлер», ОГУП
«Среднеуральская Птицефабрика» (Свердловская область, Российская
Федерация) показывают, что:

Рис.4 Мышечный желудок цыплят-бройлеров контрольной и опытной
группы, где использовали препараты Моноспорин™ ПК5 и Бацелл™.
Наибольшее отложение жира в контрольной группе*

1. Успешность применения пробиотиков в ветеринарии зависит от
осуществления специфического подхода к каждому хозяйству, подбора
схемы их применения.
2. Выраженная способность штамма Bacillus subtilis, активной основы Моноспорина™ ПК5 нейтрализовать влияние стафилококкового экзои сальмонеллезного эндотоксинов, а также его другие специфические
свойства объясняют высокую эффективность его применения в ветеринарии как альтернативы антибиотикам.
3. Оральное введение Моноспорин™а ПК5 существенно стимулирует синтез общих IgA, IgM и lgG в сыворотке крови, отделах тонкого
кишечника, Пэйеровых бляшках (ПБ) и мезентеральных лимфатических
узлах (МЛУ).
4. Повышение сохранности и увеличение привесов поголовья птицы
в результате применения Моноспорина™ ПК5 наблюдается на фоне
снижения кормовых затрат.
5. Использование Моноспорина™ ПК5 в профилактических целях
вместо традиционных антибиотиков позволяет получать экологически
чистую продукцию в птицеводстве и экономить средства.
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Рис.6. Железистый желудок цыплят- бройлеров контрольной группы.
В просвете желудка на некоторых сосочках наблюдается огрубление с
образованием роговых чешуек*

Таким образом, пробиотик Моноспорин™ ПК5 обладает способностью к подавлению условно-патогенной микрофлоры и нормализует пищеварение, препарат увеличивает усвояемость корма
на 12–15% и прирост живой массы на 7-8 %, повышает сохранность
молодняка до 98%. Применение Моноспорина™ ПК5 дает увеличение
яйценоскости на 4-8% и активный набор пика продуктивности несушек до
96% с последующим сохранением (85-90 дней) с удержанием его выше
90% в возрасте птицы до 48 недель. При совместном применении с
Бацеллом™ на бройлерах он дает увеличение среднесуточного привеса
в среднем на 12 -15 %, снижение потребление корма на килограмм прироста живой массы на 8-10%. Он является эффективной альтернативой
антибиотикам, стимулирует рост и развитие собственной полезной
микрофлоры –лакто- и бифидобактерий , гидролизирует крахмал.
Моноспорин™ ПК5 увеличивает поедаемость корма и продуктивность птиц, активирует обмен веществ в организме , стимулирует синтез
аминокислот и витаминов, синтезирует ферменты и антибиотические
субстанции и подавляет патогенную микрофлору, обеспечивает необходимое регулирующее действие на функциональную способность щитовидной железы, что можно считать одним из механизмов его влияния на
биохимические процессы организма. Препарат повышает активность
клеточного ответа крови – увеличивает на 63% НСТ-тест моноцитов, на
39% нейтрофилов и фагоцитарное число до 1,63, повышает общую резистентность организма к вирусным заболеваниям и различным неблагоприятным (стрессовым) факторам, увеличивает иммунный ответ на
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вакцинации у всех видов животных, в т. ч. у птицы титр антител через 20
дней после вакцинации против болезни Гамборо. Бактерии Bacillus subtilis
разлагают сахарозу, мальтозу, глюкозу, продуцируют каталазу, эндоглюконазу и другие ферменты ( целлобиазу и пектиназу), участвующие в
расщеплении пектиновых веществ.

Рис.7 Гистокартина железистого желудка цыплят-бройлеров
в возрасте 40 дней контрольная группа. Окраска гематоксилином
и эозином (увеличение х20)*

Фото сверху (контроль). Лимфатические фолликулы уплотнены.
Фото снизу (опыт). Работа желез в норме. В интерстициальной
соединительной ткани полиморфноклеточный инфильтрат.

Рис. 8. Кутикула мышечного желудка цыплят-бройлеров. В контролеороговение поверхности кутикулы, в опытной группе, где применяли
пробиотические препараты - поверхность кутикулы эластичней*
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Рис. 9. Морфокартина двенадцатиперстной кишки бройлеров
в возрасте 40 дней. Контрольная группа: увеличение кровеносных
сосудов и точечные кровоизлияния, спайки*

Рис.10 Гистокартина железистого желудка цыплят-бройлеров
в возрасте 40 дней контрольная группа. Окраска гематоксилином и
эозином (увеличение х100)*

Фото сверху (контроль). Набухший эпителий. Некроз ядер.
Фото снизу (опыт). Нормальное состояние.
Моноспорин™ ПК5, благодаря высокой активности в подавлении
патогенов, может применяться в качестве профилактического и терапевтического средства. Препарат безопасен для птиц в любых дозах, при
этом сохраняет продукты животноводства безопасными для человека, в
отличие от антибиотиков. Жидкую смесь Моноспорин™ ПК5 вводят
птице с водой. Моноспорин™ ПК5 также имеет ряд преимуществ - не
вызывает привыкания у патогенной микрофлоры к препарату, легко
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растворим в воде и безопасен в применении, экономически выгодный в
сравнении с антибиотиками и другими пробиотиками.
Очевидно, что применение пробиотиков как в птицеводстве, так,
кстати и в растениеводстве (что не рассмотрено здесь из-за того, что это
не профиль данного издания), открывает фактически новую эру в экологически чистом сельском хозяйстве, позволяет с новых позиций оценить
перспективы его продуктивности. Таким образом, оптимизм специалистов
агросферы и экологов, по поводу новых перспектив в агросекторе нашего
хозяйства имеет все основания. Сельское хозяйство c минимальным
использованием химикатов, которое базируется на бережном отношении
к природе и одновременно является эффективным – даже не завтрашний, а уже сегодняшний день. Благодаря биопрепаратам можно добиться
не только сохранения земельных ресурсов и здоровья потребителей, но и
высокой урожайности в растениеводстве, отменной производительности
– в птицеводстве.

ЗАЛОГ УСПЕХА - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ!
__________________________________
Специалисты группы
компаний «Единство».
На протяжении многих лет специалисты группы компаний
«Единство» делятся своим опытом, и предоставлением консультационной поддержки в области кормления, содержания и гигиены сельскохозяйственных животных и птицы.
В группу компаний «Единство» входят заводы, где непосредственно
осуществляется процесс производства качественного, экономически
выгодного комбикорма: ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима»; белково-витаминных добавок: ТМ «Feedline», ТМ «BestMix»; рациональная
фасовка (250 грм., 300 грм., 1 кг.) продуктов для интенсификации животноводства и птицеводства ТМ «МАХ ефект»; премиксов, концентратов
(БМВД) и других продуктов для всех сельскохозяйственных животных и
птицы, таких как:
- ООО «Арго Ком» - комбикормовый завод в городе Новомосковск,
Днепропетровская область;
- ОДВ «Диканьский комбикормовый завод», ООО «Лохвицкий
комбикормовый завод», ООО «Божковский комбикормовый завод»
- Полтавской области.
1. Высокий уровень производства и новейшие технологические
решения;
2. Слаженность управленческого аппарата;
3. Наличие совершенной системы контроля качества на производстве;
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4. Сотрудничество с мировыми лидерами в вопросах кормления
животных;
5. Работа высококвалифицированных и высокомотивированных
специалистов на предприятиях группы компаний «Единство» – все это
дает отечественному производителю гарантию в стабилльном
обеспечении их хозяйств качественной кормовой продукцией и помощь в
ведении эффективного животноводства и птицеводства.
Группа компаний «Единство» является одним из лидеров отрасли
производства комбикормов и белково-витаминных концентратов для всех
видов сельскохозяйственных животных и птиц. Одним из условий успешного бизнеса является взаимодействие с надежными партнерами,
которые благодаря своему профессионализму и стремлению к самым
высоким результатам, помогают решать тяжелые задачи и, рука об руку,
развиваясь и совершенствуясь, достигать поставленныхцелей.
ГК «ЕДИНСТВО», а именно её структурная единица
ООО «ТАНДЕМ-2002», г.Полтава с 2007 года официальный эксклюзивный представитель на
Украине таких зарубежных компаний:
- компании MIAVIT (Германия);
- компании SUNHY Group (КНР).
Компания Миавит начала свою деятельность в сфере животноводства более 60 лет назад – в 1948 г компания
была основана как ветеринарная практика и специализировалась на современном кормлении животных. В 1972г.
ветеринарная практика была закрыта и компания
«MIAVIT GmbH & Co. KG» сконцентрировалась на производстве премиксов и минеральных кормов.
Компания Миавит – это производитель
премиксов №1 в Германии и один из крупнейших производителей сухого холина (витамина
В4) в Европе.
Научно-исследовательский центр Миавит
располагает пятью докторами наук в области
ветеринарии и кормления животных, а также
собственной лабораторией, являющейся одной
из ведущих лабораторий в Германии по анализу витаминов А и Е. Компании присуждено
множество знаков качества, включая GMP+ и
FAMIqs.
МИАВИТ сегодня – это современнейший
комплекс двух заводов в Германии с 5-ю независимыми премиксными линиями, цех для изготовления сухого холин
хлорида, витамина Е и цех для изготовления жидких специальных продуктов + современный завод в Испании (3-ий рынок по кормам) с 2-мя
линиями!
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Компания известна на весь мир, предлагает и поставляет
следующую продукцию:
– премиксы по рецепту заказчика;
– специальные корма;
– жидкие комплексы;
– кормовые добавки (вит. Е, Холин-хлорид);
– витамины и микроэлементы;
– минеральные корма;
– Бленды Лутавит.
Специалисты компании MIAVIT предлагают компетентное решение
любой проблемы кормления животных. Современные технологии и
собственная лаборатория, вместе с сертифицированными источниками
сырья, гарантируют высокое качество продукции для достижения высоких
показателей в вашем хозяйстве.
Компания осуществила крупные инвестиции в модернизацию
производства и оснащения лаборатории самыми сверхсовременными
хроматографами. Благодаря этому лаборатория стала одной из ведущих
в Германии по анализу сложных смесей витаминов и микроэлементов.
Это позволяет поставлять клиентам продукцию с гарантией того, что она
не содержит никаких нежелательных примесей. Ежедневно специалисты
компании MIAVIT прилагают усилия, для того чтобы заслужить и укрепить
доверие, поставляя только высококачественную продукцию.
Мы специалисты ГК «Единство» готовы предложить Вам компетентное
решение любой проблемы питания и гигиены животных и птицы.
SUNHY Group (КНР) – это крупнейший в Азии
производитель кормовых ферментов, компания, посвятившая себя научным разработкам, развитию и производству высокоэффективных кормовых добавок с использованием современных биологических технологий.
Передовые технологии производства
ферментов методом жидкой ферментации,
ступенчатый контроль продукта в процессе
производства
позволяют
получить
высокую заданную активность ферментов.
Ферментные композиции подобраны с
учётом особенностей зернового сырья
Украины. Они разработаны специально
для птичьих и свиных рационов с высоким
содержанием пшеницы и шрота подсолнечника.
Комплексный подход к ведению сельскохозяйственного производства с
помощью наших специалистов и продуктов позволяет существенно
увеличить рентабельность животноводства и птицеводства.
Более подробную информацию о продуктах можно получить по
телефонам: тел/факс: (0532) 606 – 771 /772 /773 /774,
e-mail: import@edinstvo.pl.ua.
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Основой нашей работы с клиентами был и остается индивидуальный подход и правило: «Каждый клиент для нас – единственный!».
Такой подход позволил нашей компании занять лидирующие позиции на
рынке производителей кормов.
Отличие нашей компании – это разумные цены, быстрота и
четкость рассмотрения вопросов, комплексное сопровождение хозяйств
по вопросам оптимизации рецептур кормов и содержания.
Помимо стандартных
услуг мы рады предложить специальные
программы по откорму крупного рогатого скота, кур-несушек, бройлеров,
свиней, кроликов, индюков, перепелов, гусей, уток и рыбы.

птиц;

Работа с группой компаний «Единство» помогает:
- сократить издержки производства при откорме животных и
- повысить привесы;
- увеличить плодовитость животных;
- увеличить сохранность на всех стадиях;
- улучшить переваримость и усвояемость корма.

Для получения информации, консультации или приобретения
продуктов обращайтесь по адресу: г. Полтава, ул. Кондратенко, 6а, по
тел.: (0532) 606771,606772,606773,606774, 606775, а также ул. М.
Бирюзова, 32а, тел.: (0532) 506328, 506528, 610026(27).
Урдзик Р. М.
ГК «Единство»
Компании для реализации комбикорма, БМВД собственного
производства, а также продуктов для интенсификации животноводства и
птицеводства
зарубежных партнеров (немецкой компании MIAVIT;
китайской компании SUNHY Group) требуются специалисты аграрного
направления для работы в офисах.
Также приглашаем к сотрудничеству представителей в
регионах Украины.
Для получения детальной информации обращайтесь по
телефонам:
8 (095) 6633907; 8 (0532) 610 026(27), 506 328, 506 528.
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«КОМПЛЕКСНО + КАЧЕСТВЕННО + МОБИЛЬНО =
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ЕДИНСТВО!»
_____________________________________________________
Специалисты группы компаний «Единство».
На протяжении многих лет специалисты группы компаний «Единство»
делятся своим опытом, и предоставлением консультационной поддержки в
области кормления, содержания и гигиены сельскохозяйственных животных
и птицы.
Группа компаний «ЕДИНСТВО» - это:

1.
2.
3.
4.

Новшество технологий.
Лабораторные услуги.
Инновации.
Индивидуальность и комплексность разработки рецептуры.
5. Высокоточное дозирование компонентов.
6. Разумные цены и гарантированное высокое качество продукции.
7. Научный подход к разработке сложных рецептов.
8. Полная прозрачность процесса производства для клиента.
9. Постпродажный сервис и профессиональное консультирование.
10.Точность поставки.
В группу компаний «Единство» входят заводы, где непосредственно
осуществляется процесс производства качественного, экономически выгодного комбикорма: ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима»; белкововитаминных добавок: ТМ «Feedline», ТМ «BestMix»; рациональная фасовка (250 грм., 300 грм., 1 кг.) продуктов для интенсификации животноводства и птицеводства ТМ «МАХ ефект»; премиксов, концентратов (БМВД)
и других продуктов для всех сельскохозяйственных животных и птицы,
таких как:
- ООО «Арго Ком» - комбикормовый завод в городе Новомосковск,
Днепропетровская область;
- ОДВ «Диканьский комбикормовый завод», ООО «Лохвицкий
комбикормовый завод», ООО «Божковский комбикормовый завод»
- Полтавской области.
1. Высокий уровень производства и новейшие технологические решения;
2. Слаженность управленческого аппарата;
3. Наличие совершенной системы контроля качества на производстве;
4. Сотрудничество с мировыми лидерами в вопросах кормления
животных;
5. Работа высококвалифицированных и высокомотивированных
специалистов на предприятиях группы компаний «Единство» – все это
дает отечественному производителю гарантию в стабилльном обеспечении их хозяйств качественной кормовой продукцией и помощь в ведении эффективного животноводства и птицеводства.
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На сегодняшний день высокое качество одновременно означает
высокую надежность для наших клиентов. Поэтому мы инвестируем в
качество.
Система контроля качества в группе компаний «Единство» строится на основании внешних стандартов (отраслевые ГОСТЫ – национальные и международные) и внутренних производственных стандартов и
требований. Эта система, как живой организм, находится в постоянном
развитии и совершенствовании. Специалисты компании постоянно
проводят мониторинг инноваций в области кормления животных и систем
качества, в дальнейшем эти новшества анализируются и апробируются в
условиях своего производства, и только в случае полного соответствия
внедряются в действующую систему качества и внутренние стандарты.
Основой нашей работы с клиентами был и остается индивидуальный подход и правило: «Каждый клиент для нас – единственный!».
Такой подход позволил нашей компании занять лидирующие позиции на
рынке кормопроизводителей.
ГК «Единство» является одним из лидеров отрасли по объемам
производства комбикормов и белково-витаминных концентратов для всех
сельскохозяйственных животных и птиц.
Заводы на которых непосредственно производится продукция,
оснащены современным оборудованием ведущей голландской фирмы
Van Аarsen.

Современное оборудование позволяет производить не только гранулированный комбикорм с заданным размером гранулы, но и измельчать его в крупку разной величины. Высокая прочность гранулы и крупы
комбикорма, который производится, позволяет перевозить его на разные
расстояния практически без изменения первичного вида. Высокое качество и необходимый состав комбикормов достигаются научными исследованиями, проводимыми непосредственно в лабораториях заводов.
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Точное взвешивание исходных материалов с правильным соблюдением весовых соотношений при их перемешивании по заданным рецептам обеспечивается электронными весами-дозаторами, управляемыми компьютерной системой.
Отличие нашей компании – это разумные цены, быстрота и четкость рассмотрения вопросов, полный набор видов услуг.
Помимо стандартных услуг мы рады предложить специальные
программы по откорму крупного рогатого скота, кур-несушек, бройлеров,
свиней, кроликов, индюков, перепелов, гусей, уток и рыбы.
Группа компаний «Единство» является производителем качественного, экономически выгодного комбикорма:
ТМ «Щедра Нива», ТМ «Баланс-оптима», ТМ «Просто Корм», ТМ
«ТОП Корм»; белково-витаминных добавок: ТМ «Feedline»; рациональная фасовка (300 грм., 1 кг.) премиксов, концентратов (БМВД) и других
продуктов для интенсификации животноводства и птицеводства ТМ
«МАХ ефект» для всех сельскохозяйственных животных и птицы на
мощностях своих комбикормовых заводов в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, очень ответственно подходит к подбору
сырья для своей продукции.
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Работа с группой компаний «Единство» помогает:
- сократить издержки производства при откорме животных и
птиц;
- повысить привесы;
- увеличить плодовитость животных;
- увеличить сохранность на всех стадиях;
- улучшить переваримость и усвояемость корма.
Комплексный
подход
к
ведению
сельскохозяйственного
производства с помощью наших специалистов и продуктов, позволяет
существенно увеличить рентабельность животноводства и птицеводства.
Мы специалисты ГК «Единство» готовы предложить Вам компетентное
решение любой проблемы питания и гигиены животных и птицы.
Для получения информации, консультации или приобретения
продуктов обращайтесь по адресу: г. Полтава, ул. Кондратенко, 6а, по
тел.: (0532) 606771,606772,606773,606774, 606775, а также ул. М.
Бирюзова, 32а, тел.: (0532) 506328, 506528, 610026(27).
Урдзик Р. М.
ГК «Единство»
Компании для реализации комбикорма, БМВД собственного
производства, а также продуктов для интенсификации животноводства и
птицеводства
зарубежных партнеров (немецкой компании MIAVIT;
китайской компании SUNHY Group) требуются специалисты аграрного
направления для работы в офисах.
Также приглашаем к сотрудничеству представителей в
регионах Украины.
Для получения детальной информации обращайтесь по
телефонам:
8 (095) 6633907; 8 (0532) 610 026(27), 506 328, 506 528.
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УДК: 619: 576.858:615.371
МАТЕРИНСЬКИЙ ІМУНІТЕТ ТА ЙОГО РОЛЬ ПРИ
ВАКЦИНАЦІЇ ПТИЦІ ПРОТИ ХВОРОБИ МАРЕКА
__________________________________________
Білецька Г.В.
Інститут птахівництва НААН
Виявлено негативний вплив материнського імунітету на
ефективність вакцинації птиці проти хвороби Марека. В лабораторних
умовах встановлено, що щеплення батьківських стад курей та їх нащадків
анологічними серотипами вірусів, які входять до складу бівалентної
вакцини, знижує на 20,6% вироблення імунітету порівняно з вакцинацією
нащадків біопрепаратом з гетерологічними серотипами вірусу.
Материнський імунітет, вакцинація, хвороба Марека.
На сьогоднішній день для профілактики хвороби Марека (ХМ) застосовують як моновалентні, так і полівалентні препарати. Встановлено,
що найвищі захисні властивості мають моновалентні препарати, які створені на основі високоімуногенних штамів вірусів ХМ 1-го серотипу та полівалентні вакцини, які включають комбінації штамів вірусів 3-х серотипів.
Для комбінації штамів вірусів групи ХМ 2-го серотипу та вірусу
герпесу індичок (3-го серотипу) встановлено прояв синергічного ефекту:
ефективність одного вакцинного компоненту зростає від дуже низької
дози другого [1, 2, 3], що дозволяє застосовувати меншу кількість вірусу в
одній вакцинальній дозі. На практиці застосовуються вакцини, які включають серотипи 1+3 та 2+3 та 1+2+3 [4 ].
При цьому дискусійним залишається питання про вплив материнських антитіл на ефективність вакцинації курчат, особливо при застосуванні
полівалентних препаратів. Вважають, що у курчат з високим рівнем материнських антитіл після вакцинації титри віруснейтралізуючих антитіл
починають прогресивно наростати через 4-5 неділь після вакцинації, в той
же час у курчат, які не мають материнських АТ, аналогічний процес
спостерігається, починаючи з 2-го тижня [5]. Щоб знизити негативний
вплив материнських антитіл, запропонована так звана “альтернативна
вакцинація”, коли батьків і потомство щеплюють вакцинами, створеними
на основі штамів різних серотипів. Проте, чи відіграє це вирішальну роль
для захисту птиці від патогених штамів вірусу, а також чи виправдана
необхідність застосування “альтернативної вакцинації” однозначної думки
немає, адже при ХМ основну роль відіграє клітинний імунітет [6].
Мета досліджень: вивчити ефективність вакцинації бівалентиною
вакциною курчат з гетерологічними і гомологічними материнськими
антитілами.
Матеріали і методи. Для досліджень використовували експериментальну бівалентну вакцину проти хвороби Марека, виготовлену із
авірулентного штаму ІП-24 вірусу ХМ 1-го серотипу та штаму ФС-126 гер26

песвірусу індичок 3-го серотипу, яка розроблена в ІП НААН та проходить
реєстрацію в ДНКІБШМ [7].
Дослідження проводили у віварії відділу профілактики хвороб птиці.
Для цього було використано 2 дослідні групи курчат, батьки яких щеплювавлись різними вакцинами, а тому мали материнські антитіла до різних серотипів вірусу. Першу групу курчат одержували від курей, які в попередньому
році були щеплені Російською бівалентною вакциною проти ХМ (SB-1+ ФС126: (2+3 серотипи)). Другу групу курчат одержували від курей, які в попередньому році щеплювались експериментальною бівалентною вакциною
проти ХМ (ІП-24+ФС-126 (1+3 серотипи)). В добовому віці обом групам курчат
інокулювали однакову кількість експериментальної бівалентної вакцини: 500
ФТО штаму ІП-24 та 500 ФТО ФС-126 (1+3 серотипи). В 14-добовому віці
проводили контрольне зараження вірулентним вірусом ХМ (штам JM-Р) в дозі
0.5 см3 вірусвміщуючої крові. Контрольну групу курчат інфікували аналогічно
в добовому віці вірулентним вірусом ХМ. За молодняком проводили спостереження 180 днів, встановлювали причини відходу. Імуногенність (в %)
оцінювали по кількості випадків ХМ при розтині загиблої птиці, а також забитої
наприкінці досліду.
Результати досліджень наведені в таблиці.
Відхід птиці від ХМ у різних групах птиці.
Бівалентна
Відхід
Кільптиці від
вакцина
кість
ХМ
Групи
при
голів у
щепленні
го- %
групі
курчат
лів
I (курчата одержані від батьків,
ІП-24+
21
2
9.5
щеплених в добовому віці
ФС-126
бівалентною вакциною
(500+500
SB-1+ФС-126 )
ФТО)
II (курчата одержані від батьків,
ІП-24+
23
7 30.1
щеплених в добовому віці
ФС-126
бівалентною вакциною
(500+500
ІП-24+ФС-126)
ФТО)
КОНТРОЛЬ (курчата не щеплені,
20
20 100
інфіковані контрольним
вірулентним штамом)
Примітка.* td=1.8

Імуногенність,
%
90.5+6.14

69,9+10.03*

-

В гострому досліді за період спостереження відмічали підвищений
відхід птиці від ХМ у групі, де курчата та їх батьки щеплювались аналогічною вакциною, до складу якої входили штами 1-го та 3-го серотипів 30.1%, що на 20,6% більше, ніж при щепленні батьків та їх потомства
вакцинами з гетерологічними серотипами (1+2 та 1+3). При цьому в
контрольній групі курчат спостерігали 100% загибель курчат від ХМ, що
свідчить про високу вірулентність контрольного штаму.
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Таким чином, індекс захисту птиці, яка одержана від батьків, щеплених в попередньому році аналогічною бівалентною вакциною, не перевищував 69,9%, що свідчить про негативний вплив материнських антитіл
на ефективність вакцинації. Для остаточного з’ясування впливу материнських антитіл на ефективність вакцинації проти ХМ полівалентними
вакцинами необхідні подальші дослідження, оскільки не можна не враховувати актуальність цього питання при щепленні промислових стад курей.
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The negative effect of homological maternal immunity on the
effectiveness of vaccination against the Marek’s disease is revealed. In
laboratory conditions is has been determined that vaccination of parental
stocks of hens and their posterity by analogical serotypes of the viruses,
which are in the composition of the bivalent vaccine, decreases the
immunity production by 20.6% in comparison with vaccination of
posterity by the biopreparation with homological serotypes of the virus.
Maternal immunity, vaccination, Marek’s disease.

УДК: 636.592.087.72
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ НИКЕЛЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЙ СТАТУС ИНДЕЕК
________________________________________________
Белецкий Е. М., Кулибаба Р. А.,
Циновый А.В., Дьяченко И.Ю., Богатырь В.В.
Институт птицеводства НААН
Изучали влияние различных концентраций хлорида никеля (NiCl2×
6H2O) на ряд физиологических (определение концентрации общего
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белка, альбумина, гемоглобина, общего кальция), морфометрических
(масса и длина яйцевода) и зоотехнических (живая масса,
оплодотворенность яиц, вывод индюшат, проявление насиживания)
показателей индеек белой широкогрудой породы. Показано, что
использование никеля в концентрации 2,5; 5,0; 10,0 и 20,0 мг/кг корма
не оказывает негативного влияния на изучаемые физиологические,
морфометрические и зоотехнические показатели индеек и даже
приводит к повышению ряда показателей в течение продуктивного
периода. Использование никеля в концентрации 10,0 и 20,0 мг/кг корма
позволяет в значительной степени предупредить проявление
насиживания у индеек.
Индейки, никель, общий белок, альбумин, гемоглобин, общий
кальций, насиживание.
Никель - один из важнейших микроэлементов, необходимых для
нормального функционирования организма [5]. Физиологическая роль
никеля изучена недостаточно, однако установлено точно, что он необходим для протекания процессов кроветворения, способствует всасыванию
железа в пищеварительном тракте, входит в состав ферментов бактерий,
населяющих желудочно-кишечный тракт, модулирует активность ряда
ферментов. Суточная потребность в никеле у человека составляет 100 200 мкг/сутки [1].
Всасывание никеля, даже при его повышенном содержании в
рационе, составляет в среднем 3-6%, требует затраты энергии и
осуществляется, по-видимому, общей с железом транспортной системой,
функционирующей в проксимальной части тонкой кишки [1].
Примерно 90-95% потребленного никеля выводится с фекалиями,
остальное количество – с мочой, потом, слюной.
Относительно токсичности никеля установлено, что птица без
вреда для здоровья легко переносит до 400 мг Ni/кг сухого корма в виде
сульфата или ацетата [16].
В значительных концентрациях (более 1 г/кг) никель все же может
вызвать цитапатический эффект, экзему кожи и даже онкологические
заболевания горла и легких, но это касается нерастворимых соединений
никеля и при их длительном воздействии.
Кроме характерного цитопатического эффекта никеля, А. В. Юровой [6] удалось подтвердить повреждающее влияние этого элемента на
сперматогенный эпителий крыс и установить наличие нарушений физиологической проницаемости гематотестикулярного барьера, сочетавшихся с повышением концентрации тестостерона и снижением концентрации пролактина в сыворотке крови подопытных животных. Изложенные данные показывают, что цитопатическое действие никеля даже в
ПДК/2 может быть установлено с помощью современных морфологических методов.
Важность никеля для организма впервые была доказана для цыплят при скармливании им высокоочищенной диеты под строгим экологи29

ческим контролем [12]. Недостаток микроэлемента (2-15 пг/кг корма)
приводил к депигментации кожи голени, утолщению суставов, ультраструктурным изменениям печени и анемии у цыплят. Дополнительная
дача 50 пг Ni/кг приводила к значительному улучшению состояния цыплят
[13].
Дефицит никеля приводит к выделению из организма железа и
кальция (приблизительно в 1,5 раза). Нарушение обмена кальция у коз и
крыс приводит к обеднению организма цинком, паракератозу, а нарушение обмена железа — к анемии. В данном случае имеет место довольно
редкий пример физиологического синергизма между микроэлементами,
когда дефицит одного из них влечет за собой дефицит другого и наоборот. Поскольку никель входит в состав уреазы, он необходим для обмена
мочевины у жвачных и других травоядных. Показано [15], что при дефиците никеля в сыворотке крови ягнят повышается содержание мочевины,
а при включении в рацион этого элемента ее концентрация возвращается
к норме. Одновременно повышается и активность уреазы в содержимом
рубца. При дефиците никеля она снижается до 2% от нормальной
величины. Повышение активности уреазы и прироста массы при добавке
никеля наблюдалось также у бычков, содержавшихся на малобелковом
рационе. При скармливании рациона с нормальным уровнем белка эффект от никеля был менее выражен. Приведенные данные можно рассматривать как свидетельство способности никеля усиливать рециклизацию азота в рубце путем повышения активности уреазы в его содержимом [7].
В тканях животных не обнаружены ферменты, содержащие никель.
Тем не менее он оказывает заметное влияние на обменные процессы в
их организме. При дефиците этого металла у крыс снижается на 40—75%
активность семи дегидрогеназ, двух аминотрансфераз и α-амилазы.
Дефицит никеля мало отражается на обмене белков, но вызывает
заметные сдвиги в углеводном и липидном обмене. Так, в печени крыс,
испытывающих дефицит никеля, содержится в 10 раз меньше гликогена и
глюкозы, чем в норме. Понижен был также уровень триглицеридов и
повышена концентрация холестерина. У коз при остром дефиците никеля
отмечено только существенное снижение активности D-сорбитол-6фосфат дегидрогеназы при сохранении нормального уровня прочих
изученных дегидрогеназ, аминотрансфераз и α-амилазы.
Воспроизводительная функция животных при дефиците никеля
изменяется в меньшей степени, чем при дефиците других жизненно
необходимых микроэлементов. Все же недостаточность никеля приводит
к существенному снижению эффективности первого осеменения, оплодотворяемости, повышению числа яловых животных, выкидышей.
У козлов дефицит никеля вызывает атрофию семенников, снижение
продукции спермы и ослабление полового инстинкта.
Никель принимает непосредственное участие в регуляции синтеза
и секреции гормонов аденогипофиза [8, 9]. Установлено, что ионы
никеля, аналогично ионам цинка, способны специфически ингибировать
секрецию пролактина [14].
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Пролактин - гормон аденогипофиза, ответственный за инициирование проявления насиживания [10]. Увеличение концентрации пролактина
в плазме крови птиц приводит к редуцированию репродуктивной системы
и проявлению насиживания [11]. Ингибированием секреции плазматического пролактина на протяжении продуктивного периода можно
предотвратить проявление насиживания.
Способность ионов никеля ингибировать секрецию пролактина лактотрофами аденогипофиза на протяжении продуктивного периода легла в
основу изучения возможности использования данного микроэлемента
для предупреждения насиживания у ряда сельскохозяйственных птиц
(индеек, гусей, мясных и мясо-яичных кур). Ранее было показано, что
добавка к рациону индеек 2,5 мг/кг корма Ni2+ в виде никеля хлорида не
вызывает физиологических нарушений в организме птицы и позволяет
значительно (до 50%) предупреждать проявление насиживания [3].
Целью данной работы являлось изучение влияния повышенного содержания никеля в корме индеек на физиологическое состояние и проявление насиживания у индеек.
Материалы и методы. Опыт проведен на экспериментальной
ферме Института птицеводства НААН и в лабораториях репродукции
птицы, генетического контроля и молекулярной диагностики. Для проведения опыта было сформировано 5 групп индеек белой широкогрудой
породы, аналогов по массе тела и возрасту согласно следующей схемы:
Группы индеек
1 опытная
2 опытная
3 опытная
4 опытная
5 контрольная

1. Схема опыта
Количество индеек в группе
10
10
10
10
25

Добавка в корм
ОР+2,5 мг/кг Ni2+
ОР+5,0 мг/кг Ni2+
ОР+10,0 мг/кг Ni2+
ОР+20,0 мг/кг Ni2+
Основной рацион (ОР)

Содержание птицы напольное. Подстилочный материал – древесная стружка. Кормление осуществляли согласно существующим рекомендациям [4].
Никель добавляли в корм в виде хлорида 6-водного. В начале,
через 2 месяца и в конце опыта отбирали образцы крови с добавлением
гепарина для определения гемоглобина и образцы, из которых получали
сыворотку крови для определения общего белка, альбумина и общего
кальция. По мере сбора яиц их инкубировали для выяснения влияния
никеля на оплодотворенность и вывод индюшат. Количество наседок определяли посредством индивидуального учета по расстоянию между
лонными костями и морфологическому состоянию входа в яйцевод из
клоаки.
Длину яйцевода, массу яйцевода и яичников оценивали после убоя
птицы. Продолжительность опыта - 150 дней.
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Искусственное осеменение проводили цельной свежеполученной
спермой после ее предварительной оценки согласно существующему
ДСТУ [2] 1 раз в неделю, доза спермы - 0,0125 мл.
Результаты и обсуждение. Содержание гемоглобина в крови
индеек, получавших добавки к рациону соли никеля, во всех группах
было выше по сравнению с контролем, что указывает на стимулирующее
влияние данного металла на гемопоэз (табл. 2). Достоверные различия
по содержанию гемоглобина отмечены между 4 (опытной) и 5
(контрольной) группами в конце продуктивного периода.
2. Содержание гемоглобина в крови индеек
в течение продуктивного периода
Группы индеек
Содержание гемоглобина, г/л
Начало сезона
Середина сезона
Конец сезона
1 опытная
120,36±1,67
120,50±11,61
116,28±9,64
2 опытная
122,68±0,84
125,64±5,96
110,31±5,08
3 опытная
130,67±7,59
123,28±10,33
136,99±14,07
4 опытная
133,76±5,46
124,35±5,17
173,07±15,20*
5 контрольная
113,66±9,03
115,77±4,18
104,00±8,22
* Различия между 4 и 5 группами в конце продуктивного периода
достоверны при Р<0,05

Содержание общего белка в течение всего продуктивного периода
(табл. 3) находилось на верхней границе физиологической нормы, что
указывает на сбалансированное и полноценное кормление индеек в
течение всего племенного сезона. Незначительное снижение содержания
общего белка в середине продуктивного периода мы связываем с
высоким уровнем яйценоскости (70% и более), однако к концу сезона
концентрация белка в сыворотке крови достигла уровня начала сезона.
3. Инкубационные качества яиц индеек
в течение продуктивного периода
Группы Заложено Оплодотворенность
Отходы
Вывод индюшат
индеек яиц, шт. яиц
инкубации
шт.
%
шт.
%
шт.
%
1 оп.
207
175
84,54±2,51*
24
13,71
151 72,95±3,09*
2 оп.
268
221
82,46±2,32**
33
14,93
188 70,15±2,79
3 оп.
238
207
86,97±2,18*** 20
9,66
187 78,57±2,66***
4 оп.
286
246
86,01±2,05*** 22
8,94
224 78,32±2,44***
5 конт.
767
577
75,23±1,56
84
14,56
493 64,28±1,73
Различия между опытными и контрольной группой достоверны при:
*Р<0,05; **Р<0,01; Р<0,001.

Содержание альбумина в сыворотке крови максимальные значения
имело в начале продуктивного периода, несколько снизилось вместе с
концентрацией общего белка в середине сезона и постепенно
повышалось к периоду окончания яйценоскости, однако уровня начала
сезона не достигло (табл. 4). Достоверных различий между группами не
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уставлено. Из приведенных данных следует, что добавка к рациону
индеек хлорида никеля не оказывает негативного влияния на содержание
общего белка и альбумина, а в некоторых случаях даже способствует
лучшему усвоению указанных веществ.
Концентрация кальция в течение всего продуктивного периода
находилась на достаточно высоком уровне и лишь к концу сезона в 1-й, 3й и контрольной группах отмечено некоторое снижение содержания
кальция. Из полученных результатов можно заключить, что между
кальцием и никелем в пределах изучаемых концентраций антагонизма не
существует. Более того, можно отметить некоторый синергизм, так как во
2-й и 4-й опытных группах содержание кальция в сыворотке крови к концу
сезона практически не снизилось (Рис.1). Синергизм между Са2+ и
Ni2+подтверждается еще и тем, что в конце продуктивного периода
установлены достоверные различия по содержанию указанных металлов
между 4 и 5 группами (Р< 0,05). Самым высоким содержание кальция
отмечено в середине племенного сезона, что связано с выходом индеек
на пик яйценоскости и мобилизацией данного металла из депо, а также,
по всей вероятности, повышенным его всасыванием в тонком отделе
кишечника. Не выявлено также отрицательного влияния никеля на
толщину и упругую деформацию скорлупы. Достоверных различий по
данным показателям между группами не установлено. Так, толщина
скорлупы по группам индеек составляла 0,383±0,007 – 0,391±0,008 мм,
упругая деформация скорлупы – 22,33±4,71 – 24,67±1,63 единиц, что
соответствует границам физиологической нормы.

Концентрация общего
белка, г/л

70
60
50
40
30
20
10
0
Начало сезона Середина сезона Конец сезона
Группы индеек
1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

Рис.1 Содержание общего белка в сыворотке крови
индеек в течение продуктивного периода
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Рис. 2. Содержание альбумина в сыворотке крови
индеек в течение продуктивного периода

Концентрация кальция,
Ммоль/л
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Начало сезона
1 опытная
4 опытная

Середина сезона
Группы индеек
2 опытная
5 контрольная

Конец сезона
3 опытная

Рис. 3. Содержание общего кальция в сыворотке крови индеек в
течение продуктивного периода

Инкубационные качества яиц индеек представлены в таблице 6. Из
таблицы вытекает ряд заключений. Во-первых, оплодотворенность яиц и
вывод молодняка во всех опытных группах были достоверно выше по
сравнению с контрольной группой. Во- вторых, отходы при инкубации яиц
(«кровяное кольцо», «замершие», «задохлики», «слабые») в группах индеек с
добавкой к рациону 10 и 20 мг/кг корма Ni2+ были значительно ниже по сравнению с 1-й, 2-й и контрольной группами, что указывает на положительное
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влияние Ni2+ на физиологическое состояние и в том числе на репродуктивную систему самок.
Относительно влияния Ni2+ на предупреждение насиживания установлено, что из опытных групп только в 1-й группе выявлена одна
наседка (10%) в то время как в контрольной группе количество наседок
составило 23,08%. Из этого можно заключить, что Ni2+ в указанных концентрациях обладает способностью ингибировать секрецию пролактина
лактотрофами аденогипофиза.
Живая масса индеек в начале продуктивного периода составляла
по группам 7,72-8,04 кг, а в конце несколько снизилась (7,25-7,51 кг), что
мы связываем с высоким уровнем яйцекладки (до 70%), так как уровень
общего белка и альбумина в сыворотке крови находился в течение
сезона на уровне максимально допустимых физиологических величин (до
60 г/л и 25-28 г/л соответственно), что свидетельствует об удовлетворительном состоянии кормления.
Масса яйцевода без яичника у индеек-несушек составляла 97,2103,3 г, длина – 87,6-94,4 см, в то время как у наседок - 5,9-6,3 г и 28,730,1 см соответственно. Негативного влияния никеля на морфометрические показатели репродуктивной системы индеек не установлено.
Выводы
У индеек, которые получали 20 мг Ni2+/кг корма к концу продуктивного периода достоверно повысился уровень гемоглобина в крови по
сравнению с контрольной групп- пой, что свидетельствует о стимулирующем влиянии данного микроэлемента на процессы кроветворения.
Все изученные концентрации никеля не выявляли негативного влияния
на физиологическое состояние птицы, содержания кальция, толщину и упругую деформацию скорлупы. Антагонистических отношений между кальцием и
никелем во всех группах не установлено.
Незначительное снижение живой массы индеек в конце продуктивного периода связано с высоким уровнем яйцекладки в течение всего
периода.
Индейки, получавшие 10 или 20 мг Ni2+/кг корма не проявляли насиживания, что указывает на эффективность использования хлорида никеля
для предупреждения этого нежелательного явления.
Все изученные концентрации никеля не выявляли негативного
влияния на яйценоскость, оплодотворенность яиц и вывод индюшат. Это
свидетельствует о том, что в указанных концентрациях данное растворимое в воде соединение никеля не токсично даже при скармливании в
течение 4,5 месяцев.
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It was studied the influence of concentrations of nickel chloride (NiCl2×
6H2O) on a number of physiological (determination of concentration of total
protein, albumin, haemoglobin, total calcium), morphometric (mass and length
of the oviduct) and zootechnical (live wight, fertilization of eggs, output of
turkey-poults, incubation behavior expression) indices of White Chest turkeyhens. It is shown that the use of nickel at the concentration 2,5; 5,0; 10,0 and
20,0 mg per kg of feed doesn’t have the negative influence on the studying
physiological, morphometric and zootecnical indices of turkey-hens and leads
to the increase of some indices during the productive period. The use of
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nickel at the concentration 10,0 and 20,0 mg per kg of feed allows to prevent
the incubation behavior expression.
Turkey, nickel, total protein, albumin, haemoglobin, total calcium,
incubation behavior.

УДК: 636.52/.58.086.1.087.74
ВПЛИВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ ОКРЕМИХ
АМІНОКИСЛОТ В КОМБІКОРМАХ З ТРИТИКАЛЕ
НА ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ
___________________________________________
Н.І. Братишко, Л.Л. Полякова,
О.В. Притуленко О.В.Терещенко, О.В. Гавілей
Інститут птахівництва НААН
Мета роботи
– вичити вплив підвищеного рівня окремих
амінокислот в комбікормах з тритикале на обмінні процеси в організмі
курей. Дослід проведено на 4 групах курей-несучок нової породи леггорн бірківська барвиста, з 30 по 51 тиждень життя. Кури контрольної групи
одержували комбікорм на основі пшениці, дослідні - з тритикале та
підвищеним рівнем лізину чи метіоніну; комбікорм для всіх груп був
повнораціонний ізопротеїновий, ізоенергетичний.
Тривале згодовування курям комбікормів з підвищеним вмістом
озимого тритикале обумовлює активацію ліпідного синтезу (рівень
ліпідів в сироватці крові був вище протягом досліду на 50-150%,
спостерігалось накопичення жиру в печінці). Підвищення рівня лізину в
комбікормах з тритикале сприяє нормалізації ліпідно-білкового обміну в
організмі. Підвищення рівня метіоніну в комбікормах з тритикале не
мало позитивного впливу на обмінні процеси в організмі курей.
Тритикале, комбікорм, кури, лізин, метіонін, білок, ліпіди,
печінка.
У виробництві зерна злакових в світі, і зокрема в Україні, поступово
збільшується доля тритикале [2]. Тритикале, як свідчать дані численних
досліджень, успішно може використовуватись в годівлі тварин та птиці,
проте ефективність згодовування залежить від рівня введення, сорту
тритикале, умов його застосування [4, 5, 8, 10, 12, 14]. Тритикале має свої
особливості впливу на обмінні процеси в організмі птиці, які необхідно
вивчати і враховувати для досягнення стабільних позитивних результатів.
Так, в наших дослідженнях попередніх років було виявлено ліпідне переродження печінки у курчат при довготривалому згодовуванні їм комбікорммів з підвищеним вмістом (36%) озимого тритикале [3]. Дослідженнями Jensen L.S. et al. [6] також було встановлено, що у курей, які одержували комбікорм з тритикале, вміст ліпідів в печінці був вище, порівняно
з пшеницею. Проте за даними Kim S.M. et al. [7], при використанні в ра37

ціоні несучок тритикале як єдиного зернового компоненту вміст ліпідів в
печінці був нижче, ніж при використанні кукурудзи; при цьому рівень жиру і
енергії в комбікормі не мали впливу на вміст ліпідів в печінці. Нижче був і
вміст жиру в тушці курей, які одержували тритикале порівняно з пшеницею. Очевидно такі відмінності можуть пояснювавтись як різними умовами проведення дослідів, так і особливостями сортів і умов вирощування
злакових. Зокрема є дані, що вміст ліпідів в печінці курей, яким згодовували кукурудзу зі штату Вашингтон, був значно вище (15,4-19,6%), ніж
при використанні кукурудзи зі штату Джорджія (5,4-7,2%) [6]. Приймаючи
до уваги, що на вміст ліпідів в печінці курей заміна одного злаку на інший
мала більший вплив, ніж рівень жиру і енергії в раціоні [7], певно активація
ліпідного синтезу відбувається в першу чергу за рахунок легкодоступних
вуглеводів (крохмалю) та частково за рахунок білкового обміну (особливо
при незбалансованості амінокислотного складу комбікормів). Можна
припустити, що активація ліпідного синтезу при використанні тритикале в
нашому досліді була обумовлена нестачею певних амінокислот і, відповідно, підвищення рівня лімітуючих амінокислот сприятиме білковому
синтезу, запобігатиме надмірному синтезу ліпідів та накопиченню їх в
печінці. В літературі дуже обмежені дані, щодо впливу рівня амінокислот в
комбікормах з тритикале на організм тварин та птиці. Для тритикале, як і
для кукурудзи та пшениці, першою лімітуючою амінокислотою є лізин.
Підвищення рівня лізину в комбікормах з тритикале обумовлювало зростання продуктивності курей і маси яєць [7]. Вміст метіоніну в тритикале
маргінальний і позитивний вплив від підвищення його рівня виявляється
не завжди [ 9, 11].
Мета наших досліджень – вивчити вплив підвищеного рівня
метіоніну та лізину в комбікормах з тритикале на показники обміну
речовин в організмі курей-несучок.
Матеріали та методи досліджень. Дослід проведено в ДП «ДГ
«Борки» на курях-несучках нової породи леггорн - бірківська барвиста. Із
курей-несучок 30-тижневого віку було сформовано 4 групи по 40 голів (дві
повторності по 20 голів). Курей утримували в клітковій батареї з дотриманням рекомендованих технологічних параметрів і кормили повнораціонними ізопротеїновими, ізоенергетичними комбікормами на основі
пшениці чи тритикале за наведеною нижче схемою (табл.1) протягом 5
місяців.

Група
1 – контроль
2
3
4

1. Схема досліду
Раціон
Повно раціонний комбікорм (ПК) з 40% пшениці
Повно раціонний комбікорм (ПК) з 40% тритикале
ПК з 40% тритикале + лізин (10% понад норму)
ПК з 40% тритикале + метіонін (10% понад норму)

В досліді було використано озиме тритикале сорту «гарне». В ході
досліду щомісячно відбирали зразки крові з підкрильцової вени і визначали вміст ліпідів в реакції з судьфованіліновим реактивом [1], білка - за
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методом Лоурі [1], фосфору в реакції з фосфорно-молібденовим реактивом [1], кальцію - трилонометрично [1], сечової кислоти і активність
аланін амінотрансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази (АсАТ) з
допомогою набору реактивів «Філісіт»; в кінці досліду проводили забій
курей (по 5 голів із групи) і визначали вміст жиру в печінці – екстрагуванням в апараті Сокслета.
Результати та обговорення. В ході досліду було встановлено, що
кури всіх груп охоче поїдали корм, були активні, з блискучим пір’яним
покривом і за зовнішнім виглядом не відрізнялись між собою. Проте в
другій групі, яка одержувала комбікорм на основі тритикале, збереженість
поголів’я була найнижчою (95% порівняно з 97,5 в контролі і 4-й групі та
100% в 3 групі). В ході біохімічних досліджень в перший місяць досліду не
виявлено помітних розбіжностей між групами за вивченими показниками.
Проте після двох місяців згодовування дослідного корму в другій групі
відзначено поступове зростання рівня ліпідів в сироватці крові (табл.2),
різниця з контролем збільшувалась і в кінці досягала 150-50% (Р<0,01). В
3-й групі, яка додатково отримувала лізин, вміст жиру в сироватці крові
курей був нижче на 50-100% порівняно з 2-ю групою. Підвищення рівня
метіоніну в комбікормі з тритикале (4-а група) обумовило зростання
концентрації ліпідів в сироватці крові курей уже з перших тижнів досліду і
через 4 тижні він був вище в порівнянні з 2-ю групою та контролем на 15,6
та 28,7% відповідно. В подальшому концентрація ліпідів в сироватці курей
2-ї групи зростала випереджаючими темпами і у курей 4-ї групи в кінці
досліду цей показник був нижче, ніж в 2-й, проте на 70-22% переважав
контрольний. При забої в кінці досліду виявлено, що вміст ліпідів в печінці
курей в другій групі був досить високий - 23,1% (на суху речовину), при
цьому в трьох із 5-ти особин виявлено ліпідне переродження печінки
(жовто-глинястий колір, рихла пастоподібна структура). Лише незначно
менше був вміст ліпідів (на 22,43%) в печінці курей 4-ї групи і також в 3-х
особин констатовано ліпідне переродження печінки. Підвищення рівня
лізину в певній мірі запобігало надмірному накопиченню ліпідів, в печінці
курей 3-ї групи вміст був найнижче (20,77%) і ознаки ліпідного переродження відзначено лише в одному випадку.
В сироватці крові курей 3-ї групи був вище рівень білка порівняно з
другою групою. Різниця не мала вірогідного характеру, коливалася в межах 3,2-7,4%, проте просліджувалась як стійка тенденція протягом всього
досліду, тобто можна зробити висновок, що при підвищенні рівня лізину в
комбікормі з тритикале, активації ліпідного синтезу за рахунок білкового
на відміну від другої групи, не спостерігалось. Додавання метіоніну в
комбікорм з тритикале зумовлювало тенденцію до незначного підвищення
рівня білка в сироватці крові курей, порівняно з другою групою після 3-х
місяців досліду.
Таким чином, аналіз одержаних даних свідчить, що підвищення рівня лізину до 0,83% в комбікормах на основі тритикале для курей-несучок
сприяє нормалізації ліпідно-білкового обміну в їх організмі і дозволяє
запобігати надмірному синтезу ліпідів за рахунок білкового синтезу.
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2. Вплив тритикале і амінокислот на деякі показники
обміну речовин в сироватці крові курей
Група Білок, % Ліпіди, % Сечова
Активність
Активність
кислота, мг% АлАТ, мкМ/л
АсАТ, мкМ/л
2 тижні
досліду
1
3,67±0,10 4,88±1,06 0,59±0,11
0,139±0,004
0,279±0,009
2
3,38±0,14 4,92±0,93 0,69±0,14
0,140±0,004
0,255±0,012
3
3,63±0,06 4,60±0,50 1,04±0,15
0,151±0,003
0,28±0,012
4
3,63±0,05 5,36±0,78 1,17±0,11**
0,145±0,001
0,29±0,006
4 тижні
досліду
1
3,59±0,16 6,68±1,5
1,23±0,065
0,122±0,004
0,273±0,008
2
3,31±0,15 7,44±2,2
1,48±0,061
0,127±0,009
0,275±0,009
3
3,31±0,17 6,2±1,9
1,09±0,133
0,119±0,004
0,279±0,011
4
3,12±0,09 8,6±1,86
0,93±0,13
0,124±0,004
0,261±0,005
2 місяці
досліду
1
3,42±0,16 12,32±0,93 0,51±0,19
0,023±0,004
0,195±0,005
2
3,44±0,12 8,84±1,52 0,75±0,126
0,016±0,002
0,191±0,004
3
3,55±0,25 11,56±1,99 0,53±0,12
0,020±0,003
0,176±0,006
4
3,26±0,17 9,02±1,41 0,70±0,18
0,022±0,002
0,166±0,005
3 місяці
досліду
1
3,88±0,26 2,33±0,84 0,82±0,03
0,030±0,004
0,143±0,07
2
3,87±0,10 6,0±1,52
1,34±0,07**
0,018±0,003*
0,132±0,007
3
4,02±0,09 3,54±1,17 0,87±0,09
0,021±0,003
0,134±0,005
4
4,20±0,21 4,0±1,43
0,73±0,07
0,0153±0,003
0,140±0,009
4 місяці
досліду
1
3,19±0,147 6,24±0,40 1,00±0,129
0,027±0,003
0,144±0,011
2
3,37±0,146 9,36±0,74** 0,79±0,077
0,023±0,003
0,149±0,003
3
3,55±0,102 7,10±1,34 0,754±0,053
0,027±0,002
0,134±0,006
4
3,81±0,251 7,62±1,53 0,78±0,113
0,024±0,002
0,159±0,08

Не зважаючи на накопичення ліпідів в печінці курей і її часткове
ліпідне переродження, в цьому досліді нами не виявлено значного
зростання активності аланінамінотрансферази (АлАТ) у сироватці крові
курей 2-ї групи, яке спостерігається при руйнуванні клітин печінки, тобто
накопичення ліпідів ще не спричиняло пошкодження цілісності клітин і
незворотного переродження органу. Тенденція до зниження активності
АлАт в сироватці крові курей 2-ї групи після 2-х місяців досліду на 14,840% періодично набувала вірогідного характеру і є непрямим
підтвердженням зниження інтенсивності білкового обміну в цій групі. У
курей 3-ї групи в цей період досліду даний показник був на 16,7-25% вище
ніж в другій, але нижче в порівнянні з контролем. Підвищення рівня
метіоніну не мало вираженого впливу на активність ферменту. На
активність аспартатамінотрансферази фактори що вивчались практично
впливу не мали.
Вміст сечової кислоти в сироватці крові курей 2-ї групи протягом
досліду був постійно вищим порівняно з контролем на 13,6%-66,4%, при
цьому в перші 3 місяці досліду різниця весь час зростала набуваючи вірогідного характеру і лише в кінці досліду відзначено не зовсім зрозуміле
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зниження концентрації сечової кислоти відносно контролю. Підвищення
рівня лізину в комбікормі з тритикале, починаючи з четвертого тижня
досліду, супроводжувалось зниженням концентрації сечової кислоти в
сироватці крові курей порівняно з другою групою. За цим показником кури
3-ї групи були ближче до контролю, ніж до 2-ї групи в переважній більшості періодів досліду. Таким чином, можна припустити, що підвищення рівня
сечової кислоти в сироватці крові курей 2-ї групи є наслідком певної невідповідності амінокислотного складу комбікорму з тритикале потребам
організму курей, тобто при нестачі окремих незамінних амінокислот виникаючий надлишок інших амінокислот після дезамінування включається в
ліпідний обмін, а відщеплена аміногрупа виводиться з організму через
синтез сечової кислоти.
Слід зазначити, що підвищення рівня лізину в комбікормі і нормалізація ліпідного обміну обумовлювали краще використання корму,
зменшення витрат його на 1 кг яйцемаси у курей 3-ї групи порівняно з 2-ю
(3,05; 3,08; 3,05; 3,15 кг/кг яйцемаси відповідно за групами). Причому, чим
довше згодовували тритикале, тим більша була різниця між 2-ю і 3-ю
групами: з 1,4% через 3 місяці досліду вона зросла до 8,7% через 5
місяців досліду.
Висновки. Тривале згодовування курям комбікормів з підвищеним
вмістом озимого тритикале обумовлює активацію ліпідного синтезу і
надмірне накопичення ліпідів в печінці.
Підвищення рівня лізину в комбікормах з тритикале сприяє
нормалізації ліпідно-білкового обміну в організмі курей і запобігає
надмірному накопиченню ліпідів в печінці, забезпечує більш ефективне
використання корму.
Збагачення комбікорму з тритикале метіоніном не мало вираженого
позитивного впливу на обмін речовин в організмі курей.
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Цель работы – изучить влияние повышения уровня отдельных
аминокислот в комбикормах с тритикале на обменные процессы в
организме кур. Опыт проведен на 4 группах кур-несушек новой породы
леггорн -Борковская барвистая, с 30 по 51 неделю жизни. Куры
контрольной группы получали комбикорм на основе пшеницы, опытные
- с тритикале и повышенным уровнем
лизину или метионина;
комбикорм для всех групп был полнорационный изопротеиновый,
изоэнергетичный.
Длительное скармливание курам комбикормов с повишенным
содержанием озимого тритикале обуславливает активацию липидного
синтеза (уровень триглицеридов в сыворотке крови был више на
протяжении опыта на 50-150%, наблюдалось накопление липидов в
печени). Повышение уровня лизина в комбикормах с тритикале
способствовало нормализации липидно-белкового обмена в организме
кур. Повышение уровня метионина в комбикормах с тритикале не
имело положительного влияния на обменные процессы в организме
птицы.
Тритикале, комбикорм, куры, лизин, метионин, липиды,
белок, печень.
The object of the work is to study the effect of the heightened level of
some aminoacids in mixed-feeds with triticale on the exchangeable processes
in the bird’s organism. The investigation was carried out on 4 groups of laying
hens of the new Leghorn breed – Birkivska colorful – from the 30th to the 51st
day of life. Hens of the control group got mixed-feeds on the base of wheat,
investigated ones – with triticale and the heightened level of lysine or
methionine; mixed-feed for all groups was full-rationed izoprotein, izoenergetic.
The long feeding of hens by mixed-feeds with the heightened content of
winter triticale conditions the activation of lipid synthesis (the level of lipids in
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the blood serum was higher during all the investigation by 50-150 per cent, it
was observed the accumulation of lipids in the liver). The increase of the lysine
level in mixed-feeds with triticale furthers the normalization of lipide-protein
exchange in the organism. The increases of the level of methionine in mixedfeeds with triticale din’t have the positive effect on the exchangeable
processes in the hen’s organism.
Triticale, mixed-feeds, lysine, methionine, protein, lipids, liver.
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ВПЛИВ ОБРОБКИ ПІДСТИЛКИ У ПТАШНИКУ
РЕАГЕНТАМИ НА ЕМІСІЮ ШКІДЛИВИХ ГАЗІВ
ТА ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ ІНДИКІВ
________________________________________
Кизь Т.В.
Інститут птахівництва НААН
Встановлено, що за додавання до підстилки при утриманні індиків
оцтової кислоти та суперфосфату у кількості 0,5 кг кожного реагента
на 10 кг підстилки вміст аміаку в повітрі пташника зменшувався у 2-4
рази, вуглекислого газу в 1,1-3,1 раза, істотно знижувався також вміст
сірководню та вологість підстилки, у підстилковому посліді збільшувався
вміст азоту та фосфору. Покращення мікроклімату в приміщенні
позитивно впливало на відтворні показники індиків: об’єм одного еякуляту
збільшився в середньому на 0,16 мл (P < 0,01), концентрація сперми на
0,71 млрд./мл (P < 0,05), заплідненість яєць на 6,0% (P < 0,05).
Птахівництво, індики, мікроклімат,
підстилка, послід,
шкідливі гази, емісія, реагенти, відтворні якості.
Спосіб утримання на підстилці є основним для більшої частини
птиці м’ясного напрямку продуктивності (молодняку та дорослих качок,
гусей, індиків, м’ясних курей, бройлерів) [8, 9]. Підстилку застосовують
для поглинання надлишкової вологи з виділень птиці, як теплоізолюючий
та амортизуючий матеріал [2, 19]. Під час утримання птиці в підстилці
проходять інтенсивні мікробіологічні процеси розкладу органічних речовин
з виділенням тепла та різних газів – вуглекислого, аміаку, сірководню
тощо [4, 6, 11]. За належних умов експлуатації підстилки, тепловиділення
з неї можуть покривати до 20% потреб тепла на обігрів пташника, а
виділення шкідливих газів не перевищують гранично допустимих
концентрацій. Виділення тепла сприяє також підсушуванню підстилки [5,
8]. В той же час за порушення цих умов (перевищення норм щільності
посадки птиці, низьких температури та рівня повітрообміну у пташнику,
зменшення норм витрат підстилки тощо), мікробіологічні процеси з
виділенням тепла сповільнюються або взагалі припиняються, підстилка
перестає підсихати. Натомість, створюються сприятливі умови для про43

ходження анаеробних процесів, в результаті яких збільшується виділення
шкідливих газів,
погіршуються вологопоглинаюча та теплоізолююча
властивості підстилки, мікроклімат у пташнику, що негативно впливає на
показники вирощування та утримання птиці [12, 22].
Найбільш істотним фактором негативного впливу на мікроклінмат у
пташнику, пов’язаним з підстилкою, є емісія з підстилки аміаку. Аміак у
підстилковому посліді утворюється, головним чином, під впливом
мікрофлори з сечової кислоти, яка є основним продуктом розкладу білків
у птиці [15]. В найбільшій мірі на перетворення азоту посліду в аміачну
форму впливає рН матеріалу. За рН 6, 7, 8 і 9 під впливом мікрофлори
відповідно 0,1%, 1%, 10% і 50% азоту можуть перетворюватися у
форму аміаку [16].
У ряді досліджень встановлено можливість застосування для
зменшення емісії аміаку з підстилки різних хімічних речовин (кислот або
лугореагуючих солей). Принцип дії більшості реагентів полягає в зміщенні
рН підстилки в «кислу» сторону, в меншій мірі – у прямому зв’язуванню
аміаку до амонійних солей [13, 17, 20]. Проте, до багатьох з цих реагентів
є ті чи інші зауваження щодо безпеки для довкілля, людини та птиці,
негативного впливу на обладнання, якість підстилкового посліду, як
сировини для виготовлення органічних добрив, а у перспективі – і як
інгредієнту комбікормів [11]. Тому пошук більш ефективних та безпечних
реагентів триває.
Іншою стороною проблеми - є вивчення впливу застосування
згаданих реагентів на птицю. Досить багато досліджень у цьому напрямку
проведено по відношенню до м’ясних курей та бройлерів [14, 18, 21]. В
той же час практично відсутні дані щодо впливу такого технологічного
прийому на інші види птиці.
В Інституті птахівництва НААН України проведено дослід щодо вивчення впливу на емісію шкідливих газів з підстилки таких реагенттів, як
суперфосфат, сульфат заліза, хлористий алюміній, оцтова кислота, гіпохлорит натрію, натрій сіркуватистокислий. Позитивні результати отримано
при застосуванні перших чотирьох реагентів, однак за критеріями
екологічної безпеки та отримання в подальшому з підстилкового посліду
органо-мінерального добрива за розробленою в Інституті технологією,
для подальших досліджень було обрано суперфосфат і оцтову кислоту.
Метою цих наших досліджень було вивчення впливу обробки
підстилки обраними реагентами на емісію шкідливих газів та відтворні
показники племінних індиків.
Матеріал і методи. Експериментальні дослідження проводилися
на індиківницькій фермі ДП «ДГ «Борки» ІП НААН. Для вивчення впливу
застосування запропонованого способу зменшення емісії шкідливих газів
з підстилки на мікроклімат в приміщенні та відтворні показники індиків
було сформовано 2 групи індиків (самців) батьківського стада лінії 5 кросу «Харківський»: дослідна - 8 гол., та контрольна – 9 гол. Самці кожної
групи утримувалися на підстилці в окремій ізольованій секції площею,
відповідно, 8 м2 та 9 м2, за нормативної щільності посадки 1 гол./м2
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підлоги. До складу підстилки в секції, в якій було розміщено індиків
дослідної групи, додавалися реагенти: суперфосфат (Ca(H2PO4)2хH2O +
CaSO4) у кількості 0,5 кг, та 9% - ий розчин оцтової кислоти (CH3COOH) у
кількості 0,5 л на 10 кг підстилки. У разі необхідності, до підстилки в дослідній секції додавалася нова порція реагентів. У секції, в якій було розміщено контрольну групу індиків, реагенти до підстилки не додавалися.
Решта технологічних параметрів утримання індиків дослідної і контрольної груп були аналогічними. Повітрообмін в секціях підтримували у
відповідності з нормативними вимогами: в холодний період року – 0,6
м3/год. на 1 кг живої маси птиці, у теплий період року – 6 м3/год. на 1 кг
живої маси птиці [7]. Було також сформовано дві групи індичок батьківського стада лінії 6, по 80 гол. у кожній групі, одна з яких осіменялася штучно спермою індиків дослідної групи, інша – спермою індиків контрольної
групи. Індички обох груп утримувалися за аналогічних умов в 2-ярусній
клітковій батареї по 4 гол. в одній клітці за щільності посадки 2025 см2/гол.
Протягом періоду досліджень вивчалися: динаміка вологості та рН підстилкового посліду, вміст аміаку, вуглекислого газу, сірководню в повітрі,
термін ефективної дії реагентів, витрати підстилки та реагентів, якісні
показники сперми (об’єм еякулята, концентрація сперми, активність) та
інкубаційні якості яєць (заплідненість, виводимість яєць, вивід молодняку.
В кінці досліду визначали хімічний склад підстилкового посліду.
Для визначення водневого показника (рН) та вологості підстилкового посліду відбирали по 5 зразків з кожної секції один раз на тиждень
протягом всього періоду досліджень. Водневий показник визначали на
лабораторному рН-метрі, вологість – згідно ГОСТ 26713-85.
Вміст шкідливих газів в повітрі визначали на рівні голови птиці один
раз у 7 днів згідно загальноприйнятих методик [1]:
- аміаку – протягом всього періоду досліджень в трьох точках по
діагоналі секції;
- вуглекислого газу - протягом перших 28 днів, та на 56-й, 84-й і
112-й дні - в трьох точках по діагоналі секції, в інші дні вимірювання - в
одній точці в центрі секції;
- сірководню - в одній точці в центрі секції протягом всього періоду
досліджень.
Для вивчення хімічного складу підстилкового посліду відбирали по 5
зразків з кожної секції. У підстилковому посліді визначали вміст загального азоту і фосфору - по ГОСТ 26715-85 та ГОСТ 26717-85.
Статистичну обробку результатів досліджень виконували за загальноприйнятими методиками [3], з використанням прикладного програмного
забезпечення для OS Windows: Microsoft Excel.
Результати досліджень. Дослід продовжувався 120 днів. Як
засвідчили отримані результати, додавання до підстилки реагентів у
передбаченій кількості забезпечувало істотне зниження емісії шкідливих
газів протягом не менше 4-х тижнів. Далі додавали нову порцію реагентів.
Реагенти додавалися на 28-й, 56-й, 84-й та 112-й день від початку
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Днів від
початку
досліду

досліду. Зниження емісії шкідливих газів відбувалося завдяки зниженню
водневого показника (рН) підстилки (див. табл. 1), що створювало
несприятливі умови для розвитку амоніфікуючих мікроорганізмів, і
прямому зв’язуванню їх реагентами.
1. Вміст у повітрі пташника шкідливих газів та рН підстилки
при утриманні індиків дослідної і контрольної груп
Контроль
Дослід
рН
Вміст у повітрі
рН
Вміст у повітрі
підстиNH3,
CO2,
H2S, підстилNH3,
CO2,
H2S,
3
3
3
лки
ки
мг/м
%
мг/м
мг/м
%
мг/м3
8,78±
0,03
8,94±
0,04

15,0±
1,2
26,7±
1,5

0,09±
0,0088
0,13±
0,0067

14

8,67±
0,04

24,3±
1,2

0,12±
0,0033

2

21

8,19±0,06

3

0,11

2

0,12

1

0,15±
0,0033
0,14

2

63

8,35±
0,05
8,66±
0,04
8,37±
0,05
8,46±
0,04
8,83±
0,05
8,69±0,03

0,10±
0,0088
0,17±
0,0067
0,15

1

28+

70

8,56±0,04

0,11

1

77

8,38±
0,03
8,56±
0,04
8,66±
0,05
8,43±
0,03
8,12±
0,05
8,53±
0,04
8,39±0,05

15,0±
1,2
25,7±
0,9
25,0±
0,6
18,7±
0,9
19,3±
1,6
22,7±
1,2
18,7±
0,9
15,3±
1,5
17,0±
1,2
17,3±
1,2
19,7±
1,8
18,0±
1,5
16,0±
0,6
16,0±
1,2
15,3±
0,9

0,13

1

0,14±
0,0088
0,15

1

0,14

1

0,14

-

0,13±
0,0067
0,12

1

1+
7

35
42
49
56+

84+
91
98
105
112+
119

1

4

1

1

-

6,34±
0,04***
6,65±
0,03
***
7,28±
0,05
***
7,76±
0,05**
8,19±
0,03*
6,54±
0,04***
6,97±
0,06***
7,51±
0,05***
8,23±
0,04***
6,72±
0,06***
7,18±
0,05***
7,81±
0,03***
8,18±
0,04**
6,35±
0,03***
6,94±
0,05***
7,87±
0,03**
8,27±
0,04**
6,26±
0,03***

5,3±
0,3**
7,3±0,9**

0,05±*
0,0033
0,07±
0,0033**

-

9,7±
0,7**

0,07±
0,0067**

-

8,3±
0,7*
11,7±
0,9**
7,3±
0,9***
7,0±
0,6**
9,0±
0,6**
11,3±
0,33**
4,7±
0,3***
7,3±
0,7*
7,7±
0,3**
8,0±
0,0**
6,0±
0,6**
7,7±
0,9**
7,0±
1,2**
7,0±
1,2*
5,7±
0,7**

0,06±*
0,0088
0,11±
0,0067**
0,11

1

0,10

-

0,11

-

0,11±
0,0088*
0,06

1

0,07

-

0,08

-

0,07±
0,0033**
0,05

-

0,06

-

0,08

-

0,07±
0,0067*
0,06

-

-

-

-

-

-

Примітки: 1. + - дні, в які до підстилки в дослідній секції додавалися нові
порції реагентів; 2. *P ≥ 0,95; 3. **P ≥ 0,99; 4. ***P ≥ 0,999.
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У суперфосфату (Ca(H2PO4)2хH2O + CaSO4) в хімічну реакцію з аміаком
вступав фосфогіпс (CaSO4), 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).
Інша можлива схема проходження реакції фосфогіпсу з аміаком:
2NH3 + CO2 + H2O  (NH4)2CO3 – Q
CaSO4×2H2O + (NH4)2CO3  CaCO3 + (NH4)2SO4 + 2H2O
Якщо виходити з передумови 100%-го реагування вказаних речовин
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 мають удобрювальну цінність. Гідроксид кальцію
може вступати в подальші реакції з речовинами посліду, наприклад з
сірководнем:
H2S+ Ca(OH)2  CaS + 2H2O
Оцтова кислота реагувала з аміаком за схемою:
NH3 + CH3COOH  CH3COONH4
CH3COONH4 +H2O  CH3COO- + NH4+
В процесі цих реакцій також утворюються речовини, що мають
удобрювальну цінність. На зв’язування 1 кг аміаку необхідно 3,6 кг оцтової
кислоти в перерахунку на 100% речовину. Реакції можуть проходити і в
зворотному напрямку, тому зниження емісії аміаку за використання
оцтової кислоти відбувається, на нашу думку, головним чином за рахунок
зниження рН підстилкового посліду.
2. Вихід, фізико-механічні властивості та хімічний
склад підстилкового посліду
Показники
Дослідна група Контрольна
група
Витрати підстилки в розрахунку на 1 гол.
23,8
27,6
2
(1 м підстилки) за 120 днів, кг
Витрати реагентів в розрахунку на 1 гол.
(1 м2 підстилки) за 120 днів:
суперфосфату, кг
4,8
оцтової кислоти 9%-ї
4,8
Вологість підстилки протягом періоду
28,7-39,5
34,6-56,2
досліджень, %
Вологість підстилки в кінці досліду, %
33,72±1,42***
48,86±1,06
Вихід підстилкового посліду натуральної
вологості в розрахунку на 1 індика (1 м2 64,52±1.37***
80,44±1,18
підстилки), кг
0,51
0,59
Об’ємна маса підстилкового посліду, кг/м3
Вміст азоту у підстилковому посліду в кінці
2,0+0,04***
1,69+0,06
досліду, %
Вміст фосфору у підстилковому посліду в 1,52+0,02***
1,16+0,01
кінці досліду, %
Примітки: 1. *P ≥ 0,95; 2. **P ≥ 0,99; 3. ***P ≥ 0,999.
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В найбільшій мірі знижувалася емісія аміаку (в 4-2 рази), в меншій
мірі емісія вуглекислого газу (в 3,1-1,1 раза) та сірководню. В дослідній
секції перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих
газів впродовж всього періоду досліджень не спостерігалося. В контрольній секції практично впродовж всього періоду утримання птиці ГДК
перевищував вміст аміаку в повітрі, а в окремі періоди і вуглекислого газу.
Додавання реагентів сприяло також зниженню вологості підстилки
(табл. 2), яка в дослідній секції була нижчою на 5,9-16,7%, ніж в
контрольній секції: відповідно 28,7-39,5% та 34,6-56,2%.
У зразках підстилкового посліду з дослідної секції вміст азоту (%)
був вищим, ніж в контрольній секції на 0,31%, фосфору на 0,36%. Різниця
за вмістом цих елементів між дослідною і контрольною групами була
статистично вірогідною (P < 0,001). Таким чином, можна говорити про
підвищення удобрювальної здатності підстилкового посліду завдяки
внесенню реагентів та зв’язуванню аміаку, який в іншому разі потрапив
би в атмосферу та сприяв забрудненню довкілля.
Основні зоотехнічні показники утримання індиків наведено в таблиці 3.
3. Основні зоотехнічні показники утримання індиків дослідних груп
Показники
Дослідна група Контрольна
група
Кількість індиків у групі
8
9
Початкова жива маса індиків, г
14521±312
14496±262
Термін утримання, днів
120
120
Жива маса індиків в кінці досліду, г
13825±654
13475±402
Збереженість за період утримання, %
100
88,9
Об’єм еякуляту в середньому, мл
1,04+0,04**
0,88+0,03
Концентрація сперми, млрд./мл
6,66+0,23*
5,95+0,23
Заплідненість яєць, %
75,6*
68,9
Виводимість яєць, %
92,1
93,4
Вивід молодняку, %
69,6
64,4

Вибракування одного індика в контрольній групі було здійснено з-за
розкльову, однією з причин якого могли бути незадовільні мікрокліматичні
умови та стан підстилки в секції. В той же час покращення мікроклімату в
дослідній секції позитивно вплинуло на відтворні показники індиків. В
індиків дослідної групи відмічено більший в середньому на 0,16 мл об’єм
одного еякуляту (P < 0,01) та більша на 0,71 млрд./мл концентрація
У індичок, яких запліднювали спермою самців
сперми (P < 0,05).
дослідної групи, була більшою на 6,0% заплідненість яєць (P < 0,05).
Висновки
1. Додавання до підстилки суперфосфату та 9%-го розчину оцтової
кислоти у кількості 0,5 кг кожного реагенту на 10 кг підстилки дало змогу
зменшити емісію аміаку з підстилки в 2-4 рази, вуглекислого газу в 1,1-3,1
раза, істотно знизити емісію сірководню.
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2. Додавання до підстилки реагентів сприяло зниженню вологості
підстилки протягом періоду утримання індиків на 5,9-16,7%, покращенню
удобрювальної цінності підстилкового посліду завдяки підвищенню вмісту
азоту на 0,31%, фосфору на 0,36%.
3. Покращення мікроклімату у приміщенні, в якому до підстилки
додавали реагенти, позитивно вплинуло на відтворні якості індиків: об’єм
одного еякуляту збільшився в середньому на 0,16 мл (P < 0,01),
концентрація сперми на 0,71 млрд./мл (P < 0,05), заплідненість яєць на
6,0% (P < 0,05).
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When keeping turkeys it has been determined that adding of acetic acid
and super phosphate to the litter at the quantity 0,5 kg of each reagent per 10
kg of litter reduces the content of ammonia in the air of the poultry house in 2-4
times, carbonic acid gas – in 1,1 – 3,1 times, the content of hydrogen sulfide
and the humidity of litter decrease considerably too. In litter excrement the
content of nitrogen and phosphorus increases. The improvement of the
microclimate in the premises had the positive influence on reproductive indices
of turkeys: the size of one ejaculate increased on 0,16 ml (P < 0,01),
concentration of sperm – on 0,71 milliard/ml (P < 0,05),the fertilization of eggs
– by 6,0 per cent (P < 0,05).
Poultry farming, turkeys, microclimate, litter, excrement, noxious
gases, emission, reagents, reproductive qualities.
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УДК: 636.085.55
ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ
МОЛОДНЯКУ КУРЕЙ ПІДВИЩЕНОЇ КІЛЬКОСТІ
СОНЯШНИКОВОЇ МАКУХИ В КОМБІКОРМАХ
________________________________________
Клименко Т.Є., Гриценко Р.Б.,
Притуленко О.В., Стефанович О.М.
Інститут птахівництва НААН
Показано, що підвищення вмісту соняшникової макухи до 20-25% в
комбікормах для ремонтного молодняку курей не має негативного впливу
на показники вирощування птиці, що дає змогу економити на
використанні тваринних та соєвих білкових кормів.
Соняшникова макуха, курчата, комбікорми.
Структура раціону сільськогосподарської птиці в останні роки
зазнає суттєвих змін. Це в першу чергу скорочення долі тваринних кормів
і більш широке застосування нетрадиційних рослинних кормів.
Згодовування молодняку курей комбікормів з низьким вмістом білків
тваринного походження економічно доцільно при вирощуванні птиці [1].
Використання вторинних продуктів олійно-екстракційного виробництва –
макухи та шротів в годівлі сільськогосподарських тварин та птиці, у світі
зростає.
Найбільш розповсюджена олійна культура в Україні – соняшник.
Разом з Аргентиною та Росією наша країна входить до трійки світових
лідерів з виробництва соняшникової олії і відповідно вторинних продуктів
олійно-екстракційного виробництва. Соняшник вирощують у нас в усіх
кліматичних зонах у достатній і навіть надлишковій кількості. Продукти
переробки соняшнику – шрот і макуха є поширеними джерелами білку в
раціонах для птиці. Високий вміст клітковини обмежує введення цього
продукту до раціонів високопродуктивної птиці [2].
Розповсюдженні в Україні сорти соняшника дозволяють отримувати
макуху і шроти з низьким вмістом клітковини. За даними Інституту
птахівництва УААН, при вмісті білка в соняшникових макусі та шротах
більше 30%, вміст клітковини становить близько 12%, що значно нижче
результатів, які приводять дослідники Росії, США, Іспанії, де її рівень
більше 20%. Враховуючи значний дефіцит білкових кормів та факт
низького вмісту клітковини у вітчизняних соняшникових макусі та шротах і
наявність мультиензимних препаратів, які покращують перетравлення
поживних речовин та зменшують негативний вплив антипоживних
компонентів вторинних продуктів переробки насіння соняшника, виникає
можливість розробити способи ефективного використання комбікормів з
високим вмістом вторинних продуктів маслоекстракційної промисловості в
годівлі птиці. В свою чергу це дозволить зменшувати долю зерна
злакових в раціонах птиці і раціонально використовувати місцеві ресурси
кормового білка[3].
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Розробка способів зменшення в раціоні птиці вмісту зернових
інгредієнтів за рахунок ефективного використання комбікормів з високим
рівнем продуктів масло-екстракційної переробки соняшника має важливе
значення для зниження собівартості продукції і раціонального
використання місцевих білкових кормів.
Матеріали і методи. У дослідному господарстві «Борки» з добових
курочок «бірківської барвистої» популяції було сформовано 6 дослідних
груп по 100 голів в кожній. Курчата отримували повнотаціоний комбікорм,
згідно з рекомендованими нормами поживності. Курочкам 1-ї
(контрольної) групи згодовували комбікорм, який містив у своєму складі
15% соняшникової макухи; 2-й – 20% ; 3-й – 25%. Курчата 4, 5, 6 груп
отримували аналогічного складу комбікорми, але з додаванням ферменту
– сафізім (0,5 кг на 1 т).
Балансування комбікорму за білком відбувалось за рахунок
зменшення кількості рибної кормової добавки та відповідного збільшення
рівню соняшникової макухи. У досліді до складу комбікорму входила
рибна кормова добавка, яка містить до 81,9 % якісного рибного протеїну,
інші білки рибної кормової добавки представлені білками рослинного
носія – протеїнами пшениці або соняшника.
Результати досліджень. Результати досліджень наведені в таблиці 1.
1. Зоотехнічні показники за період досліду
Група Жива маса
Витрати
Жива маса у
Витрати
№
у віці 8
корму, кг на
віці 17
корму, кг на
тижнів,г
середню
тижнів, г
середню
голову за 8
голову за 17
тижнів
тижнів
1
469,0 ± 12,1
1,51
1184 ± 14,3
5,61
2
498,0 ± 11,1
1,50
1213 ± 14,9
5,68
3
502,0 ± 11,6
1,49
1244 ±14, 6
5,66
4
455,0 ± 11,6
1,47
1161± 18,4
5,62
5
493,0 ± 11,7
1,51
1169 ±14,6
5,68
6
487,0 ± 10,3
1,51
1248 ± 17,3
5,69

Однорідність
стада в 17
тижнів,%

73,2
85,1
87,3
76,1
83,6
79,7

Найбільша жива маса курчат у 4-х тижневому віці була в групі №3, що
на 6,6% вище від живої маси курчат з контролю і на 0,9% від цього показника
для курочок 2-ї групи. Середня жива маса в групах з введенням ферменту
сафізим була нижчою на 5,1-14,8 г у порівнянні з живою масою курчат з груп з
аналогічним вмістом макухи.
Витрати корму на середню голову за період вирощування 0-8 тижнів в
усіх 6-ти групах коливались в межах - 1,47- 1,51 кг на 1 голову відповідно.
Жива маса курочок на кінець вирощування (17 тижнів) була найбільшою в
групі №6, яким протягом досліду згодовували комбікорм з максимальним
вмістом соняшникової макухи (25% та додаванням ферменту) і на 4 г
перевищувала показник живої маси для курчат 3-ї групи. Жива маса курчат
2-ї та 3-ї груп з підвищеним вмістом соняшникової макухи (20, 25%) в
комбікормі перевищувала цей показник для курчат контрольної групи на 2,452

5%. В групах 4 і 5 маса птиці на кінець вирощування була нижчою ніж у
курочок з 1-ї та 2-ї груп з аналогічним вмістом соняшникової макухи без
додавання ферменту. Витрати корму на середню голову за весь період
вирощування коливались у межах 5,61-5,69 кг.
Найвищий показник однорідності стада за живою масою спостерігався
в групах №2 і №3, рівень соняшникової макухи в дослідних комбікормах для
цих груп відповідно становив 20 і 25%. В інших дослідних групах цей
показник коливався в межах – 73,2-83,5%.
Висновки
Результати проведеного досліду показали, що підвищення вмісту
соняшникової макухи до 20-25% в комбікормах для ремонтного молодняку
курей не мало негативного впливу на показники вирощування птиці.
Більш того, в групах з 25% вмістом цього компоненту в складі дослідного
комбікорму отримані кращі показники по живій масі і однорідності стада
ремонтних курочок. Застосування ферменту «сафізим» в комбікормах з
підвищеним вмістом соняшникової макухи не мало дієвого ефекту.
Відповідно, включення соняшникової макухи до 20-25% в склад
комбікормів для вирощування молодняку курей можливо і дає змогу
економити на використанні тваринних та соєвих білкових кормів.
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2. Кормление сельскохозяйственной птицы / Агеев В.Н., Квиткин Ю.П.,
Паньков П.Н., Синцерова О.Д. – М. : Россельхозиздат, 1982.- с.72-76.
3. Марченков Ф.С. Повышенное содержание подсолнечника в рационах
кур несушек. / Ф.С. Марченков, С.Н. Лисенко- Актуальные проблемы
современного Птицеводства. (Материалы 10-й Украинской конференции по
птицеводству с международным участием) - Харьков, 2009, С.245-248.

It is shown that the increase of the sunflower oil cake content to 2025 per cent in mixed-feeds for the replacement youngster of hens
doesn’t have the negative effect on indices of birds breeding and that
leads to the economy of using animal and soy-beans protein feeds.
Sunflower oil cake, chickens, mixed-feeds.
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ВПЛИВ АУРОФУЗАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ
ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ У КУРЕЙ ДВОХ ПОРІД
_______________________________________
О.В.Труфанов, А.М. Котик, В.О.Труфанова
Інститут птахівництва НААН України
Включення курям род-айленд і леггорн протягом 50 днів в корм
нафтохінонового мікотоксину аурофузарину в кількості 24 мг/кг не
позначилося на їх клінічному стані, однак у род-айлендів викликало
зменшення інтенсивності яєчної продуктивності. У курей обох порід
відмічено істотні зміни морфологічних характеристик яєць, а також
погіршення заплідненості, збереженості ембріонів протягом другої
половини інкубації, виводимості запліднених яєць, зменшення частки
здорових курчат серед загального числа виведених і відсотку виводу
здорових курчат.
Аурофузарин, кури, леггорн, род-айленд, показники інкубації
яєць
Внаслідок широкого поширення фузаріозів зернових культур в останні десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення забруднення
зерна і зернопродуктів фузаріотоксинами. Гриби роду Fusarium продукують цілий спектр мікотоксинів (трихотецени типів А і В, лактони резорцинової кислоти, фумонізини, моніліформін, фузарохроманон, фузарієву
кислоту, енніатини, нафтохінони); представникам цих груп властива певна
специфіка дії на тваринний організм. Було встановлено, що метаболіти
Fusarium graminearum викликають у курей синдром погіршення якості яєць
[1] і що етіологічним чинником цього синдрому є аурофузарин [2],
природний контамінант зерна [3], який продукують фітопатогенні гриби F.
Acuminatum, F. avenaceum, F. crokwellens, F. culmorum, F. graminearum, F.
poae, F. sambucinum, F. tricinctum [4].
Метою роботи є порівняння впливу аурофузарину на показники
інкубації яєць у курей порід леггорн і род-айленд.
Матеріал и методи. Досліди проводили за однією схемою. В
кожний дослід взято дві групи по 27 курей і 5 півнів породи леггорн або
род-айленд
28-тижневого віку; птицю утримували в індивідуальних
клітках. Один раз в 5 днів курей підсажували до півнів, щоб одержати
яйце для інкубації. Кури контрольних груп і всі півні одержували
стандартний комбікорм. В досліді було два періоди. Протягом першого,
50-денного, періоду курям дослідних груп в корм включили 2% культури
на зерні Fusarium graminearum, яка містила аурофузарин в кількості 1200
мг/кг; зеараленон і дезоксиніваленол в культурі методом тонкошарової
хроматографії не виявили; вміст аурофузарину в кормі складав 24 мг/кг.
Протягом другого, 24-денного, періоду всій птиці згодовували
контрольний комбікорм. Щотижня визначали морфологічні характеристики
зібраних за 1 день яєць; решта яєць була проінкубована: 6 інкубацій
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протягом першого періоду досліду, коли в корм включили аурофузарин, і
3 інкубації протягом другого періоду після переведення птиці на
контрольний корм. Різницю між показниками контрольної і дослідної груп
оцінювали з використанням «метода φ» Фішера.
Результати й обговорення.
Збереженість: 2 з 108 курей загинули з ознаками неопластичного
захворювання. Протягом 74-денного періоду спостережень не помічено
будь-яких відмінностей між групами щодо загального стану курей; різниця
в інтенсивності яєчної продуктивності у леггорнів була незначна, однак у
род-айлендів різниця дорівнювала 7,8 % (табл. 1).
1. Вплив аурофузарину на збереженість курей
та інтенсивність яєчної продуктивності
Кількість аурофузарину в кормі, мг/кг
Показники
леггорн
род-айленд
0
24
0
24
Збереженість, %
100
92,6
100
100
Інтенсивність яєчної продуктивності, %
62
60,2
64,3
56,5

Істотно різнились між собою контрольні і дослідні групи як леггорнів,
так і род-айлендів за показниками якості яєць. Перші зміни стосувались
характеристик жовтка у курей обох порід, які відмічені з 3-4-го дня досліду. Жовточна оболонка почала змінювати забарвлення з помаранчевого
до коричневого. Жовток поступово протягом 18 днів потемнів з краю до
центру. З 10-го дня на ньому спостерігалась різного роду плямистість; з
30-го дня жовток мав стійке тьмяне брудно коричневе забарвлення, часто
був сплюснутий вздовж поперечної осі яйця. Латебра була темніша, ніж в
контролі. Градинки були часто зміщені по відношенню до повздовжньої
осі, не повністю сформовані або навіть відсутні, переважно з боку
повітряної камери. Деякі зародкові диски були зміщені до тупого кінця
яйця. Збільшилась кількість м’ясних включень в білку і особливо кров’яних
включень в жовтку. У шкаралупи з 9-10 дня з’явився матовий відтінок.
Відмічено істотне зменшення маси жовтка, білка, шкаралупи і в цілому
яєць, а також зниження індекса білка і одиниць Хау. Після виключення з
корму аурофузарину морфологічні характеристики яєць поступово
нормалізувалися і через 18-20 днів не відрізнялися від контрольних.
Заплідненість яєць у леггорнів виявилися набагато чутливішою до
аурофузарину, ніж у род-айлендів (відповідно, -9,2% і -1,1% в порівнянні з
контролем) (Таблиця 2). Показники інкубації яєць від курей дослідних
груп, в корм яким включили аурофузарин, в порівнянні з контролем були
істотно нижчі. Леггорни виявилися більш чутливими в порівнянні з родайлендами. У леггорнів і род-айлендів збереженість ембріонів з 9-го по
17-й день інкубації була менша на 9,8% і 7,7%, відповідно; виводимість –
на 10,4 % і 6,3%; частка здорових курчат – на 13,4% і 6,0%; вивід
здорових курчат – на 24,7% і 10,3%. Не виявлено впливу аурофузарину
на збереженість ембріонів з 2-го по 8-й день інкубації – як у леггорнів, так і
у род-айлендів (табл. 2).
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2. Вплив аурофузарину на показники інкубації яєць протягом
50-денного періоду досліду
Кількість аурофузарину в кормі, мг/кг
Показники
леггорн
род-айленд
0 (контроль) 24 (дослід) 0 (контроль) 24 (дослід)
Заплідненість
588/609
467/535
531/576
479/526
(96,5%)
(87,3%) с
(92,2%)
(91,1%)
Збереженість ембріонів з 2- 568/588
446/467
510/531
467/479
го по 8-й день інкубації
(96,6%)
(95,5%)
(96,0%)
(97,5%)
Збереженість ембріонів з 9- 512/568
358/446
424/510
352/467
го по 17-й день інкубації
(90,1%)
(80,3%) с
(83,1%)
(75,4%) с
Виводимість
512/588
358/467
424/531
352/479
(87,1%)
(76,7%) с
(79,8%)
(73,5%) а
Частка здорових курчат
469/512
280/358
400/424
311/352
(91,6%)
(78,2%) с
(94,3%)
(88,3%) а
Вивід здорових курчат
469/609
280/535
400/576
311/526
(77,0%)
(52,3%) с
(69,4%)
(59,1%) с

Після виключення аурофузарину з корму дослідних груп значних
розбіжностей між показниками не виявлено в жодному випадку (табл. 3).
3. Показники інкубації яєць після виключення
аурофузарину з корму дослідних груп
Кількість аурофузарину в кормі, мг/кг
Показники
леггорн
род-айленд
контроль
дослід
контроль
дослід
Заплідненість
308/319
280/301
306/329
327/342
(96,5%)
(93,0%)
(93,0%)
(95,6%)
Збереженість ембріонів з 2- 299/308
271/280
292/306
315/327
го по 8-й день інкубації
(97,1 %)
(96,8%)
(95,4%)
(96,3%)
Збереженість ембріонів з 9- 264/299
240/271
240/292
253/315
го по 17-й день інкубації
(88,3%)
(88,6%)
(82,2%)
(80,3%)
Виводимість
264/308
240/280
240/306
253/327
(85,7%)
(85,7%)
(78,4%)
(77,4%)
Частка здорових курчат
223/264
214/240
214/240
222/253
(84,5%)
(89,2%)
(89,2%)
(87,7%)
Вивід здорових курчат
223/319
214/301
214/329
222/342
(69,9%)
(71,1%)
(65,0%)
(64,9%)

Результати роботи показали, що включення в корм курям двох порід
аурофузарину не вплинуло на їх клінічний стан протягом 74 днів спостережень, однак викликало істотні зміни морфологічних характеристик яєць
та показників їх інкубаційних якостей. Отже, аурофузарин, що належить
до великої групи екологічно значимих нафтохінонових метаболітів
актиноміцетів, грибів і вищих рослин, яким властива цитотоксична,
фітотоксична, інсектицидна, антибактеріальна і фунгіцидна активність,
слід кваліфікувати як ембріотоксичний фактор.
Висновки. Включення курям порід леггорн і род-айленд в корм
аурофузарину в кількості 24 мг/кг не мало впливу на їх клінічний стан,
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однак викликало істотні зміни морфологічних характеристик яєць, а також
зниження яєчної продуктивності (у род-айлендів на 7,8%), заплідненості (у
леггорнов на 9,2%), і у курей обох порід збереженості ембрионів в другу
половину інкубації на 7,7-9,8%, виводимості запліднених яєць на 6,310,4%, частки кондиційних курчат від загального числа виведених на 613,4% і вивода кондиційних курчат на 10,3-24,7%. Вплив аурофузарину
на показники інкубації яєць мало зворотній характер; після вилучення
його з корму дослідних груп показники в контрольних і дослідних групах
вирівнювалися.
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ЛАБОРАТОРНО-ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ
ІНАКТИВОВАНИХ ВАКЦИН ПРОТИ НЬЮКАСЛСЬКОЇ
ХВОРОБИ, ІНФЕКЦІЙНОГО БРОНХІТУ, СИНДРОМУ
ЗНИЖЕННЯ НЕСУЧОСТІ-76 ТА ТЕНОСИНОВИТУ КУРЕЙ
__________________________________________________
Наливайко Л.І, Безрукава І.Ю,
Рябінін С.В, Ніколаєнко Ю.Ю.
Інститут птахівництва НААН
Розроблено технологію виготовлення вітчизняних моновалентних
інактивованих емульсинвакцин проти реовірусної інфекції курей (АРВІ) та
полівалентних інактивованих емульсинвакцин проти ньюкаслської хвороби
(НХ), інфекційного бронхіту (ІБК), синдрому зниження несучості (СЗН-76)
та реовірусної інфекції курей (АРВІ), які пройшли лабораторно-виробниче
випробування. Біопрепарати забезпечували імунітет у 95-100 % птиці
протягом 10-12 місяців продуктивного періоду (термін спостереження).
Віруси НХ, ІБК, СЗН-76, РЕО, вакцина, кури.
Для специфічної профілактики найбільш поширених інфекційних
хвороб курей (ньюкаслської хвороби (НХ), інфекційного бронхіту (ІБК),
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синдрому зниження несучості (СЗН-76), реовірусної інфекції (АРВІ)) в
країнах з розвинутим птахівництвом (Нідерланди, США, Росія та ін.)
застосовують живі та інактивовані бівалентні (НХ+АРВІ) або тривалентні
(НХ+ХГ+АРВІ) вакцини, які здатні індукувати та підтримувати стабільний
рівень гуморального імунітету протягом усього продуктивного періоду [2,
6-11].
На ринку України вакцини вітчизняного виробництва проти даних
інфекцій відсутні.
В Інституті птахівництва НААН України протягом 2001-2005 років
розроблено і впроваджено у виробництво тривалентну емульсинвакцину
асоційовану інактивовану проти НХ, ІБК та СЗН-76 для щеплення
ремонтного молодняку курей віком 90-120 діб [1].
У зв’язку з завезенням в країну імпортної птиці різних кросів нами
було проведено епізоотологічний моніторинг щодо реовірусної інфекції і
встановлено, що в птахівничих господарствах захворювання набуває
широкого розповсюдження, особливо серед курчат-бройлерів, і спричиняє
економічні збитки, пов'язані із загибеллю птиці (до 5-50 %) та низькими
приростами її маси (до 30 %). У курей - зниженням несучості на 20 % [3-5].
Авіореовірусна інфекція (АВРІ) (Avioreovirus infections) – захворювання молодняку сільськогосподарської і синантропної птиці усіх видів і
напрямку продуктивності. Спостерігають латентно-персистуючий перебіг
хвороби, який характеризується розривами суглобів, артритами,
зникненням шкіряної пігментації («блідість птиці»). Джерелом збудника є
хвора, перехворіла птиця та вірусоносії. Зараження відбувається
аліментарно, контактно і аерогенно. Хвороба виникає у будь-який період
року у вигляді ензоотичних спалахів. Захворювання реєструється у всіх
країнах світу з розвинутим птахівництвом.
На підставі отриманих даних щодо розповсюдження АРВІ серед
птиці метою даної роботи було розробити та провести лабораторновиробничі випробування інтактних вакцин проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ
для щеплення ремонтного молодняку курей віком 90-120 діб.
Матеріалі та методи. Для конструювання інактивованої емульсинвакцини проти АРВІ було використано штами: «1733», одержаний з
ВДНКІ, (м. Москва) та епізоотичний «Br-06», ізольований від хворих
курчат-бройлерів в одному з приватних господарств Харківської обл., з
інфекційним титром 6,0 lg ТЦD50/см3. Для конструювання асоційованої
інактивованої емульсинвакцини проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ
використовували референтні штами «Ла-Сота» вірусу НХ з інфекційним
титром 9,0 lg ЕІD 50/02, одержаний з ДНКІБШМ, (Київ) і «Н-52» вірусу ІБК
з інфекційним титром 6,0 lg EID 50/0,2 см3 та епізоотичні штами: «L-497»
вірусу СЗН-76 з інфекційним титром 10 lg ЕІD50/02, ізольований від
хворих курей в одному з птахогосподарств України; «1733» та «Br-06»
(АРВІ).
Інактивацію вірусів проводили етиленіміном (ЕІ) виробництва
Інституту хімічної фізики (м. Москва). Повноту інактивації вірусів визначали
проведенням 3-х послідовних «сліпих» пасажів на 10-добових ембріонах
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курей (ІБК), 11-добових ембріонах качок (СЗН), та культурі клітин 10добових SPF КЕ (АРВІ).
Стерильність серій перевіряли згідно ДСТУ 4483:2005 «Методи
визначення бактеріальної і грибкової контамінації». Для отримання вакцини
антиген змішували з ад’ювантом - «Монтанід ISA-70» фірми «SEPPIC»
(Франція).
Антигенну активність виготовлених серій вакцини перевіряли на
ремонтному молодняку курей кросів «Хайсекс коричневий», «Ломан білий»,
та породах полтавська глиняста, плімутрок білий, м’ясний легорн, бірківська
барвиста віком 90-120 діб. Кожну серію біопрепарату вводили внутрішньом’язово двом групам курей (n=10) в об’ємі 0,5 см3 (перевірка антигенної
активності) та 1,5 см3 (перевірка нешкідливості). Антигенну активність
дослідних серій вивчали в лабораторних умовах у порівнянні з аналогічною
вакциною фірми «Merial» (Франція), у виробничих умовах – в порівнянні з
вакциною Всеросійського НДІ захисту тварин (ВНДІЗТ, м. Володимир).
Дослідження сироваток крові проводили методами ІФА із застосуванням набору ВНДІЗТ (ТУ 9388-014-00495527 «Набор для определения
антител к вирусу ИБК» та BioChec (Holland, Code: CK 120); РЗГА для
визначення антитіл до вірусів НХ та СЗН-76. Критерієм оцінки поствакцинального імунітету були титри антитіл у щепленої птиці.
Результати досліджень. За період 2006-20010 рр. в ІП НААН
розроблено три інактивовані емульсинвакцини: «Емульсинвакцина
інактивована проти АРВІ на основі штаму «Br-06», «Емульсинвакцина
інактивована проти АРВІ на основі штаму 1733» та «Емульсинвакцина
асоційована інактивована проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ». На штам «Br06» отримано патент, 2009р. На винахід «Емульсинвакцина інактивована
проти АРВІ на основі штаму «Br-06» та «Емульсинвакцина асоційована
інактивована проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ» подано заявку.
Дослідні зразки емульсинвакцини інактивованої проти АРВІ на
основі
штамів «Br-06» (С-3) та «1733» (С-6) реовірусу пройшли
лабораторні випробування на ремонтному молодняку курей віком 100120 діб із щомісячним контролюванням гуморального імунітету в ІФА
протягом 13 місяців (строк спостереження). Через 30 діб після щеплення
птиці дослідними серіями емульсинвакцини були виявлені достатньо
високі захисні титри антитіл до АРВІ що становили 3820 (С-3) та 2528 (С6). Через 90 діб вони дорівнювали 2541 (С-3) та 2270 (С-6). Через 150 діб
спостерігали поступове їх зниження до 2070 (С-3) і 1046 (С-6), а через 270
діб було відмічено підвищення титрів антитіл у курей, щеплених вакциною
серії С-3, що зберігалися на такому рівні до 390 діб продуктивного
періоду. У курей, щеплених вакциною серії С-6, титри антитіл знизилися до
1000 (ІФА) (рис.1).
В лабораторних умовах антигенну активність емульсинвакцини інактивованої проти АРВІ вивчали у порівнянні з емульсинвакциною інактивованою
проти інфекційної бурсальної хвороби (ІБХ) та вірусного артриту птиці
(«Галімун 201, зі шт.«1133» фірми «Меріал», Франція) на ремонтному
молодняку курей породи бірківська барвиста віком 110 діб (табл. 1).
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Титр антитіл, ІФА
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Рис. 1. Динаміка гуморального імунітету у курей, щеплених
інактивованими емульсинвакцинами проти АРВІ на основі штамів
«1733» та «Br-06» реовірусу
1. Антигенна активність вітчизняних інактивованих вакцин проти АРВІ у
порівнянні з інактивованою вакциною фірми «Меріал» (Франція)
Серії
Титри антитіл до РЕО (ІФА) / Термін спостереження (діб)
вакцин
проти
30
60
90
120
150
180 210 240 270 300 330
АРВІ, із:
шт. «1733» 2528 1502 2270 1584 1460 1324 1430 1500 1725 1889 1324
ІП НААН ± 271 ±186 ±165 ±203 ±164 ± 144 ±186 ±265 ± 507 ±623 ±164
шт.«Br06» 3819 1883 2541 2294 1940 1569 1602 1628 2095 2152 1885
ІП НААН ±442 ±178 ±188 ±496 ±297 ±170 ±181 ±142 ±331 ±375 ±188
шт.«1133» 3627 2173 3335 2190 1589 1572 1473 1435 1707 1818 1435
фірми ±745 ±222 ±375 ±432 ±327 ±300 ±260 ±263 ±448 ±453 ±222
«Меріал»

Згідно отриманих даних захисні титри антитіл у курей, щеплених
трьома біопрепаратами, були майже однакові і зберігалися протягом 11
місяців (строк спостереження) на достатньо високому захисному рівні. З
антигенної активності вітчизняні серії вакцини не поступали вакцині фірми
«Меріал» (Франція).
На підставі результатів, отриманих при конструюванні емульсинвакцини інактивованої проти АРВІ, було виготовлено два дослідні зразки
емульсинвакцини інактивованої асоційованої проти чотирьох інфекцій:
НХ, ІБК, СЗН-76, АРВІ (на основі штамів «1733» та «Br-06» реовірусу).
Перша серія чотирьохвалентної емульсинвакцини асоційованої
інактивованої була виготовлена зі штамів «Ла-Сота» (НХ), «Н-52» (ІБК),
«L-497» (СЗН-76) та «1733» (АРВІ). Друга – «Ла-Сота» (НХ), «Н-52» (ІБК),
«L-497» (СЗН-76) та «Br-06» (АРВІ). Дослідними серіями вакцини щеплено
ремонтний молодняк курей (по 20 голів на кожну серію). Динаміку
гуморального імунітету після щеплення птиці вивчали щомісяця протягом
330 діб (табл.2).
Обидві серії полівалентної вакцини мали захисні титри антитіл на рівні
7,4-8,51 log2 (НХ), 5,6-5,7 log2 (СЗН-76); 908-1625 (ІБК) та 970-1095 (АРВІ)
протягом 10-11 місяців продуктивного періоду (строк спостереження).
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2. Динаміка гуморального імунітету після щеплення птиці емульсинвакциною асоційованою інактивованою проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ
Титри
Строк спостереження (діб)
антитіл до 30
60
90
120 150 180 210 240 270 300 330
НХ (С-1) 10,4± 9,7± 9,2± 6,0± 5,5± 5,1± 6,1± 7,5± 7,7± 7,9± 7,4±
(РЗГА) log 0,17 0,16 0,21 0,38 0,42 0,37 0,37 0,48 0,47 0,55 0,50
НХ(С-2) 10,3 10,2 8,89± 7,11± 6,67± 6,33± 7,11± 8,11± 8,75± 8,63± 8,51±
(РЗГА) log2 ±0,16 ±0,26 0,28 0,33 0,31 0,40 0,28 0,37 0,44 0,40 0,35
CЗН-76(С-1 8,1± 7,4± 7,3± 5,7± 5,4± 5,3± 5,7± 5,9± 6,0± 5,7± 5,6±
(РЗГА) log2 0,46 0,32 0,32 0,22 0,17 0,16 0,22 0,40 0,35 0,35 0,32
CЗН-76(С-2 7,4± 7,5± 6,7± 5,8± 5,5± 5,4± 5,5± 5,5± 5,9± 5,7± 5,7±
(РЗГА) log2 0,23 0,24 0,16 0,24 0,19 0,19 0,19 0,19 0,13 0,27 0,27
ІБК (ІФА) 2109 3000 3162 4432 3719 3027 3078 2738 2207 1828 1625
(С-1)
±378 ±197 ±318 ±256 ±273 ±332 ±304 ±308 ±194 ±241 ±192
ІБК (ІФА) 1732 2204 2540 3022 2268 1737 1546 1406 1130 912 908
(С-2)
±329 ±304 ±235 ±470 ±234 ±222 ±182 ±159 ±121 ±140 ±170
АРВІ (С-1) 1624 1486 1688 1662 1741 1778 1604 1398 1160 1201 1095
(ІФА)
±586 ±135 ±201 ±347 ±269 ±405 ±293 ±233 ±266 ±152 ±115
АРВІ (С-2) 1056 1405 1529 2083 1593 1103 1224 955 806 1012 970
(ІФА)
±166 ±202 ±217 ±126 ±76 ±126 ±105 ±155 ±43 ±63 ±135

Тривалість гуморального імунітету до чотирьох інфекцій після
щеплення курей асоційованою інактивованою вакциною проти НХ, ІБК,
СЗН-76 та АРВІ (шт. «1733») вивчали шляхом щомісячного імуномоніторингу в РЗГА (НХ, СЗН-76) та ІФА (ІБК, АРВІ) протягом 390 діб. Імунологічний статус організму птиці був на достатньо високому рівні до чотирьох
інфекцій (НХ, ІБК, СЗН-76, АРВІ) протягом 10 місяців. До трьох інфекцій
(НХ, ІБК, СЗН-76) - протягом 11 місяців (строк спостереження) (рис. 3 А, Б).
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Рис. 3 (А, Б). Динаміка і тривалість гуморального імунітету у курей,
щеплених інактивованою вакциною проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ

Тривалість материнського імунітету у курчат, що одержані
через 120, 150, 180, 210, 330, 360 днів після щеплення батьківського
стада, вивчали на 1, 7, 14, 21 добу з використанням ІФА (ІБК, АРВІ)
61

та РЗГА (НХ, СЗН-76). Захисні титри антитіл у нащадків тривали до:
ІБК – 14 діб (5600- 2000), НХ – 21 добу (10,8-2,9 log2), СЗН-76 (8 - 3,1
log2 ) та АРВІ (2521 - 1267) – 7 діб. У подальшому спостерігали їх
зниження (рис.1.4 а, б, в, г).
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Рис. 1.4 в (АРВІ, шт.1733)

Рис. 1.4 г (АРВІ, шт.Br-06)

В лабораторних умовах розроблені біопрепарати – «Емульсинвакцина
інактивована проти АРВІ із шт. «1733», «Емульсинвакцина інактивована
проти АРВІ із шт. «Br-06» та «Емульсинвакцина асоційована інактивована
проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ», забезпечували у щепленого поголів’я курей
індукцію захисних титрів антитіл протягом 10-12 місяців продуктивного
періоду (строк спостереження).
Виробничу перевірку чотирьохвалентної вакцини проводили у 2-х
птахогосподарствах України: у СЗАТ «Охоче» Харківської обл. та філії
«Світанок» А/Ф «Шахтар» Донецької обл.
З цією метою було виготовлено 2 дослідно-виробничі серії
емульсинвакцини інактивованої асоційованої проти НХ, ІБК, СЗН-76, АРВІ
(шт.1733) (серія № 1, контроль № 1, від 30.04.2010 р.) та НХ, ІБК, СЗН-76,
АРВІ (шт.Br-06) (серія № 2, контроль № 2, від 30.04.2010р.), якими у філії
«Світанок» А/Ф «Шахтар» Донецької обл. та СЗАТ «Охоче» Харківської
обл. було щеплено по 1000 голів (дві дослідні групи по 500 голів у
кожному господарстві) ремонтного молодняку курей кросу «Хай-секс
коричневий» віком 90-100 діб внутрішньом’язово в об’ємі 0,5 см3.
Контрольну групу курей ( 99000 голів - філія «Світанок» та 57400
голів - СЗАТ «Охоче») аналогічно щеплювали трьохвалентною емульсинвакциною інактивованою асоційованою проти НХ, ІБК, СЗН-76 (серія № 4,
контроль № 4, від 12.2009 р.), виготовленою ДПДГ «Птахоцентр»
Інституту птахівництва НААНУ. Серологічний моніторинг проводили в ІФА
(ІБК, АРВІ) та РЗГА (НХ, СЗН-76).
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У філії «Світанок» А/Ф «Шахтар» Донецької обл. у щепленої птиці
титри антитіл, в середньому, становили до вірусів: НХ–10,7 log2 (С-1, С-2,
С-4), СЗН-76– 8,4-8,9 log2 (С-1,С-2), 9,0 log2 (С-4); ІБК– 8248 (С-1), 7919 (С2), 9199 (С-4) (табл.3).
3. Імуномоніторинг курей, щеплених емульсинвакциною асоційованою
інактивованою проти НХ, ІБК, СЗН-76, АРВІ (філія «Світанок» А/Ф «Шахтар»)
Титри антитіл
Строк спостереження (діб)
до:
30
60
90
120
150
180
1
3
4
5
6
7
8
Дослідні групи: С-1
НХ (РЗГА) log2 11,36±0,1710,84±0,2210,68±0,299,64±0,31 11,28±0,2210,20±0,14
CЗН-76 (РЗГА) 8,60±0,14 9,60±0,22 8,12±0,16 7,30±0,20 9,64±0,33 7,45±0,34
log2
ІБК (ІФА)
14820±8228743±428 8362±400 6373±342 2964±270 8228±460
АРВІ(ІФА),
5144±261 7458±351 7005±400 4755±279 5827±411 7537±457
шт.1733
С-2
НХ (РЗГА) log2 11,52±0,1510,76±0,2010,76±0,249,80±0,20 11,04±0,2210,6±0,22
CЗН-76(РЗГА) 9,72±0,20 9,32±0,20 9,0±0,24 7,80±0,22 9,44±0,30 8,55±0,23
ІБК (ІФА)
14476±8258624±417 8726±372 5656±404 3637±395 6400±584
АРВІ (ІФА),
6406±421 6984±316 8176±363 5055±382 7009±414 6140±373
шт. Br-06
Контроль
С-4
НХ (РЗГА) log2 11,64± 0,2910,22± 0,1410,46±0,2910,23±0,1410,98±0,1810,7±0,20
CЗН-76(РЗГА) 9,75± 0,20 9,43± 0,30 8,83±0,23 8,65±0,16 9,20±0,22 8,45±0,26
ІБК (ІФА)
14367± 8108934± 430 8930±430 8765±428 6746±300 7456±401
АРВІ (ІФА)
134±33 190± 26 180± 21
170±24
98±24
96±23

У СЗАТ «Охоче» Харківської обл. у щеплених курей 4-х валентною
вакциною (ІП НААНУ) захисні титри антитіл до вірусів НХ, ІБК та СЗН-76 у
порівнянні з контрольною серією вакцини (С-4) (ДП ДГ «Птахоцентр») до
вірусів НХ були на одному рівні і, в середньому, становили 10,55 log2 (С-1),
10,88 log2 (С-2), 10,44 log2 (С-4), ІБК – 7460 (С-1), 7652 (С-2), 8441 (С-4); до
СЗН-76 –8,23 log2 (С-1), 7,82 log2 (С-2), 9,11 log2 (С-4). В обох господарствах
титри антитіл до АРВІ між дослідними серіями С-1 та С-2 коливали в межах
4755±279–8176±363 (філія «Світанок») та 4653±625–7539±599 (СЗАТ
«Охоче») (табл.4).
Отримані результати імуномоніторингу, як у філії «Світанок» А/Ф
«Шахтар» Донецької обл., так і СЗАТ «Охоче» Харківської обл., свідчать
про те, що лабораторно-виробничі серії (С-1, С-2) емульсинвакцини
асоційованої інактивованої проти НХ, ІБК, СЗН-76 та АРВІ забезпечують
100 % гуморальний імунітет у щепленої птиці протягом 150 діб (СЗАТ
«Охоче») та 180 діб (філія «Світанок») продуктивного періоду (термін
спостереження).
Висновки
1. Емульсинвакцини інактивовані проти АРВІ, виготовлені на основі
штамів «1733» та «Br-06» та асоційована інактивована проти НХ, ІБК,
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СЗН-76 та АРВІ, розроблені в ІП НААН, забезпечують 100 % гуморальний
імунітет у щепленої птиці до чотирьох інфекцій, що підтверджено
лабораторними дослідженнями і виробничою перевіркою.

С-4

С-2

С-1

4. Імуномоніторинг курей, щеплених емульсинвакциною асоційованою
інактивованою проти НХ, ІБК, СЗН-76, АРВІ (СЗАТ «Охоче»)
Титри антитіл до:
Строк спостереження (діб)
30
60
90
120
150
Дослід
НХ (РЗГА) log2 11,35±0,19 10,90±0,20 10,20±0,27 10,15±0,21 10,15±0,23
CЗН-76 (РЗГА) 8,45±0,26 8,35±0,19 8,0±0,21
8,2±0,19
8,15±0,20
log2
ІБК (ІФА)
7686±131 7873±91
6305±401 7358±132 8080±326
АРВІ (шт.1733) 4916±452 5675±179 7539±599 7138±497 6197±416
(ІФА)
НХ (РЗГА) log2 11,15±0,21 11,0±0,17 10,70±0,20 10,75±0,20 10,80±0,23
CЗН-76 (РЗГА) 8,10±0,21 7,85±0,19 7,60±0,30 7,70±0,20 7,85±0,20
log2
ІБК (ІФА)
7634±134 7404±91
6992±475 7330±197 8898±324
АРВІ (шт.Br-06) 4653±625 5568±125 7476±515 7182±560 6160±430
(ІФА)
Контроль
НХ (РЗГА) log2 10,67±0,21 11,74±0,19 10,0±0,21 10,0±0,21 9,8±0,20
CЗН-76 (РЗГА) 8,1± 0,21 9,83±0,34 9,34±0,36 9,38±0,36 8,9±0,24
log2
ІБК (ІФА)
5276 ± 405 8624±417 9734±472 9830±460 8743± 428
АРВІ (ІФА)
164
134
190
180
185

2. Після щеплення ремонтного молодняку курей у віці 90-120 діб
емульсинвакциною асоційованою інактивованою проти НХ, ІБК, СЗН-76 та
АРВІ встановлено тривалість материнського імунітету у захисних титрах
до ІБК – 14 діб, НХ – 21 добу, СЗН-76 та АРВІ (шт. 1733 та Br-06) – 7 діб.
В подальшому спостерігається зниження антитіл.
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It has been worked out the technology of producing the home
fourvalence associated inactivated emulsion vaccine against the Newcastle
disease, chicken infectious bronchitis, the syndrome of the egg production
decrease and reovirus infection. The immunity 95-100 % in vaccinated hens
lasts during 10-12 months.
Viruses of the Newcastle disease, infectious bronchitis of hens,
syndrome of the egg production decrease-76 and the avioreovirus
infections, vaccine, hens.

УДК: 636.52/.58.082:575
МОНІТОРИНГ ІМУНОГЕНЕТИЧНОЇ
СТРУКТУРИ КУРЕЙ РІЗНИХ ПОРІД
____________________________________
Подстрєшний О.П., Хвостик В.П.,
Подстрєшна І.О., Катеринич О.О.
Інститут птахівництва Національної
академії аграрних наук
Кури яєчного напрямку продуктивності за імуногенетичною
структурою в більшій мірі відрізняються від яєчно-м'ясних, ніж між
собою. Птиця кожної породи тестована в різні роки об’єднується в
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окремі кластери, що свідчить про стабільність її алелофонду в динаміці
поколінь.
Кури, імуногенетична структура, моніторинг, генетична
відстань, дендрограма.
Проблема збереження генофонду сільськогосподарських тварин
охоплює широкий спектр теоретичних і практичних питань, які мають
різноплановий характер. Серед значного ряду завдань збереження генетичної різноманітності сільськогосподарських тварин слід особливо визнати
експериментальний аспект, за яким генетичні відмінності порід, типів, видів,
а також окремих особин виступають піддослідним матеріалом для
проведення досліджень генетичних процесів у популяціях тварин і птиці [4].
В останні десятиріччя розв'язання проблеми збереження генофонду
порід спиралося на поєднання всього комплексу факторів: науково-методичних (біотехнологічних, імуногенетичних, цитогенетичних, фізіологобіохімічних, морфологічних, гістологічних, ендокринологічних), організаційних,
правових, економічних та екологічних. Так, застосування імуногенетичних
методів сприяє оцінці генетичної ситуації в стадах і збереженню притаманної
їм специфічності, аналізу генетичних процесів, що відбуваються при
розведенні худоби в малочисельному масиві. Цитогенетична оцінка частоти і
видів хромосомних порушень як у соматичних, так і статевих клітинах та
ембріонах забезпечує можливість об'єктивного вивчення динаміки генетичної
мінливості порід. Методи біотехнології та генної інженерії можуть успішно
застосовуватися для збереження генетичної інформації і передачі її
наступним поколінням, особливо у випадках, коли використання звичайних
методів селекції за якихось причин ускладнюється [4].
За результатами імуногенетичного та біохімічного тестування тварин різних порід, перш за все, визначають їхню специфіку, враховуючи
кількість алелів, їхню оригінальність. Наступний етап генетичного аналізу
полягає в розрахунку генних частот усіх виявлених алелів. За цими даними розраховують коефіцієнт гомозиготності, що є критерієм генетичної
однорідності генофонду досліджуваних популяцій. Він дає уявлення щодо
теоретично очікуваної частки гомозигот за досліджуваним локусом при
наявності панміксії. Порівняння цього коефіцієнта з фактичною частотою
гомозигот за відповідним локусом характеризує спрямованість генетичних
процесів, що відбуваються в популяціях або мікропопуляціях [6].
Щоб визначити закономірності генетичних процесів, що відбуваються
при різних методах розведення і селекції, досить часто застосовують методи,
які розроблені для дослідження генетичних процесів у природних популяціях і
ґрунтуються на розрахунках частот генів. Показник частоти генів є провідним
генетико-популяційним параметром, завдяки якому можна дати комплексну
оцінку генетичним процесам на популяційному рівні [3].
Отже, в загальній проблематиці збереження генофонду особлива
вага приділяється проведенню постійного селекційно-генетичного моніторингу в процесі розведення птиці, який при аналізі популяцій дозволяє
вирішувати завдання визначення їхнього алелофонду, оцінки ступеня
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консолідації і диференціації порівнюваних груп тварин. Порівняльний
аналіз генетичної структури споріднених порід дає змогу оцінити ступінь
їхньої дивергенції, дійсні відмінності за структурою генофондів за окремими генами та їх комплексами.
Для контролю за збереженням генофонду порід тварин можуть використовуватись закономірності динаміки генетичної структури за різними
класами молекулярно-генетичних маркерів. Накопичені дані досліджень
свідчать про наявність породоспецифічних особливостей частот прояву
алельних варіантів та їх поєднань у різних видів сільськогосподарських
тварин. Поглиблені дослідження в цьому напрямку можуть сприяти не лише
виявленню породних генетичних маркерів, а також і генетичних систем, що в
найбільшій мірі залучаються в міжпородну диференціацію і, відповідно,
найтісніше пов'язані з формуванням специфічних породних особливостей [1].
Використання молекулярно-генетичних маркерів перспективне для ідентифікації і паспортизації порід і ліній птиці, при розробці методів збереження
генофонду і програм його використання в схрещуваннях при створенні нового
селекційного матеріалу, для проведення маркер-асоційованої селекції [5].
Про вплив інтенсивності селекції на генетичну структуру ліній повідомляється в кількох публікаціях. Так виявлено, що між птицею селекційного ядра і репродукторного стада в трьох лініях курей в ряді випадків
виявлена вірогідна різниця за окремими алелями поліморфних локусів.
Рівень гетерозиготності у всіх лініях був вищим на 0,3-4,2% в репродукторному стаді, хоча вірогідної різниці не виявлюно ні в одному випадку. В
кожній лінії протягом 3 поколінь виявлені коливання рівня гетерозиготності, що досягають 3%, але в цілому структура ліній досить стабільна і в
селекційному стаді, і в репродукторі при незмінних напрямках та інтенсивності селекції [2, 5]
Виходячи з цього, метою роботи було провести моніторинг імуногенетичної структури в ряду поколінь курей вітчизняного генофонду та
імпортної птиці, що більше 20 років розводиться в Державному підприємстві “Дослідне господарство Бірки”.
Матеріал і методи. Робота проводилась на птиці вітчизняної селекції
породи полтавська глиняста (ПГ), курях породної групи бірківські барвисті
(Бар) створеної 14 років тому шляхом схрещування ліній кольорових і білих
леггорнів та відбору особин бажаного фенотипу і породах білих леггорнів (БЛ)
та червоних род-айлендів (РА) створених обיєднанням кількох ліній
імпортованих в нашу країну в різний час (20-30 років тому).
Групи крові, математична обробка та побудова дендрограми здійснювались згідно методик описаних раніше [6]. Для тестування птиці було
використано 32 моноспецифічних реагенти на виявлення еритроцитарних
антигенів. В трьох групах бірківських барвистих курей, тестованих в
попередні роки, використано 24 або 27 реагентів. По кожній групі курей
було тестовано від 30 до 270 голів, що залежало від основної мети
поставленої в кожному конкретному випадку.
Результати досліджень. Результати тестування виявили значну
різноманітність частоти прояву еритроцитарних антигенів як в різних по67

родах птиці, так і в кожній породі в різні роки (табл. 1). Наприклад, антигени В2', В2''', Е48, Х3 та деякі інші в птиці породи род-айленд зустрічаються з найнижчою частотою, а антиген Х87 – з найвищою порівняно з
птицею інших порід. Серед білих леггорнів з найменшою частотою
зустрічаються антигени Х25, Х87, Х94, а з найбільшою – В3'', В3''', Х4,
Х75. Для бірківських барвистих курей характерна відносно висока частота
прояву більшості еритроцитарних антигенів. З найвищою частотою порівняно з птицею інших порід курей у бірківських барвистих проявляються
антигени С26, Х80, Х82, Х94, а всі інші – з проміжною частотою.
Всі еритроцитарні антигени, хоча і з різною частотою, за деякими
винятками, проявляються у всіх досліджених лініях. Так, в групі птиці породи
род-айленд у 2011 році антиген Х92 був відсутній, хоча в 2010 його частота
прояву складала 1,3%. Серед білих леггорнів у 2011 році були відсутніми
антигени Х87 та Х92, хоча у 2010 році вони були присутніми в цій лінії з
частотою 5,5% і 8,2% відповідно. Бірківські барвисті кури різних років
досліджень за набором еритроцитарних антигенів не відрізнялись. Частота
прояву всіх еритроцитарних антигенів серед курей цих порід відносно
стабільна, що, очевидно, є наслідком того, що з птицею цих порід
проводиться лише масова селекція без жорсткого індивідуального відбору.
Найбільші коливання частоти прояву еритроцитарних антигенів в суміжні роки
виявлено у полтавських глинястих курей. Можливо, це наслідок того, що в
недалекому минулому було обיєднано кілька ліній в одну групу, а жорстка
індивідуальна селекція припинилась лише три роки тому.
На основі частоти прояву еритроцитарних антигенів вирахувавно
генетичні відстані між дослідженими групами птиці (табл. 2). Величина
генетичної відстані коливається в межах 0,079 – 0,440. Найменший
показник генетичної відстані між суміжними поколіннями у род-айлендів
(0,079) і у білих леггорнів (0,089). Між групами бірківських барвистих курей
різних років тестування генетична відстань знаходиться в межах 0,139–
0,234, а у полтавських глинястих курей – 0,133–0,283.
Аналіз міжпородних відносин показав, що род-айленди і полтавські
глинясті кури проявляють між собою більшу подібність (d = 0,191-0,276),
ніж з білими леггорнами і бірківськими барвистими (d = 0,269-0,440).
За показниками генетичної відстані побудовано дендрограму (рис. 1).
Як видно з рисунка, практично у всіх випадках групи птиці однієї породи,
тестовані в різні роки, обיєднуються в окремий кластер. Лише полтавські
глинясті кури, тестовані в 2008 році, приєднуються не безпосередньо до
кластера утвореного полтавськими глинястими курьми тестованими в 20092011 роках, а до спільного кластера утвореного род-айлендами і
полтавськими глинястими курьми. Необхідно відмітити також, що типово
яєчні кури породи білий леггорн утворюють один кластер з кольоровими
леггорнами (бірківськими барвистими), які створені на основі білих та
кольорових леггорнів. Кури яєчно-мיясних порід род-айленд і полтавські
глинясті – обיєднуються в інший кластер. Це свідчить, що кури різних
напрямків продуктивності дещо відрізняються за генетичною структурою.
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1.Частота прояву еритроцитарних антигенів в тестованих породах курей
Породи і лінії, рік дослідження
Род-айленд
Білий леггорн
Бірківська барвиста
Полтавска глиняста
№№ Еритроци2010
2011
2010
2011
2006
2007 2008
2011
2008
2009
2010
2011
тарні
за
(РА10)* (РА11) (БЛ10) (БЛ11) (Бар6) (Бар7) (Бар8) (Бар6) (ПГ8) (ПГ9)
(ПГ10) (ПГ11)
антигени
пор.
Кількість проб
80
30
73
30
194
80
270
30
100
30
60
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1786 В2'
23,8
20,0
67,3
56,7
47,4
67,5
71,1
56,7
61,0
50,0
38,3
20,0
1
1789 В3''
30,0
23,3
84,5
80,0
74,2
77,5
76,7
66,7
24,0
16,7
18,3
20,0
2
1787 В3'''
26,3
16,7
89,4
80,0
46,9
73,8
74,1
63,4
27,0
23,3
21,7
20,0
3
1704 В34
38,8
36,7
35,6
26,7
24,2
47,5
35,2
23,3
37,0
16,7
18,3
6,7
4
1755 Х3
11,3
6,7
55,9
46,7
37,6
55,2
63,0
36,7
85,0
30,0
35,0
46,7
5
1785 Х11
43,8
36,7
45,8
26,7
73,2
76,3
75,9
73,3
74,0
20,0
31,7
10,0
6
1721 Х15
40,0
33,3
65,8
50,0
68,6
73,8
74,1
66,7
810
36,7
31,7
0,0
7
1739
Х23
62,5
43,3
71,2
60,0
63,4
65,0
45,9
52,1
61,0
43,4
23,3
16,7
8
1773 Х25
27,5
16,7
7,3
6,7
34,5
76,3
75,2
66,7
48,0
33,0
8,3
3,3
9
1915 Х54
40,0
33,3
36,3
23,3
39,2
46,3
45,6
36,7
11,0
50,0
43,3
33,3
10
0628 Х69
8,8
13,3
6,3
10,0
63,9
20,0
22,2
26,7
17,0
46,7
8,3
3,3
11
1515 Х94
51,3
43,3
7,3
10,0
56,7
78,8
87,4
63,3
50,0
30,0
23,3
26,7
12
3158 Х7
57,5
56,7
89,4
83,3
81,4
87,5
85,2
76,7
61,0
53,3
63,3
63,3
13
1618 В2'''
10,0
3,3
31,5
26,7
50,0
40,0
25,2
20,0
14,0
30,0
21,7
16,7
14
1701 Х4
20,0
20,0
84,6
70,0
48,6
58,8
67,8
60,0
16,0
33,3
6,7
16,7
15
1913 С26
11,3
6,7
11,0
3,3
53,6
71,3
65,6
53,3
16,0
13,3
18,3
13,3
16
Х48 Е48
5,0
3,3
34
26,7
40,2
68,8
64,1
40,0
54,0
26,7
26,7
53,3
17
211812 Х76
47,5
66,7
65,8
70,0
79,9
46,3
69,6
66,7
42,0
20,0
13,3
6,7
18
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
210912 Х87
43,8
40,0
5,5
0,0
29,9
30,0
23,0
20,0
19
131208 Х80
22,5
20,0
5,8
3,3
37,5
47,5
50,7
33,3
20
710 Х81
21,3
13,3
50,0
46,7
56,7
67,5
73,0
53,3
21
711 Х82
7,5
3,3
26,3
13,3
49,9
67,5
59,3
60,0
22
740 Х84
25,0
23,3
16,4
6,7
16,5
28,8
23,0
26,7
23
490922 Х83
12,5
16,7
42,5
50,0
61,3
77,5
70,0
66,7
24
0754 Х75
25,0
23,3
84,5
70,0
34,5
55,0
56,7
25
101805 Х77
58,8
40,0
98,6
96,7
78,4
96,3
60,0
26
210911 Х79
21,3
13,3
9,9
16,7
30,4
37,5
33,3
27
1513 Х92
1,3
0,0
8,2
0,0
3,3
28
1928 А36
5,0
3,3
1,4
3,3
3,3
29
Х12 А12
13,8
6,7
17,0
10,0
16,7
30
260912 Х78
22,5
13,3
8,6
3,3
0,0
31
X19 B9
13,8
13,3
12,3
3,3
20,0
32
* – такою абревіатурою позначаються групи курей в таблиці 2 та на рисунку 1.

11
26,0
6,0
28,0
1,0
7,0
30,0
23,0
75,0
13,0
17,0
9,0
58,0
5,0
61,0

Продовження таблиці 2.
12
13
14
16,7
16,7
0,0
12,0
8,3
6,7
43,4
41,7
3,3
10,0
8,3
0,0
30,0
10,0
0,0
26,7
36,7
33,3
43,3
25,0
30,0
73,3
53,3
76,7
23,3
11,7
0,0
13,3
13,3
16,7
10,0
8,3
12,0
66,7
56,7
6,7
20,0
18,3
0,0
63,3
46,7
46,7
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РА10
РА11
БЛ10
БЛ11
Бар6
Бар7
Бар8
Бар11
ПГ8
ПГ9
ПГ10
Пг11

Породи

Родайленд
2011
0,079
-

2010
0,307
0,333
-

2011
0,273
0,289
0,089
-

Білий леггорн
2006
0,269
0,294
0,212
0,246
-

2007
0,350
0,392
0,282
0,303
0,181
-

2008
0,359
0,375
0,353
0,359
0,234
0,220
-

Бірківська барвиста
2011
0,268
0,296
0,239
0,245
0,139
0,145
0,197
-

2008
0,248
0,276
0,311
0,305
0,295
0,333
0,349
0,272
-

2. Генетична відстань між дослідженими групами курей
Породи, рік дослідження
2009
0,210
0,233
0,308
0,286
0,303
0,370
0,398
0,286
0,220
-

2010
0,191
0,200
0,323
0,290
0,321
0,388
0,390
0,305
0,219
0,133
-

Полтавська глиняста
2011
0,244
0,236
0,348
0,302
0,365
0,426
0,440
0,362
0,283
0,223
0,165
-

Генетична
відстань
0,330

0,3
0,280

0,249
0,219

0,2

0,217

0,194
0,163

0,1

0,079

0,133

0,139
0,089

Породи, рік тестування
РА10 РА11 ПГ9 ПГ10 ПГ11 ПГ8 БЛ10 БЛ11 Бар6 Бар11 Бар7
Б 8
Рис.1. Дендрограма генетичних відстаней між породами курей

Той факт, що кури кожної породи обיєднуються в першу чергу з
спорідненими групами птиці, свідчить про стабільність генетичної
структури птиці в поколіннях.
Висновки
1. Кожна досліджена порода курей характеризується специфічними
особливостями алелофонду груп крові.
2. Кури яєчного напрямку продуктивності за імуногенетичною структурою
в більшій мірі відрізняються від яєчно-мיясних, ніж між собою.
3. Досліджені породи курей утворюють окремі кластери на
дендрограмі родинних взаємовідношень, що свідчить про стабільність їх
генетичної структури.
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УДК: 636.52/.58.034.082
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ЯЄЦЬ УКРАЇНСЬКИХ КУРЕЙ
____________________________________
Подстрєшна І. О.*
Інститут птахівництва НААН
Визначено морфологічні показники українських курей з чорним та
зозулястим забарвленням оперення та їх вихідних форм. Створювані
групи курей по більшості показників мають адитивний характер
успадкування.
Кури, якість яєць, морфологічні показники.
При виведенні нових селекційних форм, важливе значення має вміст
та якість складових яйця, особливо жовтка. Жовток найбільш важливий
компонент яйця, що постачає ембріону під час інкубації і молодняку в
перші дні вирощування поживні речовини (протеїн, жирні кислоти,
вітаміни, мінеральні речовини, ферменти) та на 90% забезпечує
енергетичну потребу організму. Одночасно він відіграє суттєву роль не
тільки у виводимості яєць, а й у підвищенні швидкості росту молодняку,
його життєздатності, а також підвищенні харчової цінності яєць [9, 12].
Інтенсивний відбір курей за несучістю і масою яєць викликав зміну
співвідношення між білком та жовтком, зменшивши долю останнього, що
негативно вплинуло на поживну цінність та інкубаційні якості яєць. За
останні 40 років частка жовтку в яєчних кросів знизилась в середньому на
6-9% [13]. Наприклад, в яйцях дволінійної материнської форми кросу “Хай
Лайн W – 36” у віці 25 тижнів виявлено низький вміст жовтку (22,45%) і
*Науковий керівник – Катеринич О.О.
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високий – білку (63,9%). Співвідношення білок/жовток дорівнювало 2,82,9:1 в різних групах, що свідчить про високий вміст білку в яйцях вже на
початку продуктиного періоду і істотно відрізняється від показників птиці
іншого походження [8]. У 6-7-місячних курей породи леггорн різного
походження і в різних господарствах співвідношення білка і жовтка
складає 2,06-2,32:1, а в яйцях з коричневою шкаралупою – 2,0-2,6. Для
птиці у 12-місячному віці оптимальним значенням цього показника для
інкубаційних яєць вважається 1,9-2,1: 1 [2, 14].
Світові селекційні фірми проводять роботу на покращення більше 30
показників, важливих в птахівництві [16]. Значні дослідження проводились
по застосуванню в якості селекційних ознак таких показників, як маса
яєць, міцність шкаралупи, внутрішній склад яєць [2, 11]. Тенденції в
розвитку світового промислового птахівництва свідчать, що в недалекому
майбутньому виробництво яєць буде орієнтоване, в основному на глибоку
переробку, а також на отримання яєць із заданими лікувальними властивостями.
Споживачі зараз віддають перевагу яйцям з великим яскраво
забарвленим жовтком та з покращеними поживними якостями [13]. В
майбутньому також більше уваги буде приділятись міцності шкаралупи та
параметрам внутрішньої якості яєць.При вивченні морфологічних якостей
яєць курей використовують коефіцієнт мінливості для визначення
перспективності селекційної роботи з птицею [3, 4]. Мінливість – загальна
властивість живих організмів. В процесі росту та розвитку, під впливом
селекції та умов середовища фенотип сільськогосподарської птиці
змінюється відповідно до рівня своєї генетичної програми, утворюючи
різноманітність властивостей і форм та створюючи тим самим резерв
відбору. Мінливість з одного боку відображає процес становлення
особини, а з іншого – стан генетичної структури групи (породи, лінії)
в даний момент часу, ступінь її різноманітності [1].
Протягом останніх років в Інституті птахівництва НААН проводиться
робота по відтворенню українських курей з чорним і зозулястим
забарвленням оперення та підвищеною живою масою, які свого часу
користувались значним попитом серед населення України.
Метою роботи було проведення порівняльного аналізу якості яєць
створюваних груп українських курей з чорним та зозулястим
забарвленням оперення та їх вихідних форм.
Методи та матеріали: Об’єктом досліджень були яйця українських
курей з чорним та зозулястим забарвленням оперення (третя генерація, при
розведені у собі) та їх вихідних форм: породи “Полтавська глиняста”,
“Австралорп чорний” та субпопуляції Г-2 бірківських м’ясо-яєчних курей з
зозулястим забарвленням оперення. Детально схема схрещувань описана в
попередніх публікаціях [6, 7]. Відповідно до цього було нових різновидів курей
в порівнянні з вихідними формами.
Для проведення аналізу від кожної групи було відібрано по 60 яєць
отриманих від курей 30-ти тижневого віку. На індивідуальному рівні було
визначено масу, індекс форми, пружну деформацію, стійкість шкаралупи
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до проколу, наявність дефектів шкаралупи, індекси білку та жовтку,
процентний вміст білку та жовтка, співвідношення білок/жовток [10, 15].
Енергетичну цінність визначали розрахунковим методом [5].
Результати досліджень: В результаті проведених досліджень було
визначено та проведено статистичну обробку показників, яки характеризують
морфологічну якість яєць дослідної птиці. Результати аналізу морфологічних
ознак яєць дослідної птиці наведено в таблиці 1.
1. Морфологічні якості яєць українських курей (М±м)
Показники
Популяції курей
Полтавські Бірківські
Австра- Українські Українські
глинясті
зозулясті
лорп
зозулясті
чорні
Маса яєць, г
52,7±0,41г 51,4±0,60 46,1±0,48д 51,4±0,56 49,8±0,53гд
Індекс форми
76,7±0,34
76,8±0,31 74,8±0,37г 75,9±0,38 77,0±0,32г
яєць, %
Пружна
22,3±0,78а 23,5±0,73б 17,8±0,63г 19,8±0,72аб 22,0±0,32г
деформація
Товщина шкарал.,
31,6±0,44в 31,7±0,42в 34,6±0,45г 34,4±0,46в 31,7±0,42г
мкм
Маса білка, г
32,2±0,35г 31,4±0,51 27,8±0,39г 31,2±0,44 30,1±0,39г
Маса жовтка, г
14,1±0,12в 13,5±0,19 12,2±0,13е 13,5±0,18в 13,1±0,14е
Маса шкаралупи, г
6,4±0,09
6,5±0,10 6,1±0,09е 6,7±0,09 6,6±0,09е
% білка
61,0±0,30
60,9±0,39 60,1±0,32 60,6±0,33 60,4±0,26
% жовтка
26,8±0,23
26,3±0,32 26,5±0,31 26,3±0,31 26,3±0,22
% шкаралупи
12,2±0,15
12,8±0,21 13,3±0,14 13,1±0,15 13,2±0,15
Віднош.
2,3±0,03
2,3±0,05
2,3±0,04
2,3±0,04
2,3±0,03
білок/жовток
Індекс білка
14,4±0,30ва 13,4±0,14 13,2±0,38 12,7±0,3в 13,5±0,31а
Індекс жовтка
52,2±0,40
51,5±0,41 51,9±0,50 51,7±0,43 51,3±0,40
енергетична
626,8±3,87 622,9±5,29 628,4±4,92 624,1±4,93 625,0±3,53
цінність
Примітка: Наявність біля цифр в рядках однакових букв свідчить про
вірогідність різниці: а,е - Р<0,05; б,д - Р<0,01; в,г - Р<0,001. Порівнювались
лише стврорювані групи з вихідними формами.

Як видно з таблиці 1, українські зозулясті та чорні кури за рядом
показників статистично вірогідно відрізнялись від вихідних форм. Так,
яйця українських зозулястих курей мали нижчу пружну деформацію
(Р<0,05) та вищу товщину шкаралупи (Р<0,001) порівняно з полтавськими
глинястими (материнська форма) і бірківськими зозулястими (батьківська
форма). Крім того, українські зозулясті кури мали нижчі показники маси
жовтка та індексу білка порівняно з полтавськими глинястими курми
(Р<0,001).
Українські чорні кури в більшій мірі відрізняються від породи австралорп, яка є батьківською формою. Так, вони мають вищі показники
індексу форми, пружної деформації, маси білка, маси жовтка та маси
шкарлупи і нижчу товщину шкаралупи. Порівняно з поставськими глинястими (материнська форма) українські чорні кури мали нижчі показники
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маси білка та індексу білка. Показник маса яєць має проміжне значення
між батьківською та материнською формами, що свідчить про адитивний
характер успадкування даної ознаки.
На початку створення породи, для селекціонера необхідно знати
ступінь різноманіття вихідного матеріалу: чим більше разноманіття
селекційної групи, тим більше є можливостей для відбору та підбору.
Вивчено ступінь різноманіття морфологічних показників яєць дослідних
груп курей (табл. 2).
2. Коефіцієнт мінливості морфологічних
ознак яєць дослідних груп курей, %
Показники якості яєць Полтавськ Бірківські Австра- Українські Українські
і глинясті зозулясті
лорп
зозулясті
чорні
Маса яєць,
6,0
9,0
8,0
7,6
8,2
Індекс форми яєць
3,5
3,1
3,9
3,5
3,2
Товщина шкаралупи,
10,6
10,2
10,1
9,4
10,2
Маса білка,
8,4
12,5
10,9
9,9
10,2
Маса жовтка,
6,7
10,8
8,2
9,2
8,5
Маса шкаралупи,
10,3
11,6
10,7
9,1
10,3

При порівнянні коефіцієнтів мінливості основних морфологічних
ознак яєць різних породних груп курей видно, що за більшістю показників
найнижчі у полтавських глинястих курей, що є наслідком тривалої
селекційної роботи з ними. Коефіцієнти мінливості створюваних форм
птиці за всіма показниками мають середнє значення (проміжне) між
вихідними формами, або на рівні однієї з них.
В ряді випадків виявлено статистично вірогідну різницю між
показниками українських зозулястих та чорних курей з вихідними
формами. Так, маса яєць в українських чорних курей становила 49,8 г
(Cv=8,2), що нижче ніж у полтавських глинястих 52,7 г (Cv=6,0) при
Р<0,001, вища порівняно з австралорпами 46,1 г (Cv=8,0) при Р<0,01.
Найменший коефіцієнт мінливості, за даною ознакою, мають яйця
полтавських глинястих курей, так як селекційна робота з ними ведеться з
60-х років минулого століття, що свідчить про консолідацію цієї породи
курей за данною ознакою. Новостворені групи мають середні показники
коефіцієнту варіації (Cv=7,6%; 8,2%), що підтверджує можливість
підвищення показника маса яєць.
Індекс форми яєць у вивчених групах курей має оптимальні значення
для інкубаційних яєць 74,8-77,0% (при нормі - 73-78%), також це найбільш
стабільний показник для вивчених груп курей (Cv=3,1-3,8%)
Товщина шкаралупи українських зозулястих становила 34,4 мкм (при
Cv=9,4%) та перевищувала обидві вихідні форми при Р<0,001. Згідно
методичних рекомендацій [9], бажана товщина шкаралупи для курячих яєць
– 30-32 мкм, отже новостворена група зозулястих курей має високе
значення цього показника, що може негативно вплинути на виводимість
молодняку. Це суттєво, так як нас цікавлять не товарні, а інкубаційні якості
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яєць. А в групі українських чорних цей показник нижчий – 31,7 мкм (при
Cv=10,2%), тобто має оптимальне значення.
Маса складових частин яйця залежить від маси яйця та співвідношення між білком, жовтком та шкаралупою. Оптимальне співвідношення складових частин яйця: шкаралупа-10-12%, білок-56-62%, жовток
28-32%. В нашому досліді доля жовтку в яйцях знижена (26,3-26,8%) за
рахунок підвищеної долі шкаралупи (12,2-13,3%), що свідчить про
спорідненість груп між собою, а можливо також вплинули на ці показники
однакові умови утримання та годівлі птиці. Коефіцієнт мінливості за
масами складових частин в усіх групах має середнє значення, найвищий
в яйцях бірківських зозулястих курей, що дає можливість подальшої
селекційної роботи по оптимізації цих показників. Можливо доля жовтка
невисока через те, що дослідження проведені на яйцях молодої птиці (30
тижнів), за даними Фесенко Н.А. [13] з віком доля жовтку в яйцях вірогідно
зростає.
Висновки
Визначено морфологічні показники українських курей з чорним та
зозулястим забарвленням оперення та їх вихідних форм. Створювані
групи курей по більшості показників (маса яєць та складових частин)
мають адитивний характер успадкування. В ряді випадків показники якості
яєць гібридів статистично значимо відрізняються від показників вихідних
форм (маса білка Р<0,001) але в більшості випадків вони не виходять за
межі стандарту.
Порівняно високі показники мінливості в створюваних групах курей
(маса білку 9,9-10,2%) свідчать про наявність значного генотипового
різноманіття, що вказує на перспективність подальшої роботи з ними.
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It has been studied indices of Ukrainian hens with black and cuckoo
feathering coloration and their initial forms. Created groups of hens have the
adaptiveness character of inheritance by the most of indices.
Hens, quality of eggs, morphological indices.

УДК 636.592.085.55
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСРУДИРОВАННЫХ
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Татар Ф.Н., кандидат с.-х. наук,
управляющий СФХ, Донецкая обл.
В статье приводятся результаты опыта по использованию экструдированных кормов в полнорационных комбикормах для индюшат.
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Установлено, что экструдирование зерновых кормов - пшеницы,
ячменя и гороха, как технологический прием, позволило повысить
использование питательных веществ в общем, и клетчатки в
частности,
что
в
целом
способствовало
эффективности
выращивания и сохранности молодняка индеек.
Индюки, экструдированные корма, пшеница, ячмень, горох,
полнорационные комбикорма, клетчатка.
Интенсивное развитие птицеводства в настоящее время предполагает изыскание путей дальнейшего повышения продуктивности птицы за
счет широкого внедрения в практику современных, инновационных
технологий содержания и кормления, основанных на использовании
нетрадиционных, дешевых, имеющихся в избытке источников энергии,
питательных, минеральных и биологически активных веществ.
Вместе с тем, требования промышленного птицеводства предусматривают включение в рецепты комбикормов только таких компонентов,
которые с одной стороны обеспечивают необходимую концентрацию
энергии и питательных веществ в единице массы, а с другой, по технологическим и физическим свойствам позволяют автоматизировать процессы кормоприготовления и раздачи кормов.
В этой связи, определение возможности эффективного включения в
состав полнорационных комбикормов экструдированных компонентов,
которые позволяют удовлетворять вышеизложенным требованиям, являются актуальными и востребованными, как научными специалистами,
так и практиками птицеводства.
Применение термодинамических методов подготовки кормов к
скармливанию в свиноводстве и скотоводстве позволило эффективно
включать в состав полнорационных комбикормов, комбикормов-стартеров и ЗЦМ значительные количества экструдированных компонентов за
счет того, что при экструдировании, включающем в себя механохимическое деформирование и "взрыв" продукта во фронте ударного разряжения, происходит частичное разрушение клеточной архитектоники продукта, структуры и текстуры его природных составных - крахмального и
целлюлозно-лигнинового комплекса, что ведет в целом к существенным
преобразованиям белка, крахмала, и главное, клетчатки [3, 4].
Эти изменения протекают при быстром переносе корма из зоны
высокого давления и температуры в область атмосферного, при этом
аккумулированная продуктом энергия освобождается, что приводит к
глубокому преобразованию структуры и свойств отдельных питательных
веществ
Рабочей гипотезой проведения исследований с экструдированными
кормами послужило то положение, что в процессе экструдирования
"сырая" клетчатка и другие углеводы переходят в более доступную форму, при этом повышается степень переваривания и использования всех
питательных веществ [3,4], что особенно важно при производстве
продуктов птицеводства.
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Наиболее чуткими среди домашней птицы к уровню кормления и
качеству кормов считаются индюки, которые, обладая высокой энергией
роста, требуют дифференцированного подхода при составлении и
производстве полнорационных комбикормов. Так, уровень клетчатки в
возрасте 1-30 дней не должен превышать 3-4%, а возрасте 91-120 дней 4-5% [7], что в значительной степени сдерживает включение в комбикорма таких компонентов, как жмыхи, шроты, ячмень, овес, травяная мука
[2]. Вместе с тем, использование в кормлении птицы этих компонентов
позволяет в значительной мере сократить уровень поступления на фуражные цели пищевого зерна и более эффективно использовать кормовые ресурсы.
Целью проведения исследований являлось изучение эффективности выращивания индюшат на полнорационных комбикормах с
включением в их состав экструдированных компонентов. При этом предусматривалось:
- сравнить эффективность использования пшеничной дерти натуральной и экструдированой в полнорационных комбикормах для птицы;
- установить возможность включения экструдированной смеси
ячмень/горох вместо пшеницы, как продукта пищевого назначения и
подсолнечного жмыха, который сдерживает использование в рецептуре
комбикормов других компонентов из-за высокого содержания клетчатки;
- определить влияние на рост и сохранность молодняка птицы
скармливания экструдированных компонентов в составе полнорационных
комбикормов.
Материал и методика исследований. Для решения поставленной
задачи был проведен научно-хозяйственный эксперимент на растущих
индюшатах (самки), московской белой породы, которые по принципу
аналогов в 10-дневном возрасте были распределены в три группы по 23
головы в каждой.
Содержались птицы в двухъярусных клетках при свободном доступе к комбикормам и воде. Учет потребляемой воды и задаваемых
кормов ежедневный, индивидуальное взвешивание индюшат проводилось еженедельно. Температурный и тепловой режим содержания молодняка соответствовал требованиям промышленной технологии выращивания индюшат-бройлеров [7]. Продолжительность опыта 60 дней.
Схемой проведения (табл.1) предусматривалось в первый 18 дней
опыта использовать в контрольной группе стандартный полнорационный
комбикорм ПК-11-1, в состав которого, наряду с другими компонентами,
входят дерть пшеничная и жмых подсолнечный [5]. Во второй группе
была произведена эквивалентная замена дерти пшеничной на экструдированную пшеничную дерть, а в третьей - дерть пшеничная и жмых
подсолнечный были полностью заменены на экструдированную ячменногороховую смесь.
Во второй период выращивания (5-10 нед.) в качестве контроля
был комбикорм ПК 12-2, а в опытных группах производили аналогично
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первому периоду опыта замену компонентов, изменялись при этом только количественные показатели.
1 Схема опыта
Первый период 1-4 нед. Второй период 5-10 нед.
Компоненты рецепта
г р у п п ы
1
2
3
1
2
3
пшеница
24
34
пшеница экструдированная
24
34
ячмень экструдированная
5
14
горох экструдированная
30
30
жмых подсолнечный
15
15
10
10
кукуруза
20
20
20
20
20
20
шрот соевый
10
10
10
10
10
10
рыбная мука
10
10
10
7
7
7
мясокостная мука
8
8
8
7
7
7
дрожжи
6
6
10
6
6
6
обрат сухой
5
5
5
2
2
2
премикс витамин./минерал.
2
2
2
2
2
2
костная мука
2
2
2
В 100 г содержится, %
обменной энергии,
ккал
278
276
257
277
274
255
МДж
1,16
1,16
1,07
1,15
1,15
1,07
энерго-протеин.отнош. ЭПО 101,5
100
95,6
113,5
111,8 109,4
Сухого вещества,
87,7
87,3
86,9
87,2
86,8
86,4
Сырого протеина
27.4
27,6
26,9
24,4
24,5
23,3
Сырого жира
5,0
4,9
4,3
4.6
4,2
3,9
Сырой клетчатки
4.5
4.1
3.4
4,2
4,1
3,8
БЭВ
46,8
46,8
48,1
49,8
49,8
55.2

Результаты исследований показали, что включение в состав
рецепта полнорационного комбикорма дерти экструдированной пшеницы
вместо обычной пшеничной дерти не позволило определить достоверного снижения уровня клетчатки за счет экструдирования. По-видимому,
традиционный метод определения "сырой" клетчатки по методике
Геннеберг-Штоман [1] не позволяет более точно улавливать изменения,
происходящие с крахмалом, целлюлозой, гемицеллюлозой и лигнином в
процессе экструзии. Поэтому общее количество "сырой" клетчатки в
рецептах первой (контрольной) и второй групп, где использовалась
экструдированная пшеница, изменялось незначительно. Что касается
количества "сырой" клетчатки в третьей группе, то оно существенно
снизилось с 4,5% до 3,4% за счет, как мы считаем, включения в рецепт
большего количества экструдированных компонентов. Более того, как
известно, при экструзии происходит процесс перехода части крахмала в
декстрины, сахара которые значительно эффективнее используются
птицей и моногастричными животными.
Что касается других показателей питательной ценности комбикормов, то количество сырого протеина соответствовало требованиям
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промышленного производства мяса индеек [6,7] и составляло по группам
в первый период выращивания 27,4-27,6-26,9% при 278-276 и 257 ккал
ОЭ, а во второй период - уровень сырого протеина бил снижен и составлял соответственно 24,4-24.5 и 23.3% при 277-274 и 255 ккал обменной
энергии.
Включение экструдированных компонентов понизило показатели
содержания протеина и энергии в третьей группе и несколько изменяло
энерго-протеиновое отношение (ЭПО), как в первом периоде опыта, так и
во втором.
Содержание незаменимых аминокислот лизина (1,4-1,6%) и метионин+цистин (0,9-1,05%) находилось в обеих периодах в пределах
нормы [6].
Добавкой в
комбикорма витаминно-минерального премикса и
костной муки во второй период опыта было достигнуто удовлетворение
потребности индюшат в витаминах, макро- и микроэлементах.
Потребление комбикорма всеми индюшатами было активным и
существенных различий между группами не установлено. В среднем за
период опыта индюшонок первой группы потребил 5160 г комбикорма,
второй- 5100 г и третьей - 5040 г, что позволяло обеспечить доставку в
организм ежедневно по 20,5-21,8 г сырого протеина и 214-230 ккал ОЭ
(табл. 2).
2. Потребление и продуктивное действие полнорационных комбикормов
группы
І
ІІ
ІІІ
І. Потреблено в среднем на гол./сутки:
комбикорма, г
86
85
84
обменной енергии, ккал
238,5
233,5
214,8
сырого протеина
21,8
21,7
20,5
ІІ. Живая масса индюшат в среднем, г
- при рождении
57,4
57,2
58,0
- при постановке на опыт
100,4±1,63
100,7±2,09
102,8±3,21
- при снятии с опыта
1430±7,9
1481±3,5
1502±3,3
абсолютный прирост
1329,6±7,8
1380,3±3,6
1399,2±3,5
среднесуточный прирост
22,2
23,0
23,3
ІІІ. Затраты на 1 кг прироста
комбикорма, кг
3,88
3,70
3,60
сырого протеина,г
982,0
943,5
883,3

За период опыта индюшата увеличили живую массу тела в 14.214.7 раза и достигли в среднем 1.40-1,55 кг, затратив при этом по 3,63,9 кг комбикорма на 1 кг прироста. Причем, включение в состав рецепта
комбикорма экструдированной пшеничной дерти взамен нативной не
обеспечивало существенного повышения продуктивности индюшат, которые превосходили своих сверстников из первой группы на 3,81%.
Вместе с тем, при пересчете затрат, связанных с процессом
экструдирования зерна пшеницы, полученный прирост живой массы
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индюшат не перекрывал всех расходов, что позволило нам предположить
- на данном этапе в технологии кормления индеек перспектива замены
натуральной пшеницы в полнорационных комбикормах на эктрудированную не совсем актуальна.
Применение в третьей группе смеси экструдированного ячменя и
гороха, как источников углеводов и протеина, позволило снизить уровень
клетчатки (до3,4-3,8%) в рецептах комбикормов для индюшат, что с
одной стороны, обеспечило более высокую (на 5,23%) энергию роста, а с
другой, способствовало снижению на получение единицы прироста живой
массы затрат кормов на 7,2% в общем и протеина почти на 100 граммов,
в частности.
Более того, экструдирование обеспечивает термическую обработку
зерновых, что способствует нейтрализации токсинов, различных возбудителей и ведет к повышению сохранности молодняка за счет стабильной работы желудочно-кишечного тракта птицы. В опытных группах
сохранность индюшат составила 100%.
Таким образом, включение экструдированных компонентов в состав
полнорационных комбикормов способствует лучшему использованию
питательных веществ рационов, повышению продуктивности индюшат и
сохранности поголовья, снижению затрат кормов, а главное,
использование экструзии целесообразно при замене высокопитательных,
дорогостоящих и дефицитных кормов.
Выводы
1. Применение экструдированных компонентов в полнорационных
комбикормах для производства мяса индеек позволяет получать к 10недельному возрасту индюшат (самки) с живой массой 1,4-1,6 кг при
затратах 3,6-3,9 кг комбикорма.
2. Выращивание индюшат на комбикормах с включением
экструдированных компонентов обеспечивает повышение продуктивности птицы до 4-5% при снижении на 6-7% затрат кормовых средств.
3. Применение экструдированных ячменя и гороха в рецептах
обеспечило эффективную замену дорогостоящей, дефицитной пшеницы
до 34% и подсолнечного жмыха до 10-15%.
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В статі наводяться
результати досліду по використанню
екструдованих кормів в повнораціоних комбікормах для молоді індиків.
Встановлено, що екструдування зернових кормів – пшениці, ячменю та
гороху, як технологічних засіб, дозволяє підвищити використання
поживних речовин в загалі, та клітковини зокрема, що в цілому сприяє
ефективності вирощування та збереженість молодняку індиків.
Індики, екструдовані корми, пшениця, ячмінь, горох,
повнораціонні комбікорми, клітковина.
This article highlights the experimental research results on the extruded
feed use in full-rationed combined feeds for the young turkey. The extruded
feeds proved to up nutrient substance and crude fiber digestion in particular.
The extruded feeds were based on wheat, barley and pea. The abovementioned procedure secures growth and survival rate of the young turkey.
This technological procedure proposed to be implemented on the turkey farms.
Turkeys, extruded feeds, wheat, barley, pea, full-rationed combined
feeds, crude fiber.

УДК: 637.4:636.598
МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЯЄЦЬ ГУСЕЙ ТРЕТЬОЇ
ГЕНЕРАЦІЇ СТВОРЮВАНОЇ ДИМОРФНОЇ ГРУПИ
_________________________________________
В.I. Хвостик, О.П. Захарченко, Н.А. Фесенко
Інститут птахівництва НААН України
Вивчено морфологічні якості яєць гусей третього покоління в
процесі створення диморфної групи. Проведено порівняльний аналіз оцінки якості яєць гібридних гусей третього покоління з птицею
вихідних форм та гібридами F1-F2. За більшістю морфологічних ознак
гуси F3 переважали птицю інших досліджених груп.
Морфологічні ознаки яєць, білок, жовток, шкаралупа, якість
яєць, гуси.
Однією з важливих умов отримання кондиційного добового
молодняку сільськогосподарської птиці є висока якість яєць, яка залежить
не тільки від умов утримання та годівлі птиці батьківських стад, умов зберігання яєць та режиму інкубування, але й в значній мірі від їх фізикоморфологічних характеристик. На думку ряду дослідників [2, 4, 14, 16],
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птиця різних порід, ліній, кросів відрізняється поміж собою за морфологічними якостями яєць, які можуть змінювавтися під впливом селекційної
роботи. Фізико-морфологічні якості інкубаційних яєць в значній мірі впливають на розвиток ембріону під час інкубації та нормальний вивід молодняку [6]. Отже, більшість показників морфологічної будови яєць характеризують їх якість і є важливим ланцюгом в селекційному процесі для підвищення ефективності роботи птахівничих господарств.
В літературі, особливо у посібниках по інкубації яєць сільськогосподарської птиці [3, 6, 7, 8, 9], наводяться загальні усереднені дані морфологічних показників якості гусячих яєць, але обмаль експериментальних
даних цих ознак щодо певної породи гусей, різноманітну кількість яких розводять у птахівничих господарствах країни, та міжпородних гібридних
сполучень, яких отримують у гусівництві для одержання вищих показників
продуктивності птиці з метою збільшення рентабельності ведення галузі.
Особливо важливим передбачається визначення якості інкубаційних яєць гусей у зв'язку з тим, що цей вид водоплавної птиці,
порівняно з іншими видами сільськогосподарської птиці, характеризується
нижчими показниками несучості, виводу молодняку, а собівартість
виробництва яєць -вища, тому втрати із-за інкубаційного браку яєць
надзвичайно вагомі для будь-якого господарства.
Визначення якості гусячих яєць на початку періоду яйцекладки обумовлюється тим, що селекція на підвищення такої важливої для м'ясної
птиці ознаки як маса яєць повинна спрямовуватися передусім на
виявлення та вибракування самок, які зносять дрібні яйця. До цього ж,
вибракування таких особин бажано проводити саме в початковий період
несучості для досягнення певного стартового укрупнення яєць. Крім того,
неналежний селекційний тиск щодо ознаки маси яєць швидко призводить
до зменшення їх маси, що відбувається, наприклад, в колекційних стадах
птахів, де в основному проводиться оцінка й відбір за фенотипом, а масі
яєць не приділяється належної уваги. З іншого боку, що також немало
важливо саме для гусівництва, з практики замічено, що яйця знесені
самками на початку періоду яйцекладки відзначаються невисоким
процентом заплідненості, й тому визначення морфологічних якостей
таких яєць менш затратне для господарств.
Виходячи з вищевикладеного завданням роботи було визначення
фі-зико-морфологічних ознак яєць гібридних гусей третього покоління
створюваної диморфної групи у порівняльному аспекті з вихідними формами та гібридами першої-другої генерацій на початку їх продуктивного
періоду.
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проведено на
яйцях гусей великої сірої породи, рейнської білої породи, гібридах
першого (F1), другого (F2) та третього (F3) поколінь. Птиця утримується в
Державному племінному птахівничому підприємстві «Роздольне» Хар85

ківської області. Гібридні гуси F1 отримані за міжпородного схрещування
рейнських гусаків з великими сірими самками. Гібридні гуси F2 одержані за
розведення птиці першого покоління «у собі». Гусей третього покоління
отримали за схрещування гусаків F2 із гусками F2 і рейнської породи.
Для вивчення фізико-морфологічних якостей взято по 80 яєць від
гусей кожної групи. Визначення якісних показників гусячих яєць проведено за відомими методиками [3, 13]. Одержані первинні дані оброблено із
застосуванням методів варіаційної статистики на персональному комп'ютері з використанням програми «Місrosoft Office Excel». Для виявлення
статистично значимих відмінностей між морфологічними ознаками яєць
гусей досліджуваних груп використано t-критерій Ст'юдента за Плохинським Н. А. [12].
Результати та обговорення. Морфологічні якості яєць гібридних
гусей F3 створюваної диморфної групи наведено в таблиці 1. Порівняльний аналіз вивчених якісних ознак гусячих яєць з птицею вихідних форм
та гібридів першого і другого поколінь надав можливість встановити певні
відмінності, в ряді випадків вірогідного характеру, між досліджуваними популяціями гусей різного походження.
1. Морфологічні ознаки якості яєць гібридних гусей третього покоління
Показники
δ
Cv, %
± SX
Х
Маса яєць, г
159,19
1,44
12,92
8,12
Подовжній діаметр яєць, мм
87,42
0,46
4,20
4,80
Поперечний діаметр яєць, мм
58,19
0,18
1,64
2,82
Індекс форми, %
66,67
0,29
2,62
3,93
Великий діаметр білку, мм
129,04
0,94
8,39
6,50
Малий діаметр білку, мм
79,32
0,83
7,40
9,33
Висота білку, мм
8,22
0,15
1,38
16,79
Маса білку, г
78,20
1,01
9,01
11,52
Індекс білку, %
7,93
0,17
1,50
18,92
Доля білку, %
49,14
0,33
2,94
5,98
Великий діаметр жовтку, мм
71,05
0,47
4,21
5,92
Малий діаметр жовтку, мм
66,09
0,40
3,55
5,37
Висота жовтку, мм
23,44
0,13
1,20
5,12
Маса жовтку, г
59,57
1,00
8,98
15,07
Індекс жовтку, %
34,24
0,21
1,84
5,37
Доля жовтку, %
37,41
0,36
3,21
8,58
Співвідношення білок/жовток
1,31
0,02
0,19
14,50
Товщина шкаралупи, мм:
- на гострому кінці яйця
0,550
0,005
0,05
9,09
- на екваторіальній (посередині)
0,562
0,005
0,05
8,90
частині
- на тупому кінці
0,555
0,005
0,05
9,01
Маса шкаралупи, г
21,41
0,20
1,79
8,36
Доля шкаралупи, %
13,45
0,15
1,32
9,81
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Маса яєць є однією з основних селекційно-значимих ознак, яка
характеризує інкубаційні якості яєць. Маса яєць залежить передусім від
породи, лінії, кросу птиці, періоду продуктивного її використання. Рівень
протеїну, енергії в комбікормі, доза корму також впливають на масу яєць.
Відома залежність цієї ознаки й від інших паратипових факторів [11].
Науковими дослідженнями встановлено, що маса яєць на 55%
обумовлена генетичними чинниками і на 45% - технологічними [10].
Аналізуючи показники маси яєць у гусей досліджених груп на
початку періоду яйцекладки можна відзначити, що у гібридних гусей
третього покоління вона виявилася вищою (159,19 г) на 6,47-9,47 г (або
4,24-6,33%, Р>0,99-0,999) порівняно з гусьми інших досліджених груп. Слід
відмітити, що найбільша маса яєць у гібридних гусей F3 обумовила й
найвищі значення у них більшості вивчених морфологічних ознак яєць.
Використання дисперсійного аналізу показало, що вплив генотипу на масу
яйця був значущим й високо вірогідним - 52,08% (F=107,30; df1=4,
df2=395; Р>0,999). За даними Азаубаева Г. С. [1], сила впливу породи на
масу яєць гусей залежно від року яйцекладки коливалася від 62,0% до
95,6%.
За показниками подовжнього діаметру яєць (або їх довжиною)
встановлено суттєві відмінності між гусьми F3 та птицею інших досліджених груп. Так, у гусей третього покоління подовжній діаметр яєць був
більшим на 1,49-7,36 мм (1,73-9,19%, Р>0,95-0,999), ніж в іншої птиці.
Вплив генотипу на цю ознаку склав 41,27% (Р>0,999). В дослідженнях
Азаубаева Г. С., вплив породи на великий діаметр яєць гусей другого
року яйцекладки становив 53,4% [1].
За величиною ознаки „поперечний діаметр яєць" (або їх ширина)
відмічається подібна картина, як і за попередньою ознакою. У гусей
рейнської білої породи величина поперечного діаметру яєць виявилася
вірогідно більшою на 2,78-5,92% (Р>0,999), ніж у ровесників великої сірої
породи та гібридів F1-F2. У гусей третього покоління яйця мали більшу
ширину на 0,95-4,15 мм (1,66-7,68%, Р>0,999) при порівнянні з птицею
досліджених груп. За використання однофакторного дисперсійного аналізу
встановлено вплив генотипу на поперечний діаметр яєць на рівні
37,82% (F=60,06; df1=4, df2=395; Р>0,999).
Форма яєць є важливим показником їх якості, так як в значній мірі
впливає на положення ембріону в яйці в процесі його розвитку. Яйця із занадто подовженою або округлою формою характеризуються зниженою виводимістю [13]. Основним джерелом мінливості індексу форми яєць є індивідуальні особливості несучок, а також лінійна або породна належність
птиці. Відмічена тенденція до збільшення індексу форми з підвищенням
несучості та збільшенням маси яєць [14, 17].
Форму яєць оцінювали за індексом - відношення поперечного діаметру яєць до подовжнього, вираженого у відсотках. У гусей досліджених
груп індекс форми яєць становив 66,67-67,58%, що знаходиться в межах
оптимальних значень встановлених вимог до інкубаційних гусячих яєць
(63-70%) [8]. Вірогідну відмінність за індексом форми встановлено лише
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між гусьми другого та третього поколінь, у останніх він менший на 0,91%
(Р>0,95). Сила впливу генотипу на індекс форми яєць невисока, але високовірогідна - 11,06% (Р>0,999). У дослідженнях Азаубаева Г. С. [1] вплив
породи на цю ознаку гусячих яєць також був незначним - 10,5%.
Поряд з масою яєць і якістю шкаралупи важливе значення має уміст
внутрішніх складових яєць, особливо білку і жовтку, якість яких визначають за такими параметрами, як великий та малий діаметри, висота,
індекс. Визначення цих характеристик основних складових яйця надасть
можливість детальнішого вивчення даних морфологічних ознак.
Кількість та концентрація щільного шару білку - один з основних показників якості яєць. Висота щільного шару білку залежить від величини
яйця [15]. Великий діаметр білку яєць у гусей вивчених груп становив від
115,83 мм у гібридів F2 до 129,04 мм у гусей F3. У гусей рейнської білої
породи, великої сірої породи та третього покоління величина цієї ознаки
суттєво не відрізнялася - 126,55-129,04 мм, й була вірогідно більшою на
6,71-13,21 мм (5,60-11,40%, Р>0,999) порівняно з гібридами F1-F2.
За малим діаметром білку відмічено такі суттєві відмінності між гусьми досліджених груп. Найбільші значення ознаки "малий діаметр білку"
встановлені у гусей рейнської білої породи та третьої генерації - відповідно 78,56 мм і 79,32 мм. Це було більше на 4,47-14,73 мм (6,03-22,81%,
Р>0,999), ніж у птиці інших досліджених груп. Коефіцієнт мінливості для
великого та малого діаметрів білку виявися невисоким - в межах відповідно 6,0-8,53% і 5,98-9,33%. На великий діаметр білку яєць гусей досліджених груп генотип вплинув на 22,34% (Р>0,999), на малий діаметр білку
–на 44,16%(Р>0,999).
Висоту білку яєць гусей досліджених груп визначено в межах
8,22-9,72 мм. У гусей великої сірої породи встановлено найбільше значення цієї ознаки - 9,72 мм, що вірогідно вище на 12,24-18,25%
(Р>0,999) у порівнянні з іншою птицею. На висоту білку вплив генотипу
був несуттєвим -лише 10,48%, але за найвищого рівня ймовірності
Р>0,999.
У гусей великої сірої породи поміж дослідженими групами птиці
маса білку виявилася найбільшою - 81,59 г. Тоді як у інших гусей вона
суттєво не відрізнялася й становила 76,21-78,83 г. Перевага великих
сірих гусей над птицею інших груп за цією ознакою сягала 3,50-7,06%
(Р>0,95-0,999). Сила впливу генотипу на масу білку становила 35,88%
(F=55,26; df1=4,df2=395; Р>0,999). Близькі значення встановлено в роботі
Азаубаева Г. С., де вказується про силу впливу породи на масу білку у
італійських білих гусей на рівні 40,7% [1].
Однією з основних ознак, які впливають як на інкубаційні, так і на харчові властивості яєць, є якість білку. Якість білку, так само як і якість жовтку, найчіткіше відображає їх індексний показник, який для гусячих яєць
становить 7,3-9,5% [3]. Взагалі, встановлені показники індексу білку в гусей
різного генетичного походження відповідають усталеним середнім
значенням цієї ознаки до цього виду птиці, крім гусей великої сірої породи, у
яких значення даного індексу трохи вище.
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У гусей великої сірої породи індекс білку характеризувався
максимальним значенням 9,76%, що виявилося вірогідно вищим на 0,731,83% (Р>0,95-0,999), ніж у рейнських гусей та гібридів першого і третього
поколінь. У гібридів F3 значення індексу білку було найменшим (7,93%)
серед птиці досліджених груп - різниця сягала 1,10-1,83% (Р>0,99-0,999).
Висота білку та індекс білку характеризувалися середньою
мінливістю (Сv відповідно 15,12-17,73% та 18,44-19,73%), окрім гібридів
першого покоління, у яких ці ознаки мали значну мінливість, що свідчить
про більший рівень їх варіабельності порівняно з іншими визначеними
морфологічними ознаками. На індекс білку генотип птиці вплинув
лише на 13,86% (F=15,89; df1=4, df2=395; Р>0,999).
Доля білку в яйцях гусей досліджених груп коливалася в межах
49,14-53,44% від маси яєць. Найвище значення відмічено у гусей великої
сірої породи (53,44%), що вірогідно більше на 1,15-4,30% (Р>0,99-0,999),
ніж в іншої птиці. У гібридів третьої генерації доля білку була
найменшою (49,14%) й вони поступалися за цією ознакою гусям
досліджених груп на 1,24-4,30% (Р>0,95-0,999). Дисперсійним аналізом
встановлено, що сила впливу генотипу на долю білку в яйцях гусей
досліджених груп склала 24,30% (F=31,70; df1=4, df2=395; Р>0,999).
Встановлено значну міжпопуляційну різницю за ознакою „великий діаметр жовтку" між гусьми досліджених груп - між всіма групами встановлено вірогідну відмінність за цією ознакою. Найбільше значення даної
ознаки встановлено у гібридних гусей третього покоління - 71,05 мм, що
було вірогідно вище на 4,00-11,34 мм (або 5,97-18,99%, Р>0,999), ніж в інших групах водоплавної птиці.
Аналогічна тенденція відмічається і для ознаки „малий діаметр жовтку". У гусей F3 малий діаметр жовтку досягає максимального значення
66,09 мм, що вірогідно більше на 3,11-10,33 мм (4,94-18,53%, Р>0,999) порівняно з іншими групами птиці. Тоді як, у гібридів F2 малий діаметр жовтку, напроти, набуває найменшого значення 55,76 мм, що нижче на 6,0812,95% (Р>0,999), ніж в іншої птиці. Великий та малий діаметри жовтку
відзначалися слабкою мінливістю - коефіцієнт варіації перебував в межах
відповідно 5,27-5,92% та 5,37-6,13%. Сила впливу фактору "генотип" на
великий та малий діаметр жовтку була майже подібною відповідно
52,08% та 49,86%.
За висотою жовтку значної різниці поміж гусьми досліджених груп не
встановлено. Значення цієї ознаки перебували на рівні від 23,07 мм у гібридів першого покоління до 23,44 мм - у гібридів F3. Значення цієї ознаки
добре узгоджувалися з усталеними показниками для гусячих яєць (22-24
мм) [3]. Висота жовтку також мала слабку мінливість - Сv=4,59-7,33%.
За масою жовтку встановлено в ряді випадків суттєві відмінності між
гусьми різного генетичного походження. Найбільшою абсолютна маса
жовтку була у гібридних гусей третього покоління - 59,57 г, за ними
слідували гуси рейнської білої породи зі значенням 57,18 г. У цієї птиці
маса жовтку була вірогідно вищою, ніж в інших групах, на 4,51-8,69 г (8,5617,08%, Р>0,999). Маса жовтку відзначалася середньою мінливістю
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(Сv=11,66-15,07%), і у гібридів F2-F3 вона більша, ніж у чистопородної
птиці. На масу жовтку генотип вплинув на 50,85%. Близьке значення
встановлено в дослідженнях Азаубаева Г. С. [1], де сила впливу породи
на масу жовтку у італійських білих гусей склала 57,6%.
Важливою характеристикою якості яйця виступає індекс жовтку. За
цією ознакою також виявлено деякі розходження поміж гусьми різного генезису. Так, у гібридних гусей другого покоління індекс жовтку виявився
найбільшим - 40,48%, а у гібридів F3, навпаки, - найнижчим (34,24%). Перевага гібридів F2 за цією ознакою над птицею інших досліджених груп
була суттєвою й сягала 2,60-6,24% (Р>0,999). У гусей великої сірої породи
та гібридів першого покоління індекс жовтку був більшим на 1,32-2,12%
(Р>0,99-0,999), ніж у рейнських гусей та на 2,84-3,64% (Р>0,999) порівняно
з гібридами F3. В цілому, індекс жовтку, отриманий в наших дослідженнях,
відповідає середнім значенням, встановлених саме для гусячих яєць (3539%) [3, 5]. На індекс жовтку генотип здійснив вплив на 39,00% (F=63,15;
df1=4, df2=395; Р>0,999).
Відносна доля жовтку найбільша, й до того ж практично подібна, у
гусей рейнської білої породи та гібридів третього покоління - становить
відповідно 37,43% і 37,41%. Це вірогідно більше на 2,47-4,03% (Р>0,999),
ніж у гусей інших досліджених груп. В цілому слід зазначити, процентний уміст жовтку в гусячих яйцях відповідав середнім значенням, зазначених в літературі [5]. Індекс жовтку та відносна його доля в яйцях характеризувалися слабкою мінливістю - коефіцієнт варіації становив відповідно 5,37-8,03% та 7,13-9,71%. На долю жовтку генотип вплинув на
25,01% (Р>0,999).
Співвідношення маси білку до маси жовтку в гусей досліджених груп
коливалося в таких межах: від мінімального значення 1,31 у гібридних гусей третього покоління до максимального 1,61 у великих сірих. При цьому,
у останніх воно вірогідно більше на 5,92-22,90% (Р>0,99-0,999), ніж у птиці
інших груп. Подібна величина цієї ознаки (1,51-1,52) відмічена у гібридів
F1-F2 й вона більша на 11,03-16,03% (Р>0,999) у порівнянні з рейнськими
гусьми та гібридами F3. До речі, у останніх дане співвідношення також
близьке. Мінливість цієї ознаки є середньою - Сv=10,56-14,50% з більшим
значенням у гібридної птиці. На співвідношення маси білку до маси жовтку
сила впливу генотипу становила 24,05% (Р>0,999).
Про якість шкаралупи можна судити за показниками пружної деформації та її товщини. Товщина шкаралупи не тільки характеризує рівень
мінерального обміну в організмі птиці, але і впливає на якість інкубаційних
яєць [16].
Виявлені деякі міжпопуляційні відмінності дослідженої птиці за товщиною шкаралупи, яку вимірювали на трьох її частинах. На гострому кінці
шкаралупи її товщина становила 0,550-0,568 мм, і у гібридних гусей F3 вона виявилася тоншою на 0,014-0,018 мм (2,55-3,27%, Р>0,95), ніж у великих сірих гусей і гібридів F1.
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На екваторіальній (середній) частині яєць значної відмінності за товщиною шкаралупи між гусьми досліджених груп не встановлено - вона
перебувала на рівні 0,552-0,567 мм.
Дещо більшу відмінність встановлено між гусьми різних груп за товщиною шкаралупи на тупому її кінці. Так, у гусей великої сірої породи вона
виявилася товстішою на 0,026-0,057 мм (4,68-10,88%, Р>0,999), ніж у
гібридної птиці усіх трьох поколінь.
За абсолютною масою шкаралупи встановлено значну диференціацію між гусьми досліджуваних груп. Маса шкаралупи у гусей різних
популяцій становила від 18,55 г у рейнських до 22,59 г у гібридів F2. Маса
шкаралупи в абсолютному її вираженні у гібридних гусей другої генерації
виявилася найвищою (22,59 г) серед досліджуваної птиці. Різниця була
високоймовірною й сягала 1,18-4,04 г (5,51 -21,78%, Р>0,999).
На другій позиції за масою шкаралупи знаходилися гуси F3, у яких вона становила 21,41 г. Це вірогідно більше на 6,41-15,42% (Р>0,999), ніж у
особин рейнської породи, великої сірої породи та гібридів F1. На масу
шкаралупи генотип гусей досліджених груп здійснив вплив на рівні
46,85% (Р>0,999).
У процентному відношенні до маси яйця маса шкаралупи у гібридних
гусей другого покоління також була найбільшою - 15,09%, тоді як в іншої
птиці вона перебувала в межах 12,19-13,45%. Різниця гібридів F2 з іншими
групами за цією ознакою була високоймовірною й становила 1,64-2,90%
(Р>0,999).
У гусей третьої генерації доля шкаралупи склала 13,45%, що
більше на 0,68-1,26% (Р>0,99-0,999), ніж у рейнських гусей та гібридів F1.
Доля шкаралупи близька до оптимуму, який вважається на рівні 10-12%
[5]. Мінливість маси шкаралупи та її відносної долі невисока - в межах
8,36-11,27%. За використання однофакторного дисперсійного аналізу
встановлено вплив генотипу на долю шкаралупи на рівні 35,86%
(Р>0,999).
Висновки. 1. Проведений аналіз фізико-морфологічних якостей
яєць гусей різного генезису дозволив встановити генотипові особливості
як зовнішніх, так, особливо, й внутрішніх складових умісту яєць.
2. За рядом морфологічних ознак яєць гібридні гуси третього
покоління переважали птицю інших досліджених груп, що обумовлюється,
передусім, більшою масою яєць.
3. Отримані дані доповнюють та розширюють фундаментальні
пізнання морфологічних якостей яєць гусей певної породної чи гібридної
належності на початку продуктивного періоду.
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It was studied morphological qualities of geese of the third generation in
the process of creation of the dimorphic group. It was carried out the
comparative analyze of estimation of the quality of eggs of the third generation
geese with birds of the initial forms and hybrids F1-F2. Geese F3 predominated
over birds of other investigated groups by majority of morphological features.
Morphological features of eggs, yolk, egg-shell, quality of eggs,
geese.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНИ
(стан та перспективи наукового забезпечення галузі)
___________________________________________________
Терещенко О.В., Катеринич О.О., Рожковський О.В.
Інститут птахівництва НААН, с. Бірки,
Харківська область, Україна
Дано оцінку стану основних напрямків розвитку птахівництва у
світі та в Україні. Проаналізовано стан та перспективи наукового
забезпечення галузі.
Птахівництво, якість продукції, птиця.
Виробництво продукції птахівництва. Галузь птахівництва в
нашій країні представлена промисловими підприємствами (спеціалізованими птахофабриками) і особистими господарствами населення, які
відповідно, виробляють 58,2% і 41,8% яєць та 78,5% і 21,5% пташиного
м'яса. Виробництво м’яса індиків, гусей та качок зосереджено у населення та фермерських господарствах і його частка в загальному виробництві
м’яса становить біля 15 %, або 181,8 тис. тонн. Поголів'я птиці, не враховуючи бройлерів, що утримується на птахофабриках, становить 49,0%, у
господарствах населення — 51,0 %, від загального поголів'я в країні.
В загальній структурі ринок виробництва м’яса птиці в Україні за останні 20 років зазнав значних коливань. Так, частка м′яса курчат-бройлерів збільшилася з 34 до 85,7, качок знизилася з 25 до 8,1, гусей – з 5 до
2,4 відсотків. При цьому виробництво м′яса за видами птиці у господарствах населення за останнє 10-річчя майже не змінилось. Подальший
розвиток м′ясного птахівництва буде зосереджено на розширенні асортименту продукції не тільки курчат-бройлерів (збільшення на 33 % до
1,845 млн. тонн у 2015 р.), а також гусей, качок, індиків, цесарок, перепілок, страусів. В зв′язку з цим Інститутами птахівництва та Інститутом
землеробства і тваринництва західного регіону НААН постійно проводиться робота з створення нових та покращення існуючих ліній, порід і
популяцій птиці: м′ясо-яєчних курей (з живою масою у 52 тижні (кг): півнів
– 4,6-5,2; курей – 3,1-3,7, масою яєць та жовтка – 64-68, 21-25 грамів,
відповідно), індиків (зі збільшенням гетерозису за живою масою на 3–5%,
вмісту протеїну в грудних м’язах на 2–4%), гусей (з покращенням відтворних якостей на 5–7% і інтенсивністю росту вище на 6–10%), качок (з живою масою у 7-тижневому віці 3,0–3,4 кг, виходом жиру в тушці 25–30%).
Зараз в Україні працює близько 100 птахофабрик, які виробляють
яйця курячі харчові, з них 57 - великі, які виробляють до 90% всієї
продукції. В перерахунку на душу населення в нашій країні виробляється
майже 320 штук яєць. Найбільшим виробником харчових яєць (52% серед
спеціалізованих підприємств) є компанія "Avangard Co Investments Public
Limited" ("Авангард"). При цьому перспективним, враховуючи постійно
зростаючий світовий попит є переробка яєць на рідкі та порошкоподібні
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продукти. Також, досить привабливим є сегмент ринку товарних яєць
покращеної якості. Відповідно до цього інститутом проводиться робота з
удосконалення яєчної та м′ясо-яєчної птиці з співвідношенням в яйці білку
до жовтка 1,9–2,0:1 і енергетичною цінністю яєць – 160-181 Ккал.
За оцінками експертів, фізіологічна норма потреби м’яса повинна
складати 81 кг/ рік на душу населення. В Україні за останні 15 років
споживання м’яса на душу населення збільшилось на 27 %: у 1995 році
середньостатистичний українець з’їдав 38,9 кг м’яса, у 2009 році – вже
49,6 кг. При цьому частка м’яса птиці в раціоні різко зросла на 8,6 %, до
44,2 % (21,9 кг). Для порівняння: у 2009 році жителі країн ЄС спожили на
56 % м’яса більше – 88,1 кг на людину, жителі США випередили українців
на 98 % - 98,2 кг м’яса на людину. Ситуація складається так, що зараз
український ринок на 82-84 % забезпечений м’ясом птиці. Планується, що
до кінця цього року виробництво м’яса птиці в Україні досягне 100 % від
фізіологічно обґрунтованих потреб. Тобто, внутрішній ринок буде повністю
забезпечений цим видом продукції. Поступове збільшення виробництва
м′яса та яєць птиці при зменшенні внутрішнього попиту, яке спостерігається в Україні неминуче призводить до пошуку зовнішніх ринків. Тому
в вітчизняне птахівництво поетапно впроваджуються вимоги директив
Європейського союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фіто
санітарних норм та міжнародних і європейських стандартів, що дозволяє
полегшити експорт вітчизняної птахівницької продукції. За останні
декілька років об’єми експорту м’яса птиці з України виросли, і у 2010 році
склали 33,0 тис. тонн. Стосовно яєчних продуктів, за минули рік експорт
цього продукту склав 3,929 тис. тонн.
Якість. Зараз в Україні у галузі птахівництва чинні 53 стандарти (з
них – 29 стандартів, розроблених Інститутом птахівництва): на продукцію
птахівництва (21 стандарт); корми для птиці (7 стандартів); технологічні
процеси у птахівництві (9 стандартів); біобезпечність та охорона довкілля
(3 стандарти); методи лабораторної діагностики хвороб сільськогосподарської птиці (6 стандартів); визначення безпечності та якості продукції
(2 стандарти); загальні стандарти – словники (2 стандарти). Ще 21
стандарт находиться на стадії експертизи в Інституті стандартизації або
затвердження та тиражування у Держспоживстандарті України.
Для зближення системи національного технічного регулювання з
європейською Держстандарт України ініціював прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 „Про заходи щодо поетапного
впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних,
екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів”. Ця постанова стала розгорнутим планом українських законодавчих актів, що визначають вимоги до продукції, яка має відповідати міжнародним і оєвропейським нормам. Вимоги стандартів на технологічні процеси і продукцію гармонізовано з відповідними європейськими документами – регламентами, директивами, постановами ЄЕС.
Вимоги до лабораторної діагностики хвороб с-г птиці урегульовано з
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Manual of diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals (Кодекс
Міжнародного епізоотичного бюро).
Відповідно до Європейського законодавства найближчим часом,
разом з Міністерством аграрної політики і продовольства на законодавчому рівні необхідно вирішити питання атестації підприємств-виробників
продукції птахівництва для моніторингу щодо її походження з відповідним
маркуванням.
При розробці стандартів застосовувався комплексний підхід, тобто
всі стандарти взаємопов’язані, і після затвердження всіх стандартів галузь
птахівництва буде практично стандартизована. Але у зв’язку з тим, що
згідно з українським законодавством стандарти застосовуються на добровільній основі, необхідно розробити технічні регламенти на виробництво
продукції птахівництва «Виробництво харчових яєць та яєчних продуктів»,
«Виробництво інкубаційних яєць», «Виробництво племінної птиці».
Перспективним напрямком для України є отримання «органічної»
продукції». У розвинутих країнах ”екологічною” вважається продукція
екологічного господарювання, що ведеться за особливими Стандартами
екологічного виробництва (у Європейському Союзі – це ”Постанова ЄС
2092/91” з доповненнями, додатками і змінами, у США – це ”Стандарти
НОП” (Федеральної програми органічного сільського господарства), в
Австралії – ”Федеральні Стандарти екологічного і біодинамічного виробництва ” та ін.), в основі яких лежить ідея сталого розвитку взаємозалежних між собою сфер: соціальної, екологічної і економічної. У Росії також
ведуться розробки технічного регламенту ”Про екологічне сільське
господарство, екологічне природокористування і відповідне маркування
екологічної продукції”. Цей напрямок вже зацікавив деякі птахівницькі
підприємства України тому інститут планує розробити нормативну базу
для розвитку цього напрямку у птахівництві.
Племінні ресурси. Вже зараз, відповідно до політики, яку дотримують відомі холдинги на ринок нашої держави постачається лише синтетичні, складні за своєю генетичною структурою батьківські форми. Кожен рік наша держава витрачає близько 30 млн. євро на придбання добового молодняку для формування власних батьківських стад яєчної (1,4
млн. голів) та м′ясної (3,2 млн. голів) птиці. При цьому, сучасні тенденції
розвитку вітчизняної племінної бази мають негативний характер, оскільки
вона майже повністю зруйнована. Більш-менш діють репродуктори ІІ порядку, які займаються лише збереженням генофонду тієї або іншої породи. При цьому населення, в середньому за рік, утримує близько 90 млн.
голів курей, 10 млн. гусей, 1,0 млн. індиків, 3,0 млн. голів качок, з яких
птиця селекції інституту складає - 20-25 (качки), 25-30 (кури), 40-45 (індики), 70-75 (гуси) відсотків.
Аналіз розвитку присадибних господарств за останні 3 роки свідчить про наявність тенденцій зниження частки зерна в загальних розрахунках орендної плати за землекористування, що в свою чергу зменшує
можливості селян при утримуванні тварин та птиці. В зв′язку з цим, якщо
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ніяких змін не буде, поголів′є птиці та її продукція в межах цього сегменту
ринку в найближчі роки вірогідно буде скорочено.
Для виконання програми «Селекція у тваринництві та птахівництві…» інститутом на замовлення Мін АПП України розроблено низьку нормативно-правових актів з племінної справи у птахівництві, які встановлюють та координують ведення селекційно-племінної роботи у птахівничих господарствах різного статусу і регулюють імпорт генетичного матеріалу. В подальшому необхідно розробити та впровадити у селекційному
центрі механізм збору і обробки інформації для покращення племінного
матеріалу та створення стабільної мережі щорічного забезпечення
населення високоякісним племінним матеріалом через інкубаторноптахівницькі станції. Відповідно до цього необхідно доопрацювати існуюче
законодавство щодо спрямованості державних дотацій, стимулювання
утримання, розведення та селекції у птахівництві для задоволення потреб власного ринку племінних ресурсів різних видів сільськогосподарської птиці.
На даний час науковою базою для проведення геномної селекції
(MAS - marker assisted selection) у світі є пошук та вивчення важливих для
прояву різних фенотипових ознак генів-кандидатів, які можуть бути
маркерами господарсько-корисних показників – несучість, м'ясні якості
птиці, стійкість до різних інфекційних захворювань (хвороба Марека) та
інші. Для покращення м′ясної та яєчної продуктивності вітчизняної птиці
інститутом, з використанням трьох класів молекулярно-генетичних
маркерів, налагоджена робота з вивчення різних генів-кандидатів, таких як
ген пролактину, гормону росту, рецептору гормону росту, інсуліноподібного
ростового фактору, трансформуючого ростового фактору.
Розроблена інститутом методологія збільшення репродуктивних
якостей батьківських стад сільськогосподарської птиці вже зараз з успіхом
використовується у господарствах ВАТ «Миронівський хлібопродукт»
(СГТОВ «Старинська пф», ЗАТ «Птахофабрика Снятинська Нова”).
Годівля. При виробництві продукції птахівництва у 2010 році в
країні було витрачено біля 5,5 млн. тонн комбікормів, з яких 2,8 на
виробництво яєць і біля 2,7 м′яса птиці. Спеціалізованими підприємствами використано майже 3,0 млн. тонн, а господарствами населення – 2,5
повноцінних комбікормів, або 1,9 млн. тонн зерна. Зростання виробництва
м’яса, яке передбачається до 2015 року буде вимагати відповідного
збільшення виробництва комбікормів на 1,5 млн. тонн.
Для підвищення ефективності використання комбікормів, в тому числі
з нетрадиційними компонентами (тритикале, гірчичної макухи, тощо)
інститутом розроблено та впроваджуються технології годівлі, як для
спеціалізованих так і присадибних господарств населення.
Однією з найбільш актуальних проблем в наш час є контроль
птахівничої продукції на предмет вмісту ГМО у зв'язку з їх широким
розповсюдженням в кормах для тварин. В країнах ЄС у відповідності з
директивами №258/97 (European Commission’s Novel Food Regulanion,
1997) введене обов’язкове маркування харчових ГМО-продуктів, а дирек96

тивою №49/2000 European Commission передбачається кількісний аналіз
вмісту і зазначення кількості в випадку виявлення вмісту вище 1%.
Створена у ЄС, Російській Федерації та інших країнах система
контролю кормів передбачає зазначення наявності ГМО компонентів в
комбікормі і їх походження. Тому в цих країнах для оцінки безпеки
харчових продуктів з ГМО розроблено спеціальні методичні підходи та
критерії (Hhe safety assessment of novel food, 1995; Safety aspects
genetically modified food of plant origin, 2000). Перспективним для нашої та
інших установ НААН є розробка та впровадження подібних методик для
кормових інгредієнтів у тваринництві.
Для забезпечення населення функціональними продуктами розробляються принципи одержання яєць з лікувально-профілактичними властивостями – збагачених омега-3 поліненасиченими жирними кислотами.
Щорічно інститутом проводиться токсикологічний аналіз біля 500600 зразків з 70 птахогосподарств і зернопереробних комбінатів з 14
областей України, АР Крим та 2 областей Російської Федерації. Нами
описані раніше невідомі мікотоксикози птиці, виявлено їх етіологічні
фактори, розроблено ефективні способи профілактики мікотоксикозів і
чутливі методи визначення мікотоксинів в кормах, обґрунтовано
максимально допустимі рівні найбільш поширених токсинів в кормах для
птиці Т-2 (100 мкг/кг), зеараленон (80 мкг/кг). Отримано штами-продуценти
та розроблено методи отримання Т-2 токсину, зеараленону і аурофузарину. Розроблено та запатентовано спосіб оцінки ефективності сорбентів
для мікотоксинів та поживних речовин корму з урахуванням умов
середовища травного тракту, спосіб профілактики мікотоксикозів птиці із
застосуванням пробіотиків. Дані матеріали, щодо безпеки продуктів та
методів їх визначення дадуть змогу розробити і затвердити адаптований
для України Кодекс Аліментарус.
Ветеринарія. За останні 30 років у світі зареєстровано 41 нову інфекцію, при цьому постійно знаходять нові штами відомих збудників інфекційних хвороб. Наприклад, збудник інфекційного бронхіту курей, завдяки
мутагенних властивостей, має понад 60 сероварів. Інститут постійно проводить моніторинг щодо захворювань птиці в Україні, розробляє біопрепарати та діагностикуми. Щорічний обсяг реалізації яких становить біля 2
млн. доз, що дозволяє задовольнити потреби ринку України у вакцині
проти вірусного гепатиту качок на 95-98%, проти вірусного ентериту гусей на 60-70% .
Ресурсозберігаючі технології вирощування та утримання
птиці. У сфері технології виробництва яєць і м’яса птиці пріоритетним
науковим і практичним підходом являються розробка принципово нових
ресурсозберігаючих технологій, комплексів машин і обладнання, які
забезпечують екологічну чистоту виробництва. Зараз інститутом розроблено та впроваджено у виробництво комплексні технології та низку параметрів і нормативів ресурсозберігаючих природоохоронних технологічних
процесів виробництва курячих яєць, м’яса бройлерів та індиків, продукції
водоплавної птиці (м’яса, жиру та великої жирної печінки, в тому числі
97

збагачених БАР) в спеціалізованих, фермерських та присадибних господарствах, які дають змогу на тільки знизити питомі витрати кормів в 1,11,4 рази, електроенергії на освітлення в 1,3-9 разів, трудовитрати в 1,2-1,9
рази, вмісту у повітрі пташників та, відповідно, викидів в атмосферу шкідливих газів (аміаку та сірководню): при утриманні птиці на підлозі - в 1,62,8 рази, при утриманні птиці в кліткових батареях - в 1,7-2,6 рази; мікробного забруднення повітря в 3,0-2,1 рази, але і підвищити продуктивні та
відтворні показники птиці. Розробки впроваджено у 21 спеціалізованих
підприємствах та в великій кількості (біля 700) присадибних та фермерських господарств.
Важливим напрямом у галузі виробництва продукції птиці слід вважати біоконверсію відходів птахівництва. В даний час в світі розробляється цілий ряд інноваційних технологій переробки гною в активоване
вугілля, ведеться проектування і будівництво електростанцій, які
працюють на відходах птахівничих підприємств і переробних заводів, де з
метою виробництва газу для генерування електрики в якості сировини
будуть використовуватися перо, послід, браковані тушки і кров, висушені
за спеціальними технологіями.
Галузь птахівництва відноситься до числа найбільших забруднювачів довкілля в агропромисловому комплексі України твердими, рідкими та
газоподібними шкідливими речовинами. За приблизними оцінками, тільки
в спеціалізованих господарствах кількість відходів за рік складає: підстилкового та безпідстилкового посліду – близько 5,2 млн. тонн; птиці, що
загинула – 63 тис. тонн, відходів інкубації – 14 тис. тонн, відходів забою
птиці – 215 тис. тонн.
Діяльність птахівницьких підприємств негативно впливає на природну біоту, здоров’я населення та призводить до великих економічних
збитків – біля 147,5 млн. грн за рік. Проблема загострюється у зв’язку із
очікуваним істотним зростанням обсягів виробництва продукції птахівництва, збільшенням розмірів підприємств та концентрації поголів’я птиці
на окремих територіях. Так, до 2015 р. очікується збільшення виробництва
продукції птахівництва, що неминуче призведе до зростання загальної
кількості нехарчових відходів з 4808 до 6373 тис. тонн за рік. Великої шкоди довкіллю, особливо наземним водоймищам і підземним водам, завдають сточні води з птахівницьких підприємств. Економічні збиткі від
забруднення водних джерел становлять біля 90 млн. грн. за рік.
Незважаючи на відсутність значних інвестицій в науковий ринок
вітчизняного птахівництва сумарний розрахунковий економічний ефект від
впровадження розробок інституту - птиці, технологій та біопрепаратів для
господарств різного типу у 2010 році склав біля 1,33 млрд. гривень.
Для покращення сучасного стану галузі необхідно поглибити роботу
з розширення ареалу розведення птиці вітчизняної селекції , в першу
чергу, м’ясного напряму продуктивності. Провести роботу з доопрацювання нормативно-правової документації: вирішити питання атестації
підприємств-виробників птахівницької продукції щодо їх походження з
відповідним маркуванням; розробити та впровадити механізми збору і
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обробки інформації для покращання племінного матеріалу та створення
стабільної мережі щорічного забезпечення населення високоякісним племінним матеріалом в тому числі через інкубаторно-птахівницькі станції;
розробити адаптований для України Кодекс Аліментарус, щодо безпеки
продуктів птахівництва та методів їх визначення; спрямувати роботу на
розробку технічних регламентів: «Виробництво харчових яєць та яєчних
продуктів», «Виробництво інкубаційних яєць», «Виробництво племінної
птиці», «Виробництво м′яса птиці».

УДК: 636.52/.58.082.453.083.312.5
ОБГРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ВИМОГ
ДО КЛІТКОВИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ УТРИМАННЯ
ПІВНІВ ПРИ ШТУЧНОМУ ОСІМЕНІННІ
_______________________________________
Ципляк О.В., Пудов В.Я.,
Артеменко О.Б., Мельник В.О.
Інститут птахівництва НААН
На основі вивчення основних екстер’єрних розмірів птиці розроблено вихідні вимоги до кліткових батарей для утримання племінних
півнів яєчних, м’ясо-яєчних та м’ясних порід. За результатами виробничих випробувань, що проводилися протягом 12 тижнів на батьківському стаді м’ясних курей кросу «Cobb 500», застосування технології
штучного осіменіння м’ясних курей за утримання півнів в розроблених
кліткових
батареях дало змогу підвищити збереженість птиці,
заплідненість яєць на 11%, за рахунок цього збільшити вихід курчат в
розрахунку на пташник на 49,9 тис. шт. Загальний економічний ефект
від впровадження розробок у пташнику місткістю 12 тис. курей склав
219,8 тис. грн. порівняно з утриманням півнів разом з курми на підлозі за
природного спарювання.
Птахівництво, племінні кури, півні, утримання, батарея
кліткова, штучне осіменіння, відтворні якості.
Важливим резервом підвищення економічної ефективності племенних господарств з розведення курей є застосування методу штучного
осіменіння птиці. Відмічають такі його переваги: зменшується поголів'я
самців, за рахунок цього знижуються витрати на їх утримання; ефективніше використовується площа пташника, оскільки замість 2-3-ярусних
кліткових батарей для утримання батьківського стада курей разом з
півнями можна використовувати 3-5-ярусні кліткові батареї для утримання
промислового стада курей; в ряді випадків підвищуються відтворні якості
птиці [4, 7, 16].
В той же час, широке впровадження методу штучного осіменіння у
птахівницьких господарствах в значній мірі ускладнює відсутність спе99

ціалізованих кліткових батарей або хоча б ярусів батарей для утримання
півнів [1, 2, 12]. В цих умовах виробничники змушені самотужки переобладнувати клітки, призначені для утримання промислового або батьківського стада курей [6, 9, 10]. Часто це робиться без належного урахування особливостей та екстер’єрних розмірів півнів, що призводить до
зниження їх збереженості та відтворних показників.
В радянські часи в Україну з НДР постачалися кліткові батареї
L -103 курей для утримання курей селекційного стада в індивідуальних
клітках. Верхні яруси цих кліткових батарей були призначені для утримання півнів. Розміри кліток: довжина – 400 мм, глибина – 450 мм, висота –
500 мм. Проте нині постачання таких батарей припинилося. Крім того, як
було встановлено в процесі їх експлуатації, параметри цих кліток забезпечували утримання тільки курей яєчних порід [3].
Співробітники Прибалтійської зональної дослідної станцій по птахівництву вивчали придатність півнів різних ліній до штучного осіменіння
при утриманні в індивідуальних клітках. При цьому, використовувалися
переобладнані кліткові батареї КБН. Розміри переобладнаних кліток
складали: довжина – 350 мм, глибина – 455 мм, висота – 860 мм. Відмічено недостатню глибину кліток [5].
Недоліки існуючих типів кліток для утримання півнів, відмічаються в
інших наукових працях [8, 11, 13].
Вивчення конструкції та параметрів кліток для утримання півнів, що
використовуються в деяких птахівницьких господарствах України, свідчить також про їх невідповідність сучасним європейським вимогам з
благополуччя птиці [14, 15].
Виходячи з вищенаведеного, метою наших досліджень було
наукове обгрунтування основних параметрів та розробка вихідних вимог
до кліткових батарей для утримання племінних півнів яєчних, м’ясояєчних та м’ясних порід.
Матеріал і методи. Розробку вихідних вимог до кліткових батарей для утримання півнів, що використовуються для штучного осіменіння
курей, здійснювали на основі вивчення:
- екстер’єрних розмірів (висоти на рівні спини, дзьоба, загальної
висоти, висоти та ширини голови, ширини тулуба, загальної довжини) та
зважування не менш, ніж 10 півнів різного типу, відібравних методом
випадкової вибірки: яєчних (півні батьківського стада кросу «Lohmann
Brown» та породи «Бірківська барвиста»); м’ясо-яєчних («род айленд
червоний», «полтавська глиняста», бірківської м’ясо-яєчної популяції) та
м’ясних порід, популяцій та кросів (півні батьківського стада кросу «Cobb
500» та «Ross 308») – у віці 17-22 та 48-52 тижні;
конструкцій та параметрів існуючих кліткових батарей для
утримання півнів, їх впливу на стан птиці та відтворні якості півнів;
- вимог міжнародних нормативних документів до обладнання для
утримання птиці.
За розробленими вихідними вимогами в умовах Старинської
птахофабрики було виготовлено клітки для утримання півнів та про100

ведено їх випробування. Випробування проводилися у двох пташниках
розміром 18х96 м, в кожному з яких було розміщено по 12 тис. курей та
1200 півнів батьківського стада кросу «Cobb 500». До 50-тижневого віку
птиця в обох пташниках утримувалася на підлозі за аналогічною технологією, рекомендованою фірмою оригінатором кросу. Застосовувалося
природне спарювання птиці за статевого співвідношення 1:10.
1. Маса та основні розміри півнів яєчних, м’ясо-яєчних
та м’ясних порід у віці 17-22 тижнів
Маса, кг
Розміри, см
Загальна Висота Висота Висота Ширина Ширина Довжина
висота
на рівні на рівні голови тулуба голови тулуба
дзьоба спини
1. Півні яєчних порід
Півні батьківського стада кросу «Lohmann Brown»
1977
41,3+
37,3+
27,8+
8,4+
11,2+
3,45+
43,4+
+ 75,3
0,656
0,763
0,784
+0,492
0,254
0,04
0,86
Півні породи «Бірківська барвиста» (кольоровий леггорн)
1670+65,8
40,4+
36,7+
26,4+
8,25+
10,7+
2,95+
41,9+
0,763
0,667
0,521
0,62
0,213
0,05
1,1
2. Півні м’ясо-яєчних порід
Порода «Полтавська глиняста»
1897+
43,5+
39+
29,8+
6,65+
12,7+
2,95+
44,9+
48
0,719
0,596
0,68
0,289
0,153
0,05
0,912
Порода «червоний род айленд»
1930+
43+
39,2+
25,9+
7,1+
10,6+
2,95+
49,3+
53,9
0,715
0,696
0,458
0,529
0,221
0,05
0,932
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-1
2370+
47,6+
43,1+
29,6+
10,2+
11,9+
3,05+
47,4+
88,9
0,476
0,657
0,521
0,593
0,1
0,05
1,11
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-2
2380+
44,4+
38,9+
27,5+
9,6+
12,3+
3,0+0,0
51,4+
88
0,686
0,64
0,522
0,427
0,153
1,01
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-3
2410+
45,8+
40,6+
29,2+
9,44+
13,1+
3,0+0,0
50,9+
111
0,894
0,818
0,741
0,603
0,2
0,841
3. Півні м’ясних порід
Крос «Ross-308»
2590+
41,8+
33,8+
28,8+
10,2+
14,3+
4,54+
50,7+
53
0,778
0,717
0,492
0,215
0,257
0,165
0,956
Крос «Cobb-500»
2620+
42,1+
34,2+
29,8+
10,3+
13,8+
4,2+
51,6+
64,3
0,768
0,757
0,603
0,308
0,367
0,127
0,707

Після 50-тижневого віку у дослідному пташнику було залишено 200
півнів, відібраних методом випадкової вибірки. Статеве співвідношення
склало 1:60. Півні були розміщені по одній голові в клітках з запропоно101

ваними параметрами: ширина 400 мм, глибина 600 мм, висота 600 мм.
Застосовували штучне осіменіння птиці за режимом: відбір сперми 5 разів
на тиждень з двома днями перепочинку, кратність осіменіння курей – один
раз у сім днів.
В іншому пташнику (контроль) продовжувала застосовуватися та ж
технологія утримання птиці, що і раніше. Тривалість виробничих випробувань склала 12 тижнів. Впродовж випробувань вивчали інкубаційні якості
яєць, спостерігали за станом півнів, реєстрували витрати корму на утримання півнів, недоліки кліткової батареї.
Результати досліджень. Результати зважування та обмірів
екстер’єрних параметрів півнів наведено в таблиці 1 та 2.
2. Маса та основні розміри півнів яєчних, м’ясо-яєчних та м’ясних
порід у віці 48-52 тижні
Маса, кг
Розміри, мм
Загальна Висота Висота
Висота Ширина Ширина Довжина
висота
на рівні на рівні голови тулуба голови
тулуба
дзьоба спини
1. Півні яєчних порід
Півні батьківського стада кросу «Lohmann Brown»
3,1+
42,4+
38,6+
28,2+
13,9+
22,1+
3,56+
53,9+
48,4
0,922
0,948
0,618
0,149
0,34
0,09
0,89
Півні породи «Бірківська барвиста» (кольоровий леггорн)
2670+
55,4+
49,1+
33,4+
14,6+
22,8+
3,45+
57,6+
72,4
0,562
0,752
0,653
0,653
0,389
0,157
0,897
2. Півні м’ясо-яєчних порід
Порода «Полтавська глиняста»
2720+
51,9+
45,3+
34,8+
11,3+
21,7+
5,0+
50,7+
82,1
1,13
1,26
0,879
0,367
0,559
0,118
1,56
Порода «червоний род айленд»
2810+
54,4+
48,2+
33,6+
12,8+
22,7+
3,9+
55,3+
39,2
1,8
1,88
0,686
0,157
0,473
0,067
0,932
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-1
3670+
49,2+
43,7+
31,7+
14,4+
23,1+
4,02+
52,6+
79,4
0,697
0,728
0,299
0,123
0,177
0,0632
0,91
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-2
3880+
60,8+
51,0+
36,3+
16,2+
24,4+
5,35+
55,8+
171
1,44
1,42
1,02
0,359
0,4
0,15
1,6
Півні бірківської м’ясо-яєчної популяції, субпопуляції Г-3
3480+
56,9+
50,9+
35,3+
15,7+
22,9+
4,55+
57+
105
1,12
1,14
1,0
0,695
0,663
0,117
1,07
3. Півні м’ясних порід
Крос «Соbb-500»
4590+
54,2+
46,6+
33,9+
15,3+
22,5+
4,7+
56,3+
97,3
0,797
0,869
0,767
0,46
0,687
0,17
2,09
Крос «Ross-308»
4465+
54,8+
49,8+
37,8+
14,2+
23,3+
4,54+
56,9+
109,5
0,779
0,717
0,492
0,215
0,257
0,165
1,23
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За даними обстеження птахівницьких господарств, які застосовують
технологію штучного осіменіння, було встановлено, що для утриманні
півнів-плідників в них використовуються клітки різної конструкції, з
довжиною по фронту від 30 до 70 см, глибиною від 40 до 70 см, висотою
від 40 до 70 см (табл. 3).
3. Відтворні якості та стан півнів за їх утримання в кліткових
батареях і використання для штучного осіменіння
Господарство
Показники
ДП «ДГ
ВАТ
СГ ТОВ
СТОВ ППР
«Борки»
«Загор’є» «Старинська «Зугреський»
п/ф»
Порода, крос птиці
Бірківська
Ross 308
Cobb 500
Lohmann
барвиста, родBrown
айленд,
полтавська
глиняста,
леггорн,
бірківські м’ясояєчні кури
Параметри кліток для
утримання півнів, мм:
ширина
400 і 500
400
400
300 та 450
глибина
450 і 500
500
600
450
висота
від 450 до 700
600
600
450
Період
утримання
півнів, тижнів
35-40
35-40
35-40
35-40
Загибель
та
вибракування півнів
за період утримання,
24-33
19-27
12-17
28-40
%
Заплідненість яєць,
54-87
57-82
62-89
57-84
%

За даними візуального огляду птиці, в клітках з глибиною 50 см і
менше спостерігалося пошкодження оперення хвоста та крил; у клітках з
висотою менше 60 см, півні не могли стати у повний зріст. Для того, щоб
вони могли це зробити, в господарствах верхнє огородження кліток
виконували решітчастим, щоб півні могли просунути голову. Проте в
деяких випадках це призводило до травм голови та шиї і навіть до
загибелі птиці.
Важливе значення в конструкції кліток для утримання півнів має
конструкція та параметри дверцят. Як засвідчили обміри півнів, висота їх
голови може досягати 17 см (з гребенем і сережками), ширина голови 5,5 см.
За розміщення півнів в клітках з дверцятами, призначеними для утримання
курей, вони часто травмують гребінь, що призводить до зниження їх
відтворних якостей. Крім того, дверцята повинні легко відкриватися та
надійно фіксуватися у закритому положенні, забезпечувати легкий доступ та
діставання півнів під час взяття сперми і розміщення їх знову в клітки.
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На основі аналізу отриманих даних, встановлено такі основні вимоги до
параметрів кліток для індивідуального утримання півнів при штучному
осіменінні: глибина – не менше 500 мм, висота – не менше 600 мм, ширина –
не менше 400 мм, відстань між горизонтально розташованими прутами
дверцят або годівниць – не менше 200 мм, відстань між вертикально
розташованими прутами дверцят або годівниць має знаходитися в межах
8—100 мм, висота встановлення сідал 70-100 мм. За роздільно статевої
годівлі курей і півнів, висота встановлення верхнього краю годівниць має
регулюватися в межах 300-500 см. Крім того розроблено вихідні вимоги до
систем годівлі та напування півнів, прибирання посліду інших вузлів кліткової
батареї.
Виробничі випробування кліток для утримання півнів засвідчили
(табл. 4), що застосування технології штучного осіменіння за утримання півнів
в кліткових батареях, виготовлених згідно розроблених вихідних вимог, дало
змогу підвищити заплідненість яєць на 11%.
4. Результати виробничих випробувань кліткових батарей для
утримання півнів при штучному осіменінні та технології штучного
осіменіння курей
Найменування показників
Контрольний
Дослідний
пташник
пташник
Кількість курей у пташнику, гол.
12000
12000
Кількість півнів, гол.
1400
200
Тривалість виробничих випробувань, тижнів
12
Капітальні вкладення в обладнання для
утримання півнів при штучному осіменінні (50
грн./птахомісце), тис. грн.
10,0
Кількість додаткових працівників
7
Додаткові
витрати
заробітної
плати
з
нарахуваннями, тис. грн.
58,8
Витрати кормів на утримання півнів, т
18,64
2,52
Вартість кормів, витрачених на утримання
півнів, тис. грн.
35,4
4,8
Рівень несучості курей в середньому за 12
50
50
тижнів, %
Отримано яєць за період, тис. шт.
504,0
504,0
Заплідненість яєць, %
52
63***
Отримано курчат після інкубації яєць, тис. шт.
235,9
285,8***
Виручка від реалізації додатково отриманих
курчат (5 грн./шт.), тис. грн.
249,5
Економічний
ефект
від
застосування
запропонованих розробок за 12 тижнів
утримання птиці, тис. грн.
219,8
Економічний
ефект
від
застосування
запропонованих розробок за цикл утримання
птиці в розрахунку на 1000 курей, тис. грн.
18,317
Термін окупності додаткових витрат, місяців
0,5
Примітка. *** Р < 0,001.
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За 12 тижнів утримання півнів в кліткових батареях не було відмічено
їх падежу та вибракування у дослідному пташнику, падіж і вибракування
курей, які утримувалися на підстилці склали 2,6%. В контрольному
пташнику загибель півнів становила 0,6%, вибракування 1,25%, загибель і
вибракування курей - 3,9%. Загибель і вибракування курей при утриманні
птиці за природного спарювання значною мірою були пов’язані з травмами
при спарюванні (33,8%). У дослідному пташнику заплідненість яєць була
вище на 11%, ніж в контрольному, вихід курчат на 49,9 тис. шт. За рахунок
реалізації додатково отриманої продукції, з урахуванням додаткових
витрат на штучне осіменіння і вартості кліток для утримання півнів,
загальний економічний ефект склав 219,8 тис. грн., або 18,317 тис. грн. на
1000 курей батьківського стада.
Висновки
Застосування технології штучного осіменіння м’ясних курей за
утримання півнів в кліткових батареях, виготовлених згідно розроблених
вихідних вимог, дало змогу зменшити загибель та вибракування птиці,
підвищити заплідненість яєць на 11%, додатково отримати у пташнику,
місткістю 12 тис. курей
49,9 тис. курчат. Економічний ефект від
застосування розробок склав 219,8 тис. грн. у розрахунку на пташник, або
18,317 тис. грн. у розрахунку на 1000 курей батьківського стада - порівняно
з утриманням півнів разом з курми на підлозі за природного спарювання.
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On the base of studying main bird build sizes it has been worked out the
initial demands to cage batteries for keeping breed cocks of meat-and-laying
and meat breeds. By the results of production tests, that had lasted for 12
weeks on the parental stock of Cobb-500 hens, the use of the technology of
artificial insemination of meat hens when keeping cocks in worked out cage
batteries, gave the possibility to increase the safety of birds, fertilization of
eggs by 11 per cent and the expense of that to increase the output of chicks
per poultry house on 49,9 thousand heads. The total economical effect from
introduction of the development into the poultry house for 12 thousand hens
made up 219,8 thousand grn. in comparison with keeping cocks with hens on
the floor under natural mating.
Poultry farming breed hens, artificial insemination, cocks,
reproductive qualities.

УДК: 636.598: 619: 616.34-002
ПРОФІЛАКТИКА ВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ
__________________________________________
Юрко П.С., Безрукава І.Ю.,
Білецька Г.В., Грибкова Н.П.
Інститут птахівництва НААН
У статті узагальнено дані літератури щодо профілактики
вірусного ентериту гусей. Розглянуто заходи по ліквідації захворювання у птахогосподарствах.
Вірусний ентерит гусей, сироватка, вакцина,гуси, гусенята.
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Гусівництво, як і інші галузі птахівництва, є резервом швидкого
збільшення виробництва м’яса. Гуси являються унікальним та перспективним видом птиці, а гусівництво — високоефективна галузь, що
спроможна давати значний прибуток [8, 17].
Значною перешкодою розвитку промислового гусівництва є
інфекційні захворювання, серед яких особливе місце займає вірусний
ентерит гусей.
Вірусний ентерит гусей (ВЕГ, хвороба Держі, Enteritis viralis
anserculorum) – гостра контагіозна хвороба молодняку гусей та мускусних
качок, яка характеризується ураженням печінки, легень, катаральногеморагічним запаленням кишечнику і високою детальністю гусенят та
мускусних каченят в перші 30 днів життя [5, 11, 13, 19].
Хвороба розповсюджена у багатьох європейських країнах, а також у
США, Ізраїлі, Китаї, Японії, Росії та Україні [29, 30, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44].
Вірусний ентерит наносить господарствам значні економічні збитки,
які спричинені втратами внаслідок значного відходу ембріонів в останні
дні інкубації, масової загибелі гусенят, недоотриманням приросту живої
маси перехворілої птиці, її передчасного вибраковування, зниженням
конверсії корму, а також обмеженням можливості селекційно-племінної
роботи [10]. Загибель гусенят віком 1-30 діб від вірусу ентериту може
досягати 20-100% [2, 11, 12, 14, 24, 26, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45].
У зв’язку з широким розповсюдженням та значними збитками від
захворювання виникла необхідність розробки заходів профілактики.
У наш час профілактика та організація заходів по ліквідації вірусного
ентериту гусей складається із застосування специфічної профілактики
(вакцин та сироваток), використання хіміотерапевтичних препаратів та
проведення комплексу ветеринарно-санітарних заходів, що забезпечують
ізольоване вирощування гусенят від дорослих гусей та неблагополучного
стада [20].
Згідно даних багатьох авторів [12, 16, 48] застосування антибіотиків,
нітрофуранових та сульфаніламідних препаратів не ефективно при
вірусному ентериті. Однак, враховуючи їх бактерицидну дію,
рекомендували використовувати для захисту від секундарної мікрофлори.
Також отримані позитивні результати при лікуванні хворих гусенят
шлунковим соком у комбінації з фуразолідоном [6, 7, 27].
Вперше для специфічної профілактики у неблагополучних господарствах застосовували сироватку (або цитратну кров) гусей-реконвалесцентів [2, 3, 4, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 39, 44, 48]. Сироватку отримували від перехворілих вірусним ентеритом молодняка гусей,
яких тотально знекровлювали. Її консервували 0,5% фенолом, перевіряли
на стерильність та нешкідливість і вводили гусенятам неблагополучного
господарства [5, 9, 10].
Одна з причин недостатньої лікувально-профілактичної дії сироватки є зниження титру антитіл в крові перехворілих гусенят із
збільшенням їх віку. Відмічено, що сироватка або кров гусенят-реконвалесцентов старше 2,5 місяців не захищала птицю від природного
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інфікування. Так, сироватка, отримана від гусенят-реконвалесцентів у 4-5тижневому віці захищала птицю від хвороби, а у 3-місячному віці
протективних властивостей не мала при введенні навіть у великих дозах
(2-3 см3) [4, 15, 28].
Дози, кратність, строки введення сироватки ще достатньо не
відпрацьовані, тому деякі автори застосовують однократно підшкірно [16,
31], інші – двократно [16, 48] та трьохкратно в дозах від 0,5 до 3,0 см3 з
інтервалом від 1 до 5 діб [32]. Відмічено, що специфічна антисироватка,
яка введена гусенятам одночасно або не пізніше однієї доби після
експериментального інфікування, захищала від захворювання. Обробка
сироваткою пізніше 34 годин не давала ефекту [37].
У Франції рекомендують вводить сироватку реконвалесцентів в дозі
3
2 см гусенятам віком 2, 15, та 30 суток, в Росії - двократно в одно- та
чотирьохдобовому віці в дозах 0,5 та 1,0 см3 відповідно, тому що
однократні введення малих доз бувають недостатніми для захисту
гусенят від захворювання [12, 13, 14, 15, 16, 32].
Крім того, є повідомлення про успішне використання сироватки та
цитратної крові гіперімуних гусей, гама-глобуліна гусей-реконвалесцентів
та гіперімуних сироваток, отриманих від ссавців [6, 7, 20, 22, 23, 25, 27,
40]. Гіперімуну сироватку вводили двократно в дозах 1,0 та 2,0 см3
гусенятам віком 1 та 5 – 7 діб відповідно [3, 4, 28, 33]. Відмічена інгібуюча
дія гіперімуної сироватки на вірус ентериту у дослідах на 7- 8-добових
гусячих ембріонах [45].
Метод серопрофілактики трудоємкий, бо потребує дворазової
обробки молодняку, а також небезпечний у епізоотологічному відношенні,
тому що необхідно вирощування та утримання значного поголів’я гусейреконвалесцентів для отримання біопрепарату [21]. Пасивні антитіла у
щепленої птиці зникають через 12 днів та не захищають гусенят протягом
всього сприйнятливого періоду [9, 33].
Надійнішим методом імунопрофілактики є щеплення батьківських
стад за 45 – 50 днів до початку несучості. Від вакцинованих гусей
одержують стійких до вірусного ентериту нащадків. А також імунізація
добових гусенят, отриманих від невакцинованих гусей [9].
В країнах з розвинутим гусівництвом розроблені живі та інактивовані
вакцини [35, 36, 37, 46]. В Угорщині, наприклад, випускають ліофілізовану
вакцину De-PAR-VAC, виготовлену із штаму BAV, атенуйовану на культурі
клітин [9], а також інактивовану DEPARMUNE [49].
У Чехословаччині отримана вакцина із суспензії гомогенату 10добових гусячих ембріонів, інфікованих парвовірусом штаму V34/74 SVU,
інактивована
бетапропіолактоном,
адсорбована
гідроксалом
та
консервована формаліном [46].
У Франції створена жива ліофілізована вакцина Palmivax (пальмівакс), виготовлена із 70-го пасажу голландського штаму на фібробластах
ембріонів мускусної качки [41], а також рідка інактивована бетапропіолактоном вакцина Betapalmivax [46].
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У Данії використовують живу вакцину із ослабленого штаму для
імунізації дорослих гусей [35].
За даними Takehara K. і соавторів [47], в Японії розроблена
інактивована вакцина із штаму ІН, яку використовують для щеплення
мускусних качок [47].
В Росії розроблені сухі культуральні вакцини проти вірусного
ентериту гусей із штаму „Лив-22”(ВИЕВ) [18] та із клону „6”(ВНИВИП) [19],
вони широко впроваджені в виробництво гусівничих господарств Росії та
країн СНД. Крім того, Фадіним В.С., Куриленко А.В. та іншими [21] була
розроблена гідроокисалюмінієва формолвакцина із штаму П-80 СибНДВІ.
Але використання інактивованої вакцини обмежено дослідженнями в
лабораторних умовах.
В Україні до недавнього часу для профілактики захворювання
використовувались вакцини російського виробництва із штаму „Лив22”(ВІЕВ) та із клону „6”(ВИВИП). Їх застосування в певній мірі сприяло
покращенню епізоотичної ситуації щодо вірусного ентериту в 1990 – 1995
роках. Однак завезення цієї вакцини з Росії обмежено і дорого коштує. У
зв’язку з виникненням складної епізоотичної ситуації у 1999 р. в Інституті
птахівництва УААН була створена та випробувана у лабораторних і
виробничих умовах вірусвакцина суха культуральна проти вірусного
ентериту гусей із штаму BBS-99 (реєстраційне посвідчення № ВВ-0025102-10) [1]. За 7 років (2003-2010 рр.) в різних регіонах України щеплено
близько 3,5 млн. гусей.
Дворазова вакцинація дорослих гусей живою вакциною: перша - за
45 – 50 днів до початку несучості, а друга - через 14 днів – забезпечують
одержання стійких до вірусного ентериту гусенят протягом 3 – 4 місяців
продуктивного періоду батьківських стад. В багатьох господарствах період несучості продовжується 5 – 6 місяців і частина гусенят, одержаних в
кінці продуктивного періоду, не захищені від хвороби. Відомо, що більш
тривалий імунітет забезпечує використання інактивованих вакцин.
В Інституті птахівництва НААН створена інактивована вакцина
проти вірусного ентериту гусей на основі вітчизняного штаму ХМ-99.
Імуногенність препарату – 90-100%. Удосконалена схема імунізації
дорослих гусей із застосуванням живої та інактивованої вакцин: перший
раз за 45 днів до початку несучості щеплюють живою вакциною, другий –
через 14-21 день інактивованою.
Результати лабораторних та виробничої перевірок інактивованої
вакцини та удосконаленої схеми вакцинації дають змогу рекомендувати їх
для широкого застосування в практиці ветеринарної медицини.
Інактивована вакцина проти вірусного ентериту гусей та удосконалена
схема імунізації рекомендується для застосування у птахогосподарствах
для профілактики вірусного ентериту: за 45 діб до початку несучості жива вакцина в об’ємі 1 см3 (105 ТЦД50), а через 14-21 день - інактивована
вакцина в дозі 1см3 внутрішньом'язово. Використання схеми дозволяє
отримувати стійких до вірусного ентериту гусенят протягом 5 - 6 місяців
продуктивного періоду батьківських стад.
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In the paper literature data concerning the prophylaxis of the viral
enteritis of geese are generalized. The measures on elimination of the disease
in poultry enterprises are examined.
Viral enteritis of geese, blood serum, vaccine, geese, goslings.

ВЛИЯНИЕ МИКОТОКСИНОВ НА ВЫВОДИМЫЕ
КАЧЕСТВА ЯИЦ И РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНОВ
______________________________________________
Катя Педроса, менеджер по линии продуктов
Микофикс. Биомин Холдинг,
Индустриштрассе 21, 3130 Герцогенбург, Австрия.
Максим Засекин, технический консультант
ООО «Биомин Украина»
Авторы уделяют внимание наличию микотоксинов в кормах для
родительского стада бройлеров. Показано что микотоксины являются
причиной смертности или нарушения эмбрионального развития, они
приводят к сокращению выводимости оплодотворенных яиц, а также
снижают репродуктивные функции петухов.
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Уровни микотоксинов в кормах имеют непосредственное влияние
на организм животных и косвенное влияние на продукты, полученные от
зараженной птицы.
Было проведено несколько исследований с целью определения
влияния микотоксинов на качество яиц и эмбриональное развитие плодов.
Установлено, что микотоксины отрицательно влияют на воспроизводительные функции самцов, качество яиц и развитие эмбрионов.
Афлатоксины
Исследования, проведенные недавно, показали, что афлотоксины
воздействуют на развивающуюся иммунную систему в период развития
эмбриона, при этом, значительно повреждают ДНК в В и
Т-лимфоцитах. Воздействие афлотоксина В1 на эмбрион приводит к
снижению некоторых функций макрофагов у цыплят на 4-ой неделе после
выведения; был сделан вывод, что передача остатков афлатоксинов от
матери в яйцо сокращает иммунологический потенциал цыплят после
выведения и следовательно, потомство цыплят более восприимчиво к
заражению.
Исходя из этих результатов, и основываясь на заключении другого
исследования сделаны выводы, что афлотоксин может заразить яйца на
любой стадии развития. Афлатоксин проникает в яйцо через белок и
попадает прямо в желток.
Таким образом было предположено, что афлотоксины накапливаются в половых органах кур, индеек и уток, и передаются в яйцо (белок
и желток), тем самым ,заражая потомство, (а именно желточный мешок и
печень). Что касается перемещения в яйца, Oliveira (2000) сообщает, что
заражение происходит через корм: показатель передачи афлатоксинов в
яйца составляет 5000:1.
Охратоксин
В яйцах птиц был найден обнаруживаемый уровень охратоксинов.
Подача корма птице была произведена в дозировке 10мг/кг массы тела.
Исследование проводилось на несушках, которые употребляли корм с
содержанием 1.3, 2.6 и 5.2 мг охратоксинов (Охратоксин А)/кг корма.
Уровень охратоксинов в яйцах был определен валидированным методом
ВЭЖХ (LOD 0.3 µg/кг яичного белка, LOD 1.0 гр/кг яичного желтка). После
четырех недель воздействия, концентрация в яйцах была в промежутке
0.1 и 0.2 мг/кг в яичном белке, независимо от дозы; в желтке уровень
увеличивался, в зависимости от дозировки – от 1.6 µg/кг до 4.0µg/кг.
Согласно подсчетам, яйца могут содержать 0.11% концентрации токсинов,
присутствующих в корме. Кроме того, наблюдается снижение выводимости
из-за эмбриональной смертности, подтвержденой тератогенностью ОТА.
Деаксиниваленол
Исследования на ранних этапах показали, что деаксиниваленол
(ДОН) и остатки метаболитов ДОН могут проникать в яйца несушек,
оказывая тератогенное и эмбриотоксическое влияние.
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После однократного приема несушками 10С-ДОН (2,2 мг) это 0,087%
(эквивалент 32 мл/т), уже в первом яйце был обнаружен микотоксин.
В дальнейшем, в течении шести дней ,в корм вводили ДОН с
радиоактивной меткой 20 (мг/т), уровень увеличивался в каждом
последующем яйце. Максимальные уровни достигали эквивалентов до 70
нг/г ДОН.
В другом исследовании радиоактивной меткой былДОН (5,5 мг/кг)
который добавляли в корм шести несушек в течении 65 дней,
радиоактивность в яйцах возросла до максимального уровня 1.7 µg/ДОН
эквивалент/яйцо на 8 день воздействия и показатели быстро снизились
до незначительных величин, после окончания воздействия ДОН. Кроме
того, ДОН с уровнем 38 мг/кг и 12,6 мг/кг приводил к эмбриональной
смерти.
Т-2 токсин
Микотоксины, в особенности тип А-трихотецены известны опасным
влиянием на потребление корма, депрессию роста и на поражение
слизистой оболочки рта, нарушение оперения; снижается яйценоскость,
наблюдается тонкая скорлупа яйца, а также ухудшение выводимости.
Известно, что причиной ухудшения выводимости может быть
потребление зараженого корма несучками. Вместе с тем полагаясь на
исследования Chi (1978a) и Wyatt (1991) передача Т-2 токсинов или их
метаболитов в яйца является основной причиной ухудшения
выводимости цыплят. Кроме того, у суточных бройлеров часто наблюдается поражение мышечного желудка. При этом птица употребляла
0.25 мг Т-2 токсина/кг массы тела.
Максимальное количество Т2 токсина в яйцах после принятия дозы
по истечению 24 часов составляло – 0,04% в желтке от общей дозировки,
в белке - 0,13%. К тому же, эмбриональное развитие зависит от
дозировки токсинов. Если в яйцо попадает большая доза токсинов, то
яйца будут бесплодными.
При более низком заражении токсинами, эмбрион погибнет на более
позднем этапе развития и в яйце наблюдаются кровяные пятна.
Установлено также, что эмбрион может погибнуть
во время
инкубирования из-за сниженных показателей жизнеспособности или
погибнуть после выведения.
Выводимость оплодотворенных яиц несушками существенно снижается, когда корм содержал 2 и 8 мкг/г Т-2 токсина. Умеренное потребление токсина петухами – снижает эффективность спаривания.
Зеараленон
Необходимо и далее продолжать проводить исследования передачи зеараленона (ZEA) или его метаболитов в яйца. ZEA токсичен и представляет потенциальную опасность для животных, особенно в сочетании
с другими микотоксинами (синергетический эффект). Для петухов были
назначены дозировки 20, 100, 200, 400 и 800 мг кристалического ZON/кг
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корма. Все приведенные концентрации влияли на вес семенников. Наши
исследования согласуются с данными Maryamma и др.(1992) которые
показали, что даже при низких уровнях (10 мг/ZON/кг массу тела) птица
проявляет одинаковые симптомы.
Фумонизин
Несушкам на 30-й недели жизни вводили 14С-FB1 внутривенно
(2мг/кг массу тела) или пероральную дозу (2мг/кг массы тела). По
окончанию эксперимента был проведен сбор яиц, которые разделили на
желток, белок и скорлупу. Результаты оказались незначительными (<1015 нг фумонизина/гр). Низкий уровень остатков фумонизина не
воздействует на людей.
Заключение
Рост микотоксических загрязнений зерновой группы рациона птицы,
особенно в период перед поступлением зерна нового урожая, очень заметно влияет на производственные показатели птицеводческих хозяйств.
Производителям необходимо заботиться о сильном иммунитете
птицы, проводить вакцинацию на протяжении всей их жизни и обеспечить
передачу сильного иммунитета от матери к потомству с целью защиты и
устойчивости потомства к микотоксинам в первые дни жизни после
выведения.
Во время изучения переноса микотоксинов в яйца важно принимать
во внимание качество выбраного аналитического метода. За эти годы,
методы для таких анализов значительно улучшились и с каждым разом
становятся все точнее. В будущем это может принести новый взгляд на
проблему переноса до сих пор не известных микотоксинов в яйца.
Очевидна необходимость в управлении рисками микотоксинов.
Более того, необходимо учитывать возможность комплексного заражения
микотоксинами, более одного микотоксина в результате синергетического
эффекта.
Сочетание стратегий по дезактивации микотоксинов усиливает
защиту от различных вредных веществ, избегая таким образом, эмбриональной смерти и передачи микотоксинов в яйца.
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УДК: 636.5:637.4
ПРОДУКТИВНІСТЬ СТРАУСІВ ПРИ РОЗВЕДЕННІ
В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ
___________________________________________
Гончарова О.В.
Дніпропетровський державний аграрний
університет
м. Дніпропетровськ, Україна
Представлені результати вивчення продуктивності страусів при
промисловому розведенні в степовій зоні України.
Чорний африканський страус, господарсько-корисні ознаки,
умови Степу України.
У промисловому страусівництві найбільш широко використовують
чорного африканського страуса, оскільки представники цього підвиду при
розведенні в різних географічних зонах проявили найбільш виражену
здатність організму до адаптації до різних умов утримання з отриманням
високоякісної продукції (м’ясо, товарні та інкубаційні яйця, товарний та
племінний молодняк, шкіра) (1,2). Але ж, різні еколого-географічні умови
утримання впливають на формування безперервного механізму адаптаційних змін в організмі цієї птиці щодо нових умов навколишнього середовища. Наприклад, такий чинник, як тривалість світлового дня здатний
змінювати показник яєчної продуктивності в залежності від кліматичних
умов розведення самок (3,5). Оскільки світло здатне стимулювати секрецію статевого гормону естрогену через епіталамо-гіпофізарну систему,
його концентрація починає збільшуватися одночасно із подовженням
тривалості денного часу (3). Тому спад яєчної продуктивності у самок
спостерігається саме у липні, коли світловий час починає зменшуватися.
Період яєчної продуктивності починається в різні місяці та сезони, це
залежить від кліматичного поясу (Південна Африка – червень – березень;
Європа − березень – вересень; Австралія – серпень-березень; Польщалютий-вересень). Самки страуса здатні підтримувати продуктивність
впродовж 40 років. При цьому статеве дозрівання у самців наступає у віці
24 - 30 міс, в той час, як самки стають статевозрілими вже у 18 - 24 міс.
Молодняк страуса досягає забійного віку у 9 - 10 міс. при живій масі 100 115 кг (4).
Звичайно, кліматичні умови Південної Африки (сухі та достатньо
теплі) фахівці страусівництва визначають, як оптимальні для розведення
страусів. Рівень несучості самок в цих країнах на 30 – 35 % є вищим, ніж у
Європі. А середня несучість самок у Південній Африці складає 60 шт., в
той час, як у Західній Європі цей показник дорівнює лише 40 шт (5). Як
свідчать дані, в Польщі показник середньої несучості самок страуса має
тенденцію до збільшення з роками (5). Наприклад, згідно літературних
джерел, на початку інтродукції страусів до Польщі (1991р.) самки несли
12-15 яєць за продуктивний період, потім було зафіксовано збільшення
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рівня продуктивності до 28 шт. яєць, у 2000 році цей показник складав вже
53 шт. Тому при вирощуванні страусів в Степовій зоні України
дослідження господарсько-корисних ознак цієї птиці в аспекті часу є
одним із основних критеріїв розвитку страусівництва.
Матеріали і методи досліджень. Експериментальна частина роботи була виконана на страусовій фермі АТЗТ «Агро-Союз» (с. Майське,
Синельниківський район, Дніпропетровська область) на поголів’ї страусів
основного стада, завезених із Південно-Африканської республіки у 2003
році (372 дорослих страусів, у тому числі 248 самок). У досліді, який тривав впродовж відтворювальних сезонів 2006-2010рр., враховували
поголів’я несучок в основному стаді (гол.), їх несучість (яєць/гол.), масу
несучок (кг/гол.), середню масу яєць (г/шт.), кількість проінкубованих яєць
(шт.), заплідненість яєць (%), кількість виведених страусенят (гол.), виводимість яєць (%), вивід страусенят (%), середню масу добових страусенят
(г.). Вивчаємі показників були отримані в результаті щоденного спостереження та розрахунковим методом. На початку відтворювального сезону
2006 року було визначено 6 гнізд основного стада страусів, що складались з одного самця і однієї самки. Впродовж трьох відтворювальних
сезонів (2006-2008рр.) досліджували основні господарсько-корисні ознаки
цих самок.
Результати досліджень. Результати дослідження господарськокорисних ознак страусів основного стада впродовж 7-ми років представлені в таблиці 1. Як видно з наведених даних, у 2004 році до стада було
відібрано 105 самок, але ж до 2010 року їх кількість збільшилася та складала 250 голів. Зазначене варіювання поголів’я самок у основному стаді є
наслідком племінної роботи, зокрема відбору, що проводиться зоотехнічною службою господарства. За результатами індивідуального обліку
основних ознак самок впродовж відтворювального сезону 2004 року деякі
з них були вибракувані на м'ясо. На початку відтворювального сезону
2005 року основне стадо було поповнене самками і самцями із резерву.
Ця процедура була проведена у 2006, у 2007 і наступні роки тому, що є
нормативною для господарств, яким наданий Міністерством аграрної
політики України статус племінного птахівничого заводу або племптахорепродуктору. Крім цього, до основного стада, починаючи з 2007 року,
залучали страусів із числа власного вирощеного ремонтного молодняку.
За таких обставин неможливо упевнено визначити чи є підвищення
продуктивності стада страусів результатом застосованого відбору, чи
поліпшенням їх адаптації до нових умов утримання. Тому нами додатково
були проведені аналогічні дослідження на певних самках основного стада
впродовж не менше ніж трьох відтворювальних сезонів.
Що стосується даних, наведених в таблиці 1, то як видно, несучість
самок неухильно зростала і збільшилась від 29,5 шт. на початкову
несучку у 2004 році до 42,3 шт. у 2010 році. Різниця за несучістю у 12,8
яєць на несучку за 7 років розведення стада (або прогрес у 1,8 яєць на
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рік) є, на нашу думку, сумарним результатом вдосконалення адаптаційних
процесів і застосованого відбору у стаді. За зазначений період маса
самок страусів основного стада зросла до 120 кг, а маса яєць - до 1510 г.
Найбільш позитивним, на нашу думку, є зростання маси яєць тому, що від
цього чинника суттєво залежить і маса добових страусенят. Як відомо,
маса добових страусенят становить 57-62% маси інкубаційних яєць, при
цьому маса вирощених на м'ясо страусенят залежить від їх маси в добовому віці. Середня маса добових страусенят, зросла від 714 г у 2004 році
до 876 г у 2010 році або на 162 г (23,1 г на рік) і становила 5860 % від маси інкубаційних яєць.
1. Характеристика страусів основного стада за
господарсько-корисними ознаками за роки спостережень
Відтворювальний сезон, рік
Показники
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Несучок, гол.
105
120
130
186
128
135
Несучість, яєць/гол.
29,5
30,1 32,5
35,4
40,3
40,1
Маса несучок, кг/гол.
100
110
110
115
115
120
Маса яєць, г/шт.
1190 1200 1302 1430 1501 1500
Проінкубовано яєць, шт.
2911 3395 3972 6189 4849 5088
Незапліднених яєць, шт.
1304 1389 1709 2384 1520 1649
Заплідненість яєць, %
55,2
59,1 60,6
65,4
68,1
67,6
Вивелось страусенят, гол.
1167 1467 1803 3101 2715 3002
Вивід страусенят, %
40,1
43,2 45,4
50,1
56,0
59,0
Виводимість яєць, %
72,6
73,1 79,7
81,5
81,6
87,3
Маса добових страусенят, г
714
720
742
844
856
870

2010
250
42,3
120
1510
9940
2592
73,9
6590
66,3
89,7
876

За сім років наших спостережень за стадом відбулося суттєве
підвищення його відтворювальної здатності. Зокрема, щорічно, починаючи з 2004 року, зростала заплідненість яєць. Так, у 2004 році вона
становила 55,2%, а у 2010 році − 73,9%. Середнє річне зростання рівня
заплідненості яєць у стаді становило 2,7%. Як відомо, рівень заплідненості яєць у птиці залежить від багатьох чинників. У полігамних видів, що
утримуються на фермах за нормативних умов завжди забезпечується
досить високий рівень заплідненості яєць. У моногамних видів птиці, до
яких належать і страуси, високий рівень заплідненості яєць забезпечується у разі надання можливості самим формувати пари. Тому, при
розведенні страусів на племінних фермах, де на початку відтворювального сезону пари або сім’ї формуються селекціонером залежно від
мети селекції, забезпечення високого рівня заплідненості яєць є нелегким
завданням. Тим не менш, як уже зазначено вище, заплідненість яєць у
стаді у 2010 році досягла задовільного рівня − 73,9%, що є сумарним
результатом адаптаційних процесів у стаді, відбору кращих осіб та підбору пар на початку відтворювальних сезонів з урахуванням накопичеїного в попередні роки досвіду.
Про рівень ембріональної життєздатності свідчить виводимість
яєць. Цей показник за період наших спостережень підвищився від 72,6% у
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2004 році до 89,7% у 2010 році (на 17,1% або на 2,4% у середньому за
кожен рік). Враховуючи те, що впродовж 7-річного періоду досліджень за
стадом на фермі не модернізувався парк інкубаційних машин, не змінювався режим інкубації яєць, не застосовувався відбір самок до основного
стада за рівнем виводимості яєць, можна зазначені позитивні зміні рівня
цього показника пов’язати з адаптаційними змінами в організмі страусів,
які сприяли і покращенню якості інкубаційних яєць. Вивід страусенят, як
відомо, є основним господарським показником, рівень розвитку якого
залежить від заплідненості і виводимості яєць. Оскільки в нашому досліді
заплідненість і виводимість яєць у стаді страусів щорічно зростали, то
відповідно збільшувався і рівень виводу страусенят. Так, якщо у 2004 році
вивід страусенят становив 40,1%, то до 2010 року цей показник підвищився на 26,2 %. Цей рівень виводу молодняку є дуже високим, якщо провести порівняльний аналіз із значеннями, встановленими для гусей важких і
середніх порід (50-65%), індиків середніх і важких кросів (57-63%).
Висновки
Отже, дослідження основного стада страусів спеціалізованої ферми
АТЗТ “Агро-Союз” за основними показниками продуктивності засвідчили,
що за середнім рівнем вони відповідають параметрам, характерним для
аналогічних ферм інших країн, зокрема Польщі, ПАР, Ізраїлю, тощо. Це,
на нашу думку, є позитивним результатом сумарної дії двох процесів,
зокрема завдяки відбору та адаптації страусів до нових технологічних
умов розведення.
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В статье представлены и обсуждены результаты исследований
продуктивности страусов при промышленном разведении в степной
зоне Украины.
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It is studied and discussed the results of research productivity in
industrial breeding ostriches in the steppe zone of Ukraine.
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ВЫРАЩИВАНИЕ БРОЙЛЕРОВ НА
НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ РАЦИОНАХ
______________________________
Т.Г.Айдинян (Компания «Кемин»)
Переваривание питательных веществ корма может происходить
только в водной среде желудочно-кишечного тракта. Жиры же нерастворимы в воде, поэтому их переваривание происходит только после образования с помощью желчных кислот водно-жировой эмульсии. Фермент
липаза расщепляет жиры до свободных жирных кислот, глицерина, монои диглицеридов Расщепленные до разной степени жиры в тонком
кишечнике формируют мицеллы, в форме которых они и всасываются.
Так как процесс транспорта мицелл пассивный, чем больше образуется
мицелл и чем меньше их размер, тем выше эффективность усвоения
жиров. Образование мицелл происходит благодаря желчным кислотам, и
некоторым ингредиентам корма, в частности фосфолипиду - лецитину.
У молодых животных и птиц секреция желчных кислот и липазы
недостаточна, поэтому доступность энергии из разных видов жиров у них
значительно ниже. (таблица 1). Для обеспечения потребностей бройлеров в обменной энергии при составлении рационов в них включается
3-5 % масла. При этом выше отмеченный фактор, при составлнеии
рационов, как правило, не учитывается.
1. Содержание обменной энергии в различных жирах,
ккал/кг (Poultry Sc., 2002, 81,382-390)
Вид жира
Возраст цыплят, дней
Разница, %
9-10
39-40
Жир куриный
5270
7370
+ 39,8
Жир технический
6520
8360
+ 28,2
Смесь растительных
9870
10810
+ 9,5
масел
Соевое масло
9560
12660
+ 32,4

Фирма КЕМИН разработала уникальный препарат – биоэмульгатор
ЛИСОФОРТ, предназначенный для восполнения у молодняка временного, связанного с возрастом недостатка секреции желчи. По своей химической природе ЛИСОФОРТ представляет собой фосфолипид –
лизофосфатидилхолин, который по своим эмульгирующим свойствам
значительно превосходит желчь (таблица 2). При этом размер мицелл,
образующихся в присутствии ЛИСОФОРТА также значительно меньше
(Таблица 3), а чем меньше мицеллы, тем лучше усвоение питательных
веществ.
Применение Лисофорта в рационах бройлеров способствует значительному увеличению скорости роста и улучшению конверсии корма.
Результаты одного из экспериментов приведены на рис. 1. В стандартный
рацион, применяемый в хозяйстве включали 500 г Лисофорта на 1тонну
корма.
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2. Минимальная мицеллообразующая
концентрация некоторых эмульгаторов
Эмульгатор
Минимальная мицеллообразующая
коцентрация, мМоль
Додециллаурилсульфат натрия
8
Дезоксихолат (желчь)
4
Лизофосфатидилхолин (ЛИСОФОРТ)
0,02 – 0,2
3. Влияние различных эмульгаторов на средний
размер частиц эмульсии жира в воде
Эмульгатор
Средний размер мицелл, µm
Овальбумин
6,6
Лецитин
2,4
Лизофосфатидилхолин (ЛИСОФОРТ)
0,7

Рис. 1. Эффективность применения ЛИСОФОРТа в рационе бройлеров

Улучшение конверсии корма обычно свидетельствует об увеличении доступности энергии. В случае с Лисфортом оно имеет место
благодаря увеличению переваримости жира за счет лучшего эмульгирования и всасывания.
Балансовые опыты показывают, что в рационах, с низким содержанием энергии, Лисофорт в значительной степени компенсирует это
снижение (таблица 4).
4. Влияние Лисофорта на фактическое содержание обменной
энергии в рационе при использовании разных видов жира
Содержание обменной энергии в рационе с,
Рацион
ккал/кг
Животным жиром
Растительным маслом
Контрольный
3085
3076
Низкокалорийный
2982
2694
Низкокалорийный+Лисфоорт
3069
3045
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Следовательно, применение Лисофорта в рационах бройлеров,
может позволить снизить энергетическую ценность кормов без
ухудшения результатов выращивания. Опыты, проведенные в Украине,
Россиии и других странах подтверждают это.
Так, в одном из первых опытов, проведенных во ВНИТИП в 2003 г.
было показано, что при вводе в рацион бройлеров Лисофорта в дозе 500
г/тонну снижение содержания обменной энергии с 28 по 42 дни на 90 и
140 ккал/кг не оказало негативного влияния на их рост по сравнению с
контролем (таблица 5). В то же время, конверсия корма и стоимость
кормов на 1 кг привеса оказались наилучшими при умеренном (на 90
ккал/кг) снижении энергетической ценности (группа Лисофорт 1).
5. Влияние Лисофорта на продуктивность бройлеров
с 28 по 42 дни на низкокалорийных рационах
Группа
Показатель
Контроль
Лисофорт 1
Лисофорт 2
Содержание ОЭ,
ккак/кг
3200
3110
3060
Живая масса, г
2016
2017
2096
Конверсия корма
2,74
2,60
2,72
Стоимость
корма/кг привеса,
100
90,5
92,1
%

Аналигичный опыт проведенный в промышленных условиях на 160 000
бройлеров показал примерно такие же результаты (таблица 6).
6. Влияние Лисофорта на продуктивность бройлеров
на низкокалорийных рационах в промышленных условиях
Группа
Показатель
Контроль
Лисофорт
Содержание ОЭ, ккал/кг*
3050/3100/3170
2970/3020/3100
Сохранность, %
96,56
97,19
Живая масса при убое, г
1800
1820
Конверсия корма
1,77
1,66
* стартерный, ростовой и финишный периоды

На основании проденных опытов и практического применения
предложена следующая простейшая схема экономичного использования
Лисофорта:
- при его включении в рацион бройлеров в дозе 500 г/т содержание
обменной энергии может безболезненно быть снижено на минимум 45
ккал/кг во все периоды выращивания.
Использование Лисофорта оказывается эффективным и при
использовании в рационах кур-несушек. Известно, на ранних стадиях
яйцекладки определнная часть яиц не соответствует стандартам по
массе. Поскольку при использовании Лисофорта улучшается усвоение
жира, поступление в организм линолевой кислоты также увеличиватся, а
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обеспеченность линолевой кислотой – один из ключевых факторов,
влияющих на массу желтка и яйца.
7. Влияние Лисофорта на массу яиц на ранней стадии яйцекладки, г
Возраст,
Группа
недель
Контроль
Лисофорт
24
56,24
57,47
34
61,54
62,26

Таким образом, применение Лисофорта предоставляет широкий
спектр возможностей при составлении рационов как для бройлеров, так и
для кур-несушек.

УДК: 619:616.34-002:636.598
ІФА-ДІГНОСТИКУМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТІЛ
ДО ВІРУСУ ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ
__________________________________________
Циновий О. В., Кулібаба Р. О.
Інститут птахівництва НААН
Розроблено новий спосіб очищення та концентрування вірусу
ентериту гусей. Вірус ідентифіковано за допомогою полімеразної
ланцюгової реакції, електрофоретичних досліджень у поліакріламідному
гелі, а також електронної мікроскопії. При очищенні та концентруванні
вірусу інфекційний титр, у порівнянні з вихідним підвищився на 2,0 lg
ТЦД50/см3. Отримано гіперімунні та негативні сироватки для ІФАдіагностикуму, відпрацьовані оптимальні співвідношення компонентів
для конструювання тест-системи ІФА, виведена формула перерахунку
титрів антитіл у сироватках крові гусей при тестуванні їх у одному
розведенні. Визначено позитивно-негативний поріг для даного
діагностикуму (які з досліджених сироваток мають позитивний,
сумнівний або негативний титр антитіл до збудника
вірусного
ентериту гусей).
Імуноферментний аналіз, ПЛР, вірус ентериту гусей.
Вірусний ентерит (ВЕГ, хвороба Держі, Enteritis viralis anserculorum)
– гостра контагіозна хвороба молодняку гусей та мускусних качок, яка
характеризується запаленням шлунково-кишкового тракту та високою
летальністю – до 30-90%. Хворіє птиця віком від 1 до 30 днів. Збудник
захворювання парвовірус з родини Parvoviridae [1].
Діагностика цього захворювання
має труднощі. Комерційний
стандартний набір для експрес-діагностики відсутній як в Україні, так і в
інших країнах світу.
Існують методи серодіагностики ВЕГ: реакція нейтралізації (РН),
реакція дифузної преципітації (РДП) [10], реакція непрямої гемаглютинації
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(РНГА) [1]. РДП и РНГА за чутливістю та специфічністю значно
поступаються реакції нейтралізації, яка у свою чергу трудомістка та
займає багато часу при постановці.
За даними закордонних вчених, для діагностики вірусного ентериту
гусей також використовують аналіз бляшок [17] та твердофазний
імуноферментний аналіз [14, 15, 16].
Існує нагальна потреба у розробці високочутливого експрес-методу
діагностики, який прискорить проведення наукових досліджень.
Основним методом експрес-діагностики на сьогодні є реакція
імуноферментного аналізу (ІФА), яка має високу чутливість та швидкість
постановки, стандартизацію обліку і комп’ютерну обробку результатів [3,
8]. Цей метод успішно використовується для виявлення як вірусних
антигенів, так і специфічних антитіл у тварин-реконвалесцентів або
імунізованих противірусними вакцинами [5,6,8].
Реалізація ідеї отримання діагностичних наборів ІФА потребує
рішення складних та різноманітних завдань. Це, насамперед, виділення
антигенних фракцій, вивчення їх структури, фізико-хімічних та імунобіологічних властивостей, які визначають специфічність конкретного антигену.
Основою якості будь-якого діагностикуму ІФА є очищення антигену,
який в подальшому наноситься на планшети. Ми у своїй роботі звернули
на це особливу увагу.
В попередні роки парвовірус гусей намагалися очищати за допомогою макропористої гель-хроматографії [11], ультрафільтрацією через
спеціальні фільтри[4], але досягти такого рівня очищення вірусу, як при
використанні методу ультрацентрифугування у градієнті щільності
сахарози-хлористого цезію не має можливості [12].
Малий розмір парвовірусу гусей (20-25 нм), а також його тісний
зв’язок з клітинними мембранами, обумовлюють труднощі при його
очищенні. Ці труднощі можна подолати різними шляхами, наприклад,
збільшити оберти при ультрацентрифугуванні або час центрифугування.
Це в свою чергу економічно невигідно.
Метою даної роботи є розробка вітчизняної діагностичної тестсистеми на базі непрямого ІФА для виявлення антитіл до збудника ВЕГ в
одному розведенні досліджуваної сироватки.
Матеріали і методи. Матеріалом для роботи слугував вакцинний
штам вірусу ентериту гусей BBS-99, який отримували у культурі клітин
фібробластів ембріонів гусей загальноприйнятим методом. Біологічна
активність його до очищення становила 7.5 lg ТЦД 50/см3.
Було використано наступне обладнання при очищенні вірусу :
- центрифуга РС – 6 та ультрацентрифуга МSE;
- проточний спектрофотометр LKB 2238 “Uvicord S” з калібратором
фракцій та самописцем - для сканування вірусних фракцій у градієнті
щільності сахарози-хлористого цезію;
- диспергатор УЗДН–А - для проведения ультразвукової обробки
вірусного матеріалу;
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- апарати LKB 2117 Multifor System та LKB 2197 Constant Power
Supply та гель 120 х 250 х 0,5 мм на подложці Gel Bond (Serva, Германия)
- для проведення електрофорезу у поліакріламідному гелі.
Перегляд зразків при електронній мікроскопії здійснювали за
допомогою електронного мікроскопа ПЕМ-125К при прискорюючому
напруженні 75 kV, який має у своєму складі систему зйомки та аналізу
зображення САІ - 01А (AO “SELMI”, м. Суми) на основі CCD камери DX - 2.
Якість очищення перевіряли за допомогою:
- визначення біологічної активності вірусу шляхом титрування на
культурі клітин гусячих фібробластів;
- визначення концентрації білку в отриманих фракціях за методом
Бредфорда [2];
- електронної мікроскопії методом негативного контрастування [7];
- електрофорезу у поліакріламідному гелі (ПААГ) за Gorg А. [13] у
порівнянні з стандартними білками фірми «Fermentas» (14 білків з
відомими масами у кілодальтонах).
Для індикації в зразках очищеного вірусу ентериту гусей
використовували метод полімеразної ланцюгової реакції.
Для проведення ПЛР було застосовано олігонуклеотиди з
наступною структурою: forward 5’-ACAGGAGGAACAGACAACT-3’, reverse
5’-GAGATACGGAGAAGGATG -3’.
Виділення ДНК вірусу проводили за допомогою комерційного абору
«ДНК-Сорб-Б» (Росія). Ефективність виділення ДНК перевіряли за допомогою електрофорезу в агарозному гелі (0,7%, 200 V протягом 10 хв.).
ПЛР проводили згідно схемі (табл. 1).
1. Програми ампліфікації для проведення ПЛР
Денатурація
Віджиг
Елонгація
30 циклів
94°C (4 хв)
95°C (40 с)
52°C (60 с)
72°C (120 с)
72°C (10 хв)

Електрофорез ампліконів проводили в 2% агарозному гелі при 100
V протягом 40 хв.
Для конструювання тест-системи використовують наступні
матеріали і методи:
Імуноспецифічні компоненти.
- полістиролові планшети (Nunc), сенсибілізовані культуральним
антигеном штаму ВВS- 99;
- нормальна сироватка (сироватка від 30 - ти денних гусенят, які
утримувались у камеральних умовах);
- позитивна сироватка (специфічна сироватка крові гусей
імунізованих очищеним антигеном із штаму ВВS- 99);
- антивидовий імунопероксидазний кон’югат проти Ig G гусей.
Неспецифічні компоненти.
У якості субстрату використовували АБТС (2,2'-азино-ди[3етил]бензтиазолінсульфонову кислоту з перекисом водню, у якості «стоп125

розчину» - 5% - ний додецилсульфат натрію, у якості буферу для
розведення та відмивання трис-буфер з 0.1% твін-20 (рН 7.4-7.6).
Досліджувані сироватки. Аналізували проби сироваток крові гусей,
які були доставлені з птахівничих господарств для дослідження.
ІФА – тест.
Непрямий варіант ІФА проводили за схемою, яка використовується
при постановці реакції в ФДУ ВНІІЗТ (г. Владимир) [9].
Вимірювання проводили на рідері Star Fax - 2100 на диференційному фільтрі при довжині хвилі 405 нм.
Використовували стандартний метод послідовних розведень
сироватки.
Титром досліджуваної сироватки вважали величину її найбільшого
розведення оптична щільність якої двократно перевищувала відповідний
середній показник негативного контролю [9].
Результати досліджень. Основою нашої роботи є розробка методу
очищення вірусу, тому ми вважаємо за потрібне стисло описати його.
При первинному очищенні матеріал обробляли 8% ПЕГ-6000
(поліетиленгліколь) та центрифугували.
Наступний етап полягає в обробці вірусної суспензії ультразвуком
при 22 кГц. Надалі вірусну суспензію центрифугували через розчин 30% ї сахарози.
У попередніх очищеннях вірусу ми не використовували детергенти. При
електрофоретичних дослідженнях зразків, які були отримані на завершальному етапі у ПААГ було ви+явлено декілька білків, які за молекулярною
масою не відносяться до вірусних та є баластними. Тому виникла потреба у
застосуванні на даному етапі детергентів для видалення цих білків.
Було використано три варіанти подальшого продовження очищення
вірусу та проведено їх порівняльний аналіз.
Вірус очищали без детергентів, а також з використанням детергентів – саркозила та нонідета Р-40.
При проведенні порівняльного аналізу до проб з вірусною
суспензією додавали у відповідній концентрації або саркозил або нонідет
Р-40 (проби без детергентів слугували контролем) далі їх нашаровували
на градієнт щільності сахарози - хлористого цезію (питома густина 1.0381,439 г/см3) та центрифугували.
Після центрифугування градієнти сканувались на проточному
спектрофотометрі при довжині хвилі 280 нм.
За результатами сканування на самописці, за піками гаусових
кривих, відбирались основні фракції.
Отримані фракції повторно осаджувались через розчин 30 %-ї
сахарози та ресуспензувались у TSE-буфері (рН 7.6) в об’ємі 1/100 від
вихідного. Від всіх трьох зразків були взяті проби для проведення
електронної мікроскопії та для електрофорезу у ПААГ.
Найкращі результати були отримані при використанні м’якого
неіонного детергенту нонідет Р-40. Тому він використовувався у
подальшій роботі.
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При електрофорезі у ПААГ проба, у якій при очищенні вірусу
використовувався нонідет Р-40, не мала баластних білкових компонентів,
а мала тільки білки, які відносяться до вірусу (85 кДа).
3 – очищення з саркозилом; 4,5 – очищення з нонідетом Р-40; 6 – до
очищення на градієнті).
Електронно-мікроскопічними досліджуваннями у пробах з нонідетом Р40 виявлені віріони розміром 20-22 нм, які за морфологічними
характеристиками відносяться до вірусу ентериту гусей. Проби з нонідетом Р40 не мають небажаних домішок та включень.
При скануванні лінійних градієнтів дані, за кількістю вірусу та його
чистоти у зразку з нонідетом Р-40 були оптимальними.
Після очищення та концентрування біологічна активність вірусу
ентериту дорівнювала 9,2-9,5 lg ТЦД50/см3,що на 2 lg ТЦД 50/см3 вище, ніж
у вихідному матеріалі.
Вміст білку у досліджуваних пробах коливався від 200 до 500 мг/мл.
Таким чином, аналізуючи результати з очищення та концентрування
вірусу ентериту гусей, можна зробити висновок, що отриманий таким
методом антиген придатний для розробки тест-системи імуноферментного аналізу.
Проведення ПЛР. Дослідженнями за допомогою ПЛР підтверджено
наявність вірусу ентериту гусей у дослідних зразках (рис 4). У позитивних
пробах була знайдена специфічна полоса, довжиною 441 bp, що є
характерним для вірусу ентериту гусей.
Розробка діагностичної тест-системи на основі непрямого ІФА
для виявлення антитіл до збудника ВЕГ.
Розробка ІФА-діагостикуму ВЕГ складається з кількох етапів, які ми
наведено нижче:
1.Отримання специфічних гіперімунних та негативних
сироваток крові гусей.
Для отримання специфічних гіперімунних сироваток проводилась
імунізація гусенят 30 – денного віку за наступною схемою (Табл. 2).

Імунізація
1
2

3

Матеріал для
імунізації
очищений вірус
ВВS - 99
очищений вірус
ВВS - 99
очищений вірус
ВВS – 99 +
Монтанід ІSA –
70 1:1

2. Схема імунізації
Титр
Інтервал між
матеріалу,
імунізаціями
lg ТЦД 50/см3

10,5

7 діб

Спосіб введення,
доза.
підшкірно
0,56 ·1010 ТЦД 50/ 0.5 см3
підшкірно
0,56 · 1010 ТЦД 50/ 0.5 см3
внутрішньом’язово
1,12 · 1010 ТЦД 50/ 1 см3

Через 14 діб після заключної імунізації титр в реакції нейтрализації
(РН) складав1:5120.
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Негативна сироватка крові гусей була отримана от клінічно
здорових гусенят 30-ти денного віку, які вирощувались у камеральних
умовах. Титри у РН негативних сироваток були нульові.
2. Вибір робочого розведення сироватки та визначення
коефіцієнтів рівняння лінійної регресії
Для визначення оптимального розведення досліджували 154
сироватки крові гусей з титрами антитіл до збудника ентериту від 1:100 до
1:12800, методом послідовних розведень.
Для розведення 1:100, 1:200, 1:400 досліджуваних сироваток з
відповідним титром вираховували значення S/P та визначали коефіцієнт
кореляції між логарифмованими значеннями величин титрів та
відповідних їм S/P відношень [9]. Були отримані коефіцієнти кореляції для
розведення 1:100 - 0.86, 1:200 – 0.93, 1:400 – 0.92, найбільш прийнятним
для постановки реакції у одному розведенні сироватки є розведення
1:200, що дає можливість отримувати вірогідні результати при
дослідженні сироваток (коефіцієнт кореляції був найбільш високим).
Ставлячи перед собою завдання досліджувати в одному розведенні
сироватки з високими титрами, нам потрібно знайти кореляційну
залежність між lg T и lg S/P саме для таких сироваток.
Визначити значення титру можна по калібрувальній кривій, що
представлена на рис. 5
Зависимость Lg T oт Lg S/P 200

Lg T
4,5

y = 1,3436x + 3,2899
4

3,5

3

2,5

2

Lg S/P
1,5
-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Рис. 5. Калібрувальна крива для визначення титру

Використовуючи математично виражену лінійну залежність для lg T
и lg S/Р, що має вид lg T= А + В٠ lg S/Р, було виведено рівняння лінійної
регресії для вибраного нами розведення 1:200:
lg T=3,2899+1,3436٠ lg S/Р
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3. Визначення позитивно-негативного порога (ПНП). П’ятдесят
чотири завідомо негативних сироваток крові отриманих від гусенят, що
утримувались у камеральних умовах досліджували методом послідовних
розведень. Позитивно-негативний поріг визначали шляхом розрахунку
середніх значень оптичної густини досліджуваних сироваток для кожного
розведення, прибавляючи значення стандартного відхилення. Результати
розрахунків представлені в табл. 3.
Подальший розрахунок ПНП визначається у відповідності з методичними вказівками, які були розроблені ФДУ ВНІІЗТ (м. Владимир) [9].
Значення титру, який відповідає нижньому позитивному титру
антитіл до збудника ентериту гусей дорівнює 275.
3. Стандартні відхилення розведень сироватки, що не мають антитіл
до збудника ентериту гусей з врахуванням стандартної помилки
Розведення Кількість Среднее Мінімальне Макс.
Стандарт. Стандартна
проб
значення значення значення відхилення помилка
1:100
54
0,196278
0,115
0,310
0,044788 0,006151
1:200
54
0,128611
0,075
0,208
0,030063 0,004129
1:400
54
0,097796
0,058
0,156
0,021404 0,002940
1:800
54
0,079352
0,051
0,131
0,018116 0,002488
1:1600
54
0,066944
0,041
0,112
0,015719 0,002159
1:3200
54
0,059389
0,039
0,088
0,012099 0,001661
1:6400
54
0,054296
0,031
0,078
0,011796 0,001620
1:12800
54
0,051852
0,033
0,072
0,009944 0,001365

Висновки. 1. Розроблено новий метод очищення та концентрування вірусу ентериту гусей.
2. Розроблено основні технологічні параметри тест-системи ІФА в
одному розведенні сироватки. Дана тест-система придатна для досліджування імунного статусу вакцинованої птиці.

Список літератури
1. Білецька Г. В. Вивчення епізоотичного статусу щодо вірусного ентериту гусей
методом серомоніторингу / Г. В. Білецька, І. Ю. Безрукава, Н. М. Пересада //
Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. - Х., 2004. – Вип. 55. - С. 235-238.
2. Бредфорд М. Методика определения белка по Бредфорду / М. Бредфорд
// Справочник биохимика.- М. : Высшая школа, 1991. – С. 466-467.
3. Егоров А. М. Теория и практика ИФА / А. М. Егоров, А. П. Осипов,Б. Б.
Дзантиев. - М. : Высшая школа, 1991. – 288 с.
4. Ерофеев С. Г. Концентрирование парвовируса свиней ультрафильтрацией
/ С. Г. Ерофеев, В. В. Борисов, Т. З. Байбиков // Сборник материалов научнопрактической конференции «Биотехнология на рубеже веков: проблемы и
перспективы», 23-25 мая 2001 г. – Киров, 2001. – С. 23-24.
5. Іванська Н. В. Практичний посібник з імуноферметного аналізу / Іванська
Н. В., Кислих О. М., Максименко О. В.; під ред. А. Л. Гураля та М. Я. Співака. –
Київ, 2003. - 51 с.
6. Нго Т. Т. Иммуноферментный анализ / Т. Т. Нго, Г. Ленхофф. - М. : Мир,
1988. – 387 с.

129

7. Королев М.Б. Электронно-микроскопические методы выявления вирусов /
М.Б. Королев // Итоги науки и техники, сер. Вирусология, т. 9 – М.: – 1980. – С.
114-157
8. Методические рекомендации по диагностике заболеваний сельскохозяйственных животных иммуноферментным методом / ФГУ «ВНИИЗЖ». - Владимир,
1998.- С. 6-9.
9. Методические рекомендации по диагностике заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц с использованием серологических реакций Ч.1 / ФГУ
«ВНИИЗЖ». - Владимир, 2008. – 306 с.
10. Трефилов Б. Б. Специфическая профилактика вирусного энтерита гусей /
Б. Б. Трефилов // Вирусные болезни с.-х. животных.- Владимир, 1995. - С. 277.
11. Трефилов Б. Б. Оценка поствакцинального иммунитета при вирусном
энтерите гусей методом иммуноферментного анализа / Б. Б. Трефилов, Н. В.
Никитина, Д. В. Маслов // Материалы международ. науч.–практ. конф.,
посвященной 110–летию Курской биофабрики и агробиологической
промышленности России, 21 – 22 сентября 2006 г. - 2006. – С. 200 – 206.
12. Фадель Г. А. Метод ИФА для диагностики вирусного энтерита гусей / Г.
А. Фадель, Л. М. Надточей, А. В. Контримавичус // Ветеринария. – 1989. - № 7. С. 36-39.
13. Gorg A. Horizontal SDS electrophoresis in ultrathin pore-gradient gels for the
analisis of urinary proteins / A. Gorg, W. Postel, J. Weser // Scince Tools. - 1985. Vol. 32, № 1. - C. 5-9.
14. Have P. Detection of goose parvovirus antibodies by microneutrelis and
enzyme – linked immunosorbent assay / P. Have, H. S. Hansen // Proc. 7 th. World
Vet. / Poult. Assoc. – Oslo, Norway, 1993. - P. 60.
15. Jestin V. Demonstration of very pathogenic parvovirus ( Derzsy disease virus)
in Muscavy duck farms / V. Jestin, M. Le Bras, M. Cherbonnel // Reel. Med. – 1991. Vet. – V. 167 – P. 849 – 857.
16. Kwang M. J. Detection of antibodies against goose parvovirus by on enzyme –
linked immunosorbent assay (ELISA) / M. J. Kwang, H. J. Tsai, Y. S. Lu //
J. Chin.
Soc. Vet. Sci. – 1987. - V. 13 - Р. 17 – 23.
17. Takehara R. Issolation identification and plaque titration of parvovirus from
Muscovy ducks in Japan / R. Takehara, K. Hyaktaka, K. Immamura // Avian Dis. 1994. – V. 389. – P. 810 - 815.

It has been worked out the new method of cleaning and concentrating
the geese enteritis virus. The virus was identified by PCR, electrophoretic
investigations in the polyacrylamid gel and also by electronic microscopy. The
infectious titer increased by 2,0 lg ТЦД50/см3 in comparison with the initial one
when cleaning and concentrating the virus. Hyperimmune and negative
serums for ELISA-diagnosticum have been obtained, the optimal rations of
components for constructing the ELISA test-system have been processed and
the formula of recounting titers of antibodies in the blood serum of geese
under their testing in one dilution has been made. The positive-negative
threshold of the given diagnosticum has been determined (what investigating
serums have the positive, questionable or negative titer of antibodies to the
pathogene of the geese virus enteritis).
ELISA, PCR, geese enteritis virus.
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ООО «КреМикс» - СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИКСОВ, БЕЛКОВО-ВИТАМИННЫХ
ДОБАВОК И КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
___________________________________________________
В современном агропромышленном производстве для кормления
животных и птицы чрезвычайно важно использовать корма, сбалансированных больше чем по 30показателям – энергетической ценности, содержанию протеинов, аминокислот, витаминов и микроэлементов. Чтобы
насытить комбикорм всеми необходимыми составляющими, применяют
премиксы, которые в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы, являются «сердцем» полнорационного комбикорма. Роль премиксов
можно свести к следующим функциям:
- источник доступных витаминов;
- источник доступных микроэлементов;
- источник доступных аминокислот;
- источник вкусовых и ароматических стимуляторов;
- средство повышения переваримости компонентов комбикормов по
основным питательным веществам на 10-15% (за счёт ввода
ферментных препаратов);
- средство обезвреживания комбикорма от микотоксинов;
- средство обогащения полезной микрофлорой (ввод пробиотиков,
пребиотиков);
- средство профилактики заболеваний и стрессов сельскохозяйственных животных и птицы (ввод антистрессовых препаратов и кокцидиостатиков);
- средство стабилизации состава и сохранности комбикорма (ввод
антиоксидантов и консервантов);
Качество премикса – главный критерий его оценки, залог эффективного использования продукта в организме животных. Под качеством
премикса следует понимать:
а) наличие у продукта заданных органолептических свойств (сыпучесть, цвет, равномерность окраски и консистенции, запах, гигроскопичность, низкая слёживаемость);
б) сохранность биологически активных компонентов премикса;
в) специфичность премикса для каждого вида сельскохозяйственных животных и птицы;
г) оптимальное соотношение между ценой и качеством;
Чтобы убедиться, что состав премикса поставляемого для Вас соответствует заказанному Вами рецепту, необходимо лично присутствовать
при его производстве, т.к.:
- готовый премикс можно объективно оценить только по
органолептическим свойствам;
- точно установить химический состав готового премикса по всем
показателям невозможно;
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- анализ готового премикса даже по выборочным показателям –
самый дорогой среди всех анализов комбикорма;
- точность химического анализа компонентов соответствия
премикса – минимальна;
- заметить результат от использования данного премикса можно
лишь через 8-15дней.
Решить все эти вопросы и получить качественный продукт Вам
поможет ООО «КреМикс».
Основанный в 2002году, ООО «КреМикс» представляет собой современное высокотехнологическое предприятие по производству премиксов, белково-витаминных добавок, витаминных блендов с производственной мощностью 4200тонн продукции в год. Основным оборудованием,
«сердцем завода», является смеситель «Multimixer 500-L» приобретённый на голландской фирме «Van Aarsen» - мирового лидера по производству премиксорных смесителей. Всё оборудование завода, контактирующее с витаминами, микро и макроэлементами, выполнено из нержавеющей стали.
За прошедшие девять лет, компания создала производственную
базу по выпуску наукоёмкой продукции для кормления сельскохозяйственных животных, птицы, пушных зверей и рыбы.
Производство премиксов предъявляет жёсткие требования к технологическому процессу и оборудованию, ведь чрезвычайно важны не только ювелирная точность одновременного добавления большого количества компонентов, а и однородность изготовленной продукции. Оборудование завода позволяет произвести ввод любого компонента с точностью до одного грамма на тонну, а также выполнить достоверное смешивание десяти грамм продукта в одной тонне премикса. Полная компьютеризация всех этапов производства в сочетании с высококачественным сырьём, которое закупается у ведущих европейских и американских
производителей (DSM Nutritional Products (Рош), BASF, «LAH» и т.д.) даёт
возможность вырабатывать премиксы разные по назначению и рецептурам. О качестве выпускаемой продукции можно судить не только по благодарным отзывам более чем от 300 предприятий, использующих
продукцию компании ООО «КреМикс», но и по многочисленным наградам
и сертификатам, которые получило предприятие за эти годы: «Золотая
торговая марка», сертификат качества «ISО 9001-2009», лауреат международной премии «Европейское качество».
Чтобы убедиться, что состав премикса поставляемого для Вас
соответствует заказанному Вами рецепту, вы можете лично присутствовать при его изготовлении на заводе.
В структуре предприятия ООО «КреМикс» имеется офис, который
находится в г.Киев. В нём работают 16менеджеров-консультантов имеющих
высшее зоотехническое и ветеринарное образование, стаж работы на
сельскохозяйственных предприятиях. Исходя из сырьевой базы конкретного
предприятия, они производят компьютерный расчёт комбикормов с исполь132

зованием программы оптимизации «Корм-Оптима», а также оказывают помощь хозяйствам в налаживании технологии производства.
Для покупателей продукции, ООО «КреМикс» проводит анализ комбикормов и их компонентов в ведущих лабораториях Украины, а также в
лаборатории ВНИТИП г.Сергиев Посад (Россия).
На базе ООО «КреМикс» проводятся семинары и тренинги с участием
отечественных и зарубежных специалистов в области кормления. Так же
ООО «КреМикс» проводит обучение специалистов хозяйств по работе с
программой оптимизации кормов «Корм-Оптима» с последующей установкой программы на базе хозяйств-партнёров.
Беспокоясь о развитии агропромышленного комплекса, предприятие предоставляет помощь Институту птицеводства Академии аграрных наук Украины, Национальному Аграрному Университету, федерации спортивных обществ «Колос».

КОНТРОЛЬ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В РОДИТЕЛЬСКОМ СТАДЕ
____________________________________________________
Одним из наиболее решающих факторов успешного ведения бройлерного производства, это состояние здоровья родительского поголовья.
Помимо профилактики всех заболеваний, которыми может болеть птица,
перед специалистами стоит задача передачи хорошего трансовариального
иммунитета и недопустимости передачи некоторых инфекционных заболеваний. Наибольшую опасность из бактериальных инфекций представляют сальмонеллез, клостридиоз и кокковые инфекции.
Стоит обратить внимание на программу профилактики сальмонеллеза. Наиболее действенным механизмом профилактики этого опасного
и скандального заболевания птиц является вакцинация всего родительского поголовья примерно в 50 дневном возрасте. Одним из условий
выработки качественного иммунитета против этого заболевания служит
отсутствие на прививаемой птице сальмонелланосительства, а добиться
этого крайне сложно из-за того, что сальмонелла это микроорганизм из
рода энтеробактерий и проникает в организм с потребляемым кормом и
водой. Применение антибиотикотерапии в предвакцинационный период
не дает полной защиты, так как излюбленное место локализации сальмонеллы находится в толстом отделе кишечника куда многие эффективные антибиотики попросту не доходят, а также по причине незавершенного фагоцитоза в борьбе организма с сальмонеллой (видовая особенность).
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Меры направленные борьбу с сальмонеллезом можно разделить на
две основных группы.
Первая это меры направленные на предотвращение попадания
возбудителя в организм.
Программа
Зонирование потока на черную (поступление сырья)
биозащиты
и белую (отгрузка готовой продукции) помогает избежать
комбикормового
пересечения путей транспорта и людей сырья и готовой
завода
продукции. Контроль пили, грызунов, дикой птицы.
Входной контроль
Сертификация и инспекция поставщиков. Внедрение
программ контроля у поставщиков рискованного сырья
(мясокостная, рыбная мука, шрота). Отдельные места
приема и хранения рискованного сырья до проведения
лабораторного исследования и возможность обработки
зараженного
сырья
до
поступления
на
общие
технологические линии.
Чистота
Если в технологических линиях приемные ямы,
технологического нории, конвейеры, отгрузочные места существует
оборудования .
называемые «мертвые точки» углы норий, места перепада,
соединения переходов и накопившиеся в таких местах
сырье или корм служат «инкубатором» постоянного
перезаражения.
Грануляция темРезультат
стерилизации
корма
достигнутый
пературные ретемпературными режимами грануляции может просто быть
жимы и чистота
зачеркнут
перезаражением
корма
проходя
через
охладителя, ли- охладитель и по линиями до отгрузки и в транспорте.
ний и транспорта
Схема смешивания 1

К
сожалению
все
технологические
приемы применяемые в комбикормовой проПшеничные отруби
мышленности не способны в полной мере
350 кг
противостоять проникновению сальмонеллы и
других микроорганизмов в комбикорма. ГлавПрепарат
ным источником проникновения на комбикор300 кг
мовые заводы являются корма животного
происхождения, которые активно используются
Пшеничные отруби
в кормлении бройлеров. Естественно в рационы
350 кг
родительских стад эти опасные ингредиенты не
входят, однако производители кормов не споТщательное перемешивание
собны, в большинстве случаев, обеспечить
чистоту линий кормопроизводства от присутЗаполнение линии
ствия остатков кормов животного происхождения. Зоны накопления опасных ингредиентов корма на линиях кормопроизводства хорошо известны, это смеситель, вертикальные нории, их
может быть множество, и у каждого конкретного производства они свои.
Для защиты комбикормового производства от загрязнений необходимо
консервация и «промывка» линий кормопроизводства специальной
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Исключительная особенность органических кислот в том что они
работают как в кишечнике птицы так и в кормах, воде, чистят технологическое оборудование.
Органические кислоты используется организмом птицы и животных как
источник энергии не оставляя остатков в птицеводческой продукции и это
еще одно удобство потому, что отсутствует период выжидания (каренции).
Применение органических кислот позволяет использовать подкисление
кормов и воды до самого убоя как превентивную меру заряженности тушек
во время потрошения. Для защиты непосредственно самого корма необходимо создать неблагоприятные условий в нем для жизнедеятельности
патогенных микроорганизмов. Так, введение в корм двух килограммов солей
органических кислот в виде препарата Сальмо-Нил сухой, позволяет
минимизировать угрозу проникновения сальмонеллы через корм в организм
птиц и обеспечит условия для формирования хорошего иммунитета, а также
улучшит пищеварение и усвоение корма.
АДИМИКС – это натриевая соль масленой кислоты натуральный
продукт который в организме производится анаэробной микрофлорой
толстого кишечника из клетчатки всех мноногастричных в т.ч человека.
Масленая кислота стимулирует регенерацию эпителия выстилающего кишечные структуры, а также останавливает рост клостридий,
сальмонеллы, коков и др. процессы бактериального разложения
(гниения) белков и образования в кишечнике токсических соединений.
Снижает риски поносов, поражения печени анаэробными токсинами и
риски клоацитов. Стимулируя кишечные структуры масленая кислота
Адимикс улучает усвоение питательных веществ.
Как связано Адимикс и сальмонелла. Масляная кислота подавляет
геном инвазивности сальмонеллы. Проведены многочисленные научные
и практические исследования (самый известные работы проведены
учеными университета Гента, Айовы) Адимикс подавляет размножение и
ген инвазивности сальмонеллы.
Почему
«покрытый»
АДИМИКС.
NUTRI-AD разработал уникальную
технологию покрытия которая целенаправленно помогает «донести» масляную кислоту до толстого кишечника.
В процессе прохождения корма через
двенадцатиперстную кишку под воздействием желчи и липазы поджелудочной железы жировая оболочка
покрытого Адимкса растворяется и
активное вещество - натриевая соль
массленой кислоты освобождается в.
толстом кишечнике именно там берут
начало и анаэробные клостридии и сальмонеллы. Под воздействием
желчи и липаз тонкого кишечника липидная оболочка Адимикс 30
покрытый постепенно растворяется и отдает активное вещество в
толстом отделе кишечника.
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Бельгийская компания NUTRI-AD во всем мире успешно работает в
области
программ
профилактики
сальмонеллеза,
качества
и
безопасности кормов, воды и имеет уникальный ассортимент известных
программ и продуктов. Продукты изготавливаются применяя передовые
технологии- буферизация, покрытие, высушивание распылением и др.
Уже 8 лет NUTRI-AD успешно работает на рынке Украины.
Зарегистрированные продукты.
САЛМО-НИЛ (продукты
против бактериального заражения и
плесени) подкисления кормов и воды,
ТОКСИ-НИЛ ЮНИКЕ ( продукты против микотоксинов),
ОКСИ-НИЛ(антиоксиданты),
УЛТРАЦИД (диетические подкислители),
АДИМИКС (стимулятор роста, регулятор микрофлоры)
АПЕКС – растительный антибиотик и пользуется популярностью
среди птицеводов и производителей кормов Украины.
Яблонский Павел Марьянович
Ветврач НУТРИАД Балтия
Ул. 9-ого форта 70-328 Каунас, lt-48179, Литва
Тел. +370 37 750 336, факс +370 37 750 333
yablonskipavel@gmail.com

МИКОТОКСИНЫ В ПТИЦЕВОДСТВЕ:
БУДЬТЕ ВО ВСЕОРУЖИИ!
________________________________
Бенуа Тис, Ольга Гарамась,
Agrimex NV (Бельгия)
Микотоксины – это вторичные опасные метаболиты, продуцируемые плесневыми грибами при их заражении зерновых на полях и во
время хранения. Особенно распространено заражение плесневыми
грибами Fusarium, Aspergillus и Penicillium.
Виды заражения
Так, плесневый грибок Fusarium поражает пшеницу, ячмень, кукурузу и др. зерновые на полях. Полевые условия, такие как севооборот,
чувствительность культуры, условия почвы и в значительной мере
погодные условия определяют вид и степень заражения микотоксинами.
Это приводит к тому, что инфицирование грибком Fusarium и заражение
его метаболитами возможно в больших масштабах и трудно поддается
какому-либо управлению.
Aspergillus и Penicillium – это типичные плесневые грибки, которые
развиваются при плохих условиях хранения сырья.
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Вышеназванные плесневые грибки широко распространенны на полях и при хранении. И абсолютно контролировать их микотоксины достаточно тяжело. Более того, микотоксины химически стабильные, в силу
чего они устойчивы ко всем процессам обработки во время кормопроизводства.
Различные
плесневые
грибки
производят
определенные,
свойственные им токсины. Виды грибка Aspergillus продуцируют широко
известный афлатоксин В1, тогда как грибок Penicillium среди прочего
продуцирует охратоксин. Плесень Fusarium отвечает за выработку
токсинов: деоксиниваленол (ДОН), зеараленон, фумонизин, Т-2 и НТ-2.
Присутствие микотоксинов не всегда может быть привязано к
визуальному присутствию плесени. Например, визуально чистое от
плесени и без специфического запаха зерно или корм может содержать
микотоксины.
1. Результаты исследования корма украинского производства на
микотоксины (февраль-апрель 2011). Исследования проводились в
лаборатории FYTOLAB (Бельгия).
Образец корма №1
Деоксиниваленол
1170 мкг/кг
Охратоксин –А
3,8 мкг/кг
Зеараленон
96 мкг/кг
Образец корма №2
Деоксиниваленол
1710 мкг/кг
Охратоксин –А
1,9 мкг/кг
Зеараленон
146 мкг/кг
Образец корма №3
Охратоксин –А
1,1 мкг/кг

Опасность для птицы
Спектр клинического воздействия, вызванный микотоксинами,
после их потребления с кормом зависит от вида микотоксинов, уровня
заражения и вида животного.
При субтоксическом заражении, когда один или несколько микотоксинов подаются в низкой дозе (мкг/кг), также известено как хронический
микотоксикоз, клинические проявления часто менее заметны (например,
незначительное снижение производственных показателей). Эти признаки
часто связывают в первую очередь с менеджментом и заболеваниями, и
на втором месте с кормом и возможным заражением токсинами. Хронический микотоксикоз может вызывать еще больше проблем в длительном
периоде, чем единоразовая высокая контаминация микотоксинами.
Негативное воздействие микотоксинов на птицу
Афлатоксин: вызывает широкий ряд метаболических изменений на
птице и ассоциируется с повреждением печени, снижением активности
пищеварительных энзимов и иммуносупрессией. Таблица 2 показывает
влияние Афлатоксина В1 (1мг/кг) на показатели цыплят-бройлеров и вес
печени по отношению к телу (Yarru et al., 2009, Poultry Science 88: 26202627). Снижение потребления корма, привесы и снижение веса печени
отмечено у цыплят, получавших корм с афлатоксином В1.
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2. Влияние афлатоксина В1 (1 мг/кг) на показатели у цыплят-бройлеров и
относительную массу печениt. Разные буквы рядом со значением
означают значительную разницу (p<0.05)
Потребление корма вес
Вес печени
(г/цыпленка)
(г/цыпленка)
(% от массы тела)
Контроль
1047 a
840 a
2.75 b
Афлатоксин В1
858 b
662 b
3.37 a

Охратоксин ведет к повреждению почек. При высоких
заражения можно визуально наблюдать высохшие пятнышки
яичной скорлупе. Разница в показателях на несушке, которую
кормом, зараженным охратоксином и контрольным чистым
приведена в Таблице 3.

уровнях
мочи на
кормили
кормом

3. Влияние охратоксина (2 мг/кг) на производственные показатели
несушки. Разные буквы рядом со значением означают значительную
разницу (p<0.05)
Потребление
Яйценоскость
Масса яйца
Вес яйца
корма
(%)
(г/курицу/день) (г)
(г/день)
Контроль
147.3 a
99.2 a
62.0 a
67.3 a
охратоксин
126.7 b
92.4 b
55.4 b
63.5 b

Трихотеценовые микотоксины (Т-2 и ДОН) – оба воздействуют на
синтез протеина. В общем, это ведет к некротическим поражениям во рту,
желудке и кишечнике. Особенно у несушки и родительского поголовья
повреждение синтеза протеина может приводить к повреждениям яичной
скорлупы. При этом характерны большее количество яиц с трещинами и
высокая смертность эмбрионов. Awad et al., 2004 (Poultry Science 83:
1964-1972) говорит о том, что не было отмечено отрицательного
воздействия при кормлении птицы деоксиниваленолом (ДОН) с уровнем
10мг/кг на привесы и конверсию корма. Эти данные соответствуют также
другим исследованиям. Тем не менее, зерно с природным заражением
фузариевыми микотоксинами оказало влияние на продуктивность
несушки (Chowdhury and Smith, 2004, Poultry Science 83: 1849-1856)
(Таблица 4a) и бройлеров на фазе выращивания (21-42 день) (Swamy et
al., 2004, Poultry Science 83: 533-543) (Таблица 4b).
Зеараленон. В отличие от свиноматок и поросят, птица менее
чувствительна к зеараленону. Тем не менее, на несушке и родительском
поголовье зеараленон может воздействовать на уровень эстрогена в крови.
Вследствие синергизма воздействие различных микотоксинов на
организм может быть больше, чем сумма воздействий каждого отдельно
взятого микотоксина. Исследования Gentles et al., 1999 (Poultry Science
78: 1380-1384) показывают индивидуальное и комбинированное
воздействие охратоксина А (ОТА) и циклопиазоновой кислоты (СРА) на
производственные показатели бройлеров возрастом от 1-го дня до 3-й
недели. (Таблица 5)
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4а. Влияние фузариевых токсинов (DON: 12 мг/кг; 15-DON: 0.5 мг/кг и
зеараленона: 0.6 мг/кг) на продуктивность несушки. Разные буквы рядом
со значением означают значительную разницу (p<0.05)
неделя 4
неделя 8
неделя 12

Контроль
Зараженное
зерно

Контроль
Зараженное
зерно

Контроль
Зараженное
зерно

___________________Яйценоскость
____________________________
95 a
90 a
81 b
82 b

(%)90 a
84 a

___________________Масса
(г/день)___________________________
63 a
63 a
62 a
56 b
56 b
60 a
____________________Вес
(г)______________________________
17.42 a
17.15 a
16.23 b
16.21 b

яйца

желтка
17.50 a
16.12 b

4b. Влияние фузариевых токсинов (низкое и высокое заражение) на
производительность бройлеров. Разные буквы рядом со значением
означают значительную разницу (p<0.05)
Потребление корма (21- Вес (21-42день)
42 день) (г/гол)
(г/гол)
Контроль
2797 a
1678 a
Низкий уровень
2565 b
1522 b
Высокий уровень
2392 c
1479 c
5. Влияние охратоксина А (2.5 мг/кг) и циклопиазоновой кислоты
(34 мг/кг) на живой вес, вес печени и почек, и уровень мочевой кислоты
сыворотки крови у бройлеров от 1го дня до 3-ей недели жизни. Разные
буквы рядом со значением означают значительную разницу (p<0.05)
Живой вес на Вес печени
Вес почек (% к Концентрация
3-ю неделю
(% к живому живому весу)
мочевой кисло(г)
весу )
ты сыворотки
крови (мг/дл)
Контроль
674.5 a
3.30 b
0.55 c
5.56 b
OTA
521.1 b
3.71 b
0.73 b
11.40 a
CPA
556.3 b
3.32 b
0.51 b
6.57 b
OTA + CPA 441.1 c
4.79 a
0.89 a
14.46 a

«Замаскированные» микотоксины
Связанные микотоксины, когда токсин прикреплен к более полярной
субстанции такой как, например, глюкоза, называют «замаскированными»
микотоксинами, поскольку такие соединения избегают их определения в
корме аналитическими методами. Во время пищеварения прикрепленные
функциональные группы могут быть расщеплены посредством энзимов,
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таким образом, высвобождая связанный микотоксин в ЖКТ, где он
реадсорбируется в кровоток. Невозможность обнаруживать «замаскированные» микотоксины может вести к значительной недооценке
токсических уровней конкретных образцов корма.
Методы обеззараживания микотоксинов
Частое присутствие микотоксинов в животных кормах и их возможное негативное воздействие на производственные показатели животных,
привело к тщательному поиску методов устранения токсического влияния
микотоксинов. Простым и надежным методом является добавление в
животный корм непитательного адсорбционного материала. Такой
адсорбент связывает микотоксины в жидкой среде желудочно-кишечного
тракта и предотвращает их всасывание в кровь. Комплекс из адсорбента
и микотоксина выводится из организма через фекалии, при этом микотоксин не может проявить свое токсическое воздействие.
Следует помнить, что на рынке существует большая разнообразность адсорбентов токсинов. При этом их эффективность также
различна.
Команда технологов-профессионалов бельгийского производителя
AGRIMEX nv при тесном сотрудничестве с университетами и
исследовательскими институтами во всем мире, разработала мультикомпонентный адсорбент токсинов ФРИ-ТОКС.
ФРИ-ТОКС включает в себя активные компоненты:
- активированные кислотами глинистые минералы (бентонит),
- клиноптиолит,
- клеточные стенки дрожжей,
- пропионовая кислота, как ингибитор плесени.
Высоко-эффективная композиция продукта обеспечивает адсорбцию широкого ряда микотоксинов. А специальный процесс активации
глинистых минералов, позволил увеличить их адсорбционную способность. Сегодня в научных публикациях развеяны мифы о том, что:
- глинистые минералы эффективны в адсорбции лишь афлотоксинов,
- все глинистые минералы одинаковы.
В дополнение клеточные стенки дрожжей имеют большую связывающую способность по отношению к зеараленону и дезоксиниваленолу,
и в меньшей степени по отношению к фумонизину В1 и афлатоксину В1.
При проведении исследований in vitro и in vivo ФРИ-ТОКС показал
высокую связывающую способность широкого ряда микотоксинов.
Стабильный процент связывания микотоксинов как при низком, так и
высоком уровне заражения. Стабильность при широком pH спектре.
Результаты применения ФРИ-ТОКС характеризуют его как высокоэффективный адсорбент токсинов!
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УДК 636.087.636.4
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПРОТЕАЗИ
НА ДОСТУПНІСТЬ ПРОТЕЇНУ
________________________________
Чорнолата Л. П. кандидат
сільськогосподарських наук;
Інститут кормів НААНУ
Білки або протеїни - головна складова частина кожного організму.
Вони володіють рядом особливостей, одна з яких виключна здатність до
хімічних та фізіологічних перетворень. Процеси їх розпаду мають не менш
важливе значення у життєдіяльності організму тварин, ніж процеси
біосинтезу. При годівлі тварин, одним з основних, є протеїнове живлення.
Воно характеризується вмістом протеїну у раціоні, його розчинністю, його
розщеплюваністю, його амінокислотним складом. Розчинність –
фізіологічна властивість протеїну корму, яка характеризується долею
протеїну, що переходить у розчинний стан під дією шлунково – кишкової
рідини. Розщеплюваність – процес ферментативний і характеризує собою
розпад білку на амінокислоти та аміак. Протеази виконують активну роль
каталізатора гідролітичного розщеплення білкових речовин в місцях
пептидних зв’язків. Вони розподіляються на протеінази і пептидази. Перші
ведуть гідроліз безпосередньо нативних (природних) білків до них
відносяться пепсин та трепсин. Пептидази діють на пептиди і при цьому
мають значну специфічність дії [1, 2].
Допускають, що білки під дією протеіназ не гідролізуються, а лише
дезагрегіруються, тобто переходять у більш розчинний стан утворюючи
сполуки типу поліпептиди. Збільшення числа вільних аміногруп на перших
стадіях розпаду білкових молекул майже не відбувається, тобто розщеплюється лише певна кількість пептидних зв’язків. Але така дія протеіназ,
підвищує розчинність протеїнів, а значить підвищує їх доступність [3].
Розпад білку може йти досить інтенсивно під дією різних протеолітичних ферментів, які створюються завдяки промисловим технологіям
біологічного синтезу. В Україні працює ряд підприємств в області
створення та впровадження ферментних препаратів у систему годівлі
сільськогосподарських тварин. Для отримання ферментних препаратів
використовуються: мікроскопічні гриби, бактерії та дріжжі. Практикується
виробництво сухих ферментних препаратів, в тому числі і протеаз. Це
лужна протеаза, кисла протеаза, нейтральна протеаза, протеаза С та
інші. Їх терміни ”кисла”, ”лужна”, ”нейтральна” використовуються лише
стосовно рН оптимуму ферменту. Кислі протеази синтезуються грибами.
За своїми властивостями вони схожі на травні ферменти тварин – пепсин
і ренін. Металопротеази містять у своєму складі атом металу, зазвичай
цинку, без якого фермент не активний. В промисловості металопротеази
добувають за допомогою Bacillus amiloliquefacies i B.termoproteolyticus.
Методика досліджень. Об’єктом досліджень були комбікорма для
птиці промислового виробництва та ферментний препарат - кисла
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протеаза, виробником якого є ЗАТ «Ензим» розташований у м. Ладижин
Вінницької області. Дослідження проводили в три етапи за схемою, яка
включала: встановлення азотного перерозподілу у вихідному зразку
комбікорму; визначення білкового та небілкового азоту після обробки
зразка буферним розчином; визначення цих же показників після введення
у зразки різних доз ферментного препарату, тобто процесу розщеплюваності та після обробки кожного з них буферним розчином, тобто його
розчинність.
Визначення вмісту загального, білкового та небілкового азоту проводили застосовуючи класичний метод Кьельдаля на проточному аналізаторі „Контіфло” у відповідності до діючого нормативного документу.
Дію ферментних препаратів встановлювали згідно МВВ розробленої
Інститутом кормів НААНУ та атестованої Державним підприємством
“Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)” Держспоживстандарту України № 081/12-0531-08.
Результати досліджень. Для досліджень використовували три
види комбікормів промислового виробництва для птиці, які по вмісту
основних поживних речовин відповідали ДСТУ 4120-2002. Їх протеїновий
комплекс характеризувався вмістом загального, білкового та небілкового
азоту (табл. 1).
1. Характеристика протеїнового комплексу досліджуваних комбікормів
Комбікорми
Масова
Масова
Масова
Масова
Масова
частка
частка
частка
частка
частка
протеїну,
білку, %
загального
білкового
небілкового
%
азоту, %
азоту, %
азоту, %
Перший
20,06
19,00
3,21
3,04
0,17
Другий
22,06
19,00
3,53
3,04
0,49
Третій
17,50
17,00
2,80
2,72
0,08

Вміст білка, відповідно і білкового азоту був однаковий в першому і
другому комбікормах. Але за рахунок значного вмісту небілкового азоту
другий комбікорм містив більше протеїну. Дане перевищення викликає
сумнів, що до натуральності цього показника. Адже у складових комбікормів
вміст небілкового азоту не може перевищувати 0,25%. Даний висновок, ми
зробили, проаналізувавши результати визначення масової частки небілкового азоту у сировині, яка є основною для виготовлення комбікормів.
Зерно злакових культур містить у своєму складі від 0,09% до 0,22%
небілкового азоту, насіння бобових культур 0,12% в рідких випадках
0,35%, ну а серед шротів найвищий вміст небілкового азоту може містити
шрот соняшниковий максимум 0,45%. Тому 0,49% небілкового азоту у
готовому комбікормі не відповідає біологічній характеристиці кормової
сировини. Таку кількість небілкового азоту у склад комбікорму не могла
внести кормова рослинницька сировина.
Найнижчим вмістом масової частки небілкового азоту характеризувався третій комбікорм.
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Ефективність споживання комбікормів ми спробували встановити
змоделювавши перебування їх у буферному розчині близькому за
характеристикою до середовища шлунку птиці. Його рН було на рівні 2,2 і
відповідні температурні режими.
Протеїновий комплекс кожного із зразків досліджуваних комбікормів
піддавався зміні, що ми могли спостерігати встановлюючи масову частку
загального, білкового та небілкового азоту (табл. 2).
2. Структура протеїнового комплексу після
обробки буферним розчином (рН=2,2)
Характеристика досліджуваного
Вміст
Вміст
зразка
загального
білкового
азоту, г
азоту, г
Перший комбікорм
Вихідний зразок
32,1
30,4
Після обробки буферним розчином
32,0
21,5
Другий комбікорм
Вихідний зразок
35,3
30,4
Після обробки буферним розчином
35,0
24,0
Третій комбікорм
Вихідний зразок
28,0
27,2
Після обробки буферним розчином
28,2
18,9

Вміст
небілкового
азоту, г
1,7
10,5
4,9
11,0
0,8
9,3

Протеїновий комплекс першого комбікорму до обробки містив 94%
білкового азоту і 6% небілкового азоту, а після обробки буферним
розчином відбувся перерозподіл 67% і 33%. У другому комбікормі теж
відбувся перерозподіл з 86% і 14% на 68% і 32%. У третьому відповідно з
97% і 3% на 67% і 33%. Отже перший і другий комбікорм у шлунку птиці
ведуть себе ідентично і перерозподіл азоту у їх протеїновому комплексі
відбувається практично однаково.
Піддавши зразки досліджуваних комбікормів обробці кислою
протеазою, у дозі 100 г/кг, а після цього буферним розчином ми отримали
їх характеристику, яка підтверджує кращу доступність протеїну у організмі
птиці (табл. 3). Якщо до обробки протеазою протеїновий комплекс
першого комбікорму включав 94% білкового азоту і 6% небілкового азоту,
а після обробки 95% і 5%, то обробка його буферним розчином сприяла
такому перерозподілу відповідно 45% і 55%. Аналогічно вів себе третій
комбікорм, кінцевий результат дії протеази і буферного розчину призвів
до перерозподілу азоту 46% білкового і 54% небілкового. Тобто кількість
небілкового азоту підвищилася у першому і третьому комбікормі більше
ніж в десять разів, що дозволяє стверджувати про кращу розчинність
протеїну, а значить і його доступність з комбікормів які були попередньо
оброблені кислою протеазою.
Другий комбікорм вів себе по іншому. До обробки ферментом азот у
протеїновому комплексі був розподілений 86% білкового і 14%
небілкового, після обробки відповідно 95% і 5%. Обробка буферним
розчином спричинила перерозподіл 69% білкового і 31% небілкового
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азоту. Тобто доступність азоту підвищилася, але значно менше ніж при
обробці першого і третього комбікормів і причиною такої поведінки даного
зразка на нашу думку є якість його протеїну. Адже ми відмічали що він
включав більше небілкового азоту ніж перший і третій комбікорми.
3. Структура протеїнового комплексу після обробки кислою протеазою,
доза 100 г/т комбікорму і буферним розчином (рН = 2,2)
Характеристика зразка
Вміст
Вміст
Вміст
загального
білкового
небілкового
азоту, г
азоту, г
азоту, г
Перший комбікорм
Оброблений кислою протеазою
30,1
28,7
1,4
Оброблений буферним розчином
30,9
14,1
16,8
Другий комбікорм
Оброблений кислою протеазою
29,8
28,2
1,6
Оброблений буферним розчином
30,0
20,7
9,3
Третій комбікорм
Оброблений кислою протеазою
25,8
24,3
1,5
Оброблений буферним розчином
25,6
12,0
13,6

Ми вивчали, як перерозподіляється азот у протеїновому комплексі
комбікормів, якщо їх обробити кислою протеазою, дозою 150 г/т і буферним
розчином ідентичним шлунковому соку (табл. 4). Дані отримані після обробки
першого і третього комбікормів дозволяють зробити висновок, що доступність
протеїну буде вищою ніж при обробці дозою 100 г/т.
4. Структура протеїнового комплексу після обробки кислою протеазою,
доза 150 г/т комбікорму і буферним розчином (рН = 2,2)
Характеристика зразка
Вміст
Вміст
Вміст
загального
білкового
небілкового
азоту, г
азоту, г
азоту, г
Перший комбікорм
Оброблений кислою протеазою
29,1
26,8
2,3
Оброблений буферним розчином
29,7
11,3
18,4
Другий комбікорм
Оброблений кислою протеазою
31,2
30,8
0,4
Оброблений буферним розчином
30,1
21,1
9,0
Третій комбікорм
Оброблений кислою протеазою
26,2
24,3
1,9
Оброблений буферним розчином
26,0
9,3
16,7

Вміст білкового і небілкового азоту у першому комбікормі
змінювався. У вихідному зразку він був на рівні 94% і 6%, після обробки
кислою протеазою – 92% і 8%, а після обробки у буферному розчині 38% і
62%. Так само себе вів під час проведення досліджень і третій комбікорм.
Азот в ньому перерозподілявся відповідно 97% і 3%, 92% і 8%, 35% і 65%.
Доступність протеїну третього комбікорму покращилась дуже мало,
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практично дія вищої дози кислої протеази не вплинула на розщеплення
та розчинення протеїну даного корму.
Висновки. Кисла протеаза, виготовлена на ЗАТ «Ензим», у дозі 150
г/т комбікорму сприяє розщепленню пептидних зв’язків та підвищує вміст
доступного азоту майже у 2,5 рази. Розчинність протеїну такого комбікорму при надходженні у шлунково-кишковий тракт птиці збільшується, як
мінімум, у два рази. Завдяки такій дії кислої протеази на протеїновий
комплекс комбікорму засвоєння протеїну у організмі птиці підвищується
більше ніж на 30%.
Дана особливість не поширюється на комбікорми протеїн яких
включає значну частину небілкового азоту неприродного походження.
Введення кислої протеази у склад таких комбікормів призводить до
втрати близько 3,0% протеїну, а розщеплюваність і розчинність його, або
погіршується, або залишається без зміни.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІШІ КОРМОВОЇ «ТОРВЕТ» ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРЕПЕЛІВ
______________________________________________
Домашенко Д.І., ветлікар ПП «Крамар»
Левицький Т.Р., к.с.-г.н., Авдосєва І.К., к.вет.н.
Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів та кормових
добавок (Україна)
Максимів У.Н. ТОВ «ГАЛ-ПЛЮС», Україна
Встановлено, що введення в раціон перепелів суміші кормової
«Торвет» позитивно впливає на продуктивність, збереження і
фізіологічний стан перепелів-несучок практично всіх вікових груп, без
істотного збільшення як вартості кормів, так і витрат корму.
Найбільш ефективною за дією на продуктивність перепелів-несучок є
внесення суміші кормової “Торвет”у кількості 6 кг/ т до комбікорму.
Перепела, продуктивність, збереження, виводимість, яйця,
суміш кормова «Торвет», кормова добавка
Основною умовою отримання якісної продукції від перепелів є повноцінна годівля. Швидкий ріст перепелів і висока несучість виявляються
тільки при забезпеченні їх доброякісними кормами, що містять всі
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необхідні і біологічно активні речовини. Недостатнє вітамінно-мінеральне
живлення перепелів на птахофабриках і у фермерських господарствах
часто призводить до значних збитків, зниження відтворювальної здатності, збереженості поголів'я та продуктивності птахів (1-3).
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є пошук нових кормових
засобів вітчизняного виробництва і можливостей їх застосування з метою
забезпечення повноцінного харчування і підвищення продуктивності
перепелів. В даний час все більш перспективним стає використання
кормових добавок на основі природних компонентів в якості дешевого і
доступного джерела мікроелементів і біостимуляторів продуктивності
птиці та тварин.
Метою наших досліджень було вивчення ефективності суміші кормової
«Торвет» виробництва ТОВ «ГАЛ-ПЛЮС», отриманої шляхом спеціальної
обробки торфу та додавання комплексу мікроелементів, на показники
продуктивності перепелів-несучок та молодняку.
Випробування суміші кормової «Торвет» проведено на різних вікових групах перепелів породи «Фараон» на базі фермерського господарства "Карабут і сини", Софіївського району, Дніпропетровської області.
З цією метою було сформовано три групи перепелів за принципом
аналогів по 1000 голів (50 кліток) кожна від 3-х до 8-ми місячного віку:
контрольна та дві дослідні. Умови утримання, температура і вологість
повітря, освітленість, фронт напування, годування, щільність посадки для
всіх груп були однаковими. Схема досвіду на перепелах-несучках
представлена в таблиці 1.
1. Схема проведення досліду на перепелах-несучках
№ груп
Кількість, гол. Характеристика годівлі Доза суміші кормової
“Торвет”
Контрольна
1000
ОР*
1 дослідна
1000
ОР + «Торвет»
4 г/кг
2 дослідна
1000
ОР + «Торвет»
6 г/кг
Примітка: ОР –основний раціон

У кожній з груп були виділені по 200 голів (10 кліток) для отримання
інкубаційного яйця. Самиці містилися разом з самцями з розрахунку 4:1.
Починаючи з 25-го по 30-й день експерименту, отримане від цих груп яйце
було відібрано для інкубації.
Отриманий після інкубації молодняк використовували для
проведення другої серії експерименту. Суміш кормову «Торвет» вносили
в тих же дозах, але вже до раціону для перепелів 1-4 тижневого віку
(таблиця 2).
Результати досліджень: У першій серії дослідів на перепелахнесучках отримані наступні результати. У раціонах з додаванням різних
доз суміші кормової «Торвет» відзначено кращу поїдаємість корму. Перші
зміни продуктивності у дослідних групах з'явилися через 12 днів після
початку експерименту. Динаміка поліпшення показників продуктивності
спостерігалася протягом 16 днів і досягла максимуму до 28 дня
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експерименту. Дані за продуктивністю перепелів-несучок, які отримували
повно раціонний комбікорм з додаванням суміші кормової «Торвет» у дозі
4 і 6 кг/т наведені в таблиці 3.
2. Схема проведення досліду на молодняку перепелів
№ груп
Кількість, гол. Характеристика годівлі
Доза суміші
кормової “Торвет”
Контрольна
500
ОР*
1 дослідна
500
ОР + «Торвет»
4 г/кг
2 дослідна
500
ОР + «Торвет»
6 г/кг
Примітка: ОР –основний раціон
3. Показники продуктивності перепелів-несучок залежно від вмісту
«Торвет» у раціоні (період спостереження 30 днів).
Показники
контрольна
1 дослідна група
2 дослідна група
продуктивності
група
(4кг/т корму)
(6 кг/т корму)
Яйценосність, %
73,4
77,1
82,2
Заплідненість яєць, %
68,9
79,1
92,4
Доля битих яєць, %
5,18
4,47
2,68
Середньодобова
0,14
0,08
0,05
загибель птиці, %

Як показали результати досліджень наведені в таблиці 3 найбільш
ефективною за дією на продуктивність перепелів-несучок є внесення
суміші кормової “Товет” у кількості 6 кг / т до комбікорму. Різниця
несучості між групами, які отримували 6 кг/т, 4 кг/т "Торвету" і контролем,
склала 8,8% і 3,7% відповідно. Заплідненість інкубаційних яєць
збільшилася на 23.5% і 10,2%, кількість битих і яєць з «насічкою»
знизилося майже вдвічі порівняно з контролем, а середньодобовий відхід
птиці продуктивного стада зменшився майже в два і три рази відповідно.
Результати другої серії досліду представлені в таблиці 4.
4. Показники продуктивності молодняку перепелят залежно від вмісту
«Торвет» в комбікормі (період спостереження 60 днів).
Показники продуктивності
Контрольна
1 дослідна
2 дослідна група
група
група
(6 кг/т корму)
(4 кг/т корму)
Вихід перепелят, %
70,3
79,4
91,2
Час появи наклювання, доба
14,2
15,5
16,1
Збереженість до 30 днів, %
92,7
95,3
98,4
Початок яйцекладки, дні
49-50
45
41
Средньодобовий приріст на
5,29
6,16
6,83
відгодівлі до 60 днів , г

Аналізуючи отримані дані слід зазначити, що використання суміші
кормової «Торвет» в дозі 6 і 4 кг/ т корму не тільки збільшує виводимість
перепелят у дослідних групах на 9,1% і 20,9% відповідно, але при цьому
позитивно впливає на сам процес інкубації, синхронізуючи швидкість
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розвитку ембріонів про що свідчить наступні два показники в таблиці 4:
продовження терміну інкубації в піддослідних групах сприяє поступовому
й більш правильному інтраоваріальному розвитку пташенят, що в свою
чергу прискорює процес вилуплення саме в останні години інкубації вже в
вивідній шафі. При цьому значно скорочується кількість нежиттєздатного
молодняку і відповідно збільшується на 2,6% і 5,7% збереження поголів'я
в перший місяць життя.
Наступний етап росту і розвитку перепелів характеризується
інтенсивним ростом самців (група відгодівлі) і завершенням статевого
дозрівання
перепілок. Ефективність застосування суміші кормової
оцінювалася за часом початку яйцекладки. В результаті у дослідних
групах відзначено зниження віку початку яйцекладки на 5-9 днів,
скорочення фази розносу і досягнення піку несучості всього поголів'я на
8-12 днів в порівнянні з контролем. Характерною ознакою адаптогенної
антистресовї дії суміші кормової “Товет” є факт зниження кількості, а в
деяких клітках серед несучок - відсутності формування двох жовткових
яєць. Одночасно відзначали поліпшення міцності шкаралупи та
інтенсивності забарвлення яйця. Завдяки цьому скоротилися випадки
загибелі від клоацитів, розкльову і непрохідності яйцепроводів у молодки.
Так само як супутній ефект від застосування «Торвет» було відзначено
зниження рівня загазованості приміщення за рахунок зменшення
виділення аміаку і сірководню з посліду.Виявлені позитивні ефекти при
згодуванні суміші кормової “Торвет” очевидно слід пов'язувати, з одного
боку, з високим вмістом в ньому гумінових речовин, а з іншого боку - з
унікальним мінеральним складом.
Висновки
Введення в раціон перепелів суміші кормової «Торвет» виробництва
ТОВ «ГАЛ-ПЛЮС» позитивно впливає на продуктивність, збереження і
фізіологічний стан перепелів-несучок практично всіх вікових груп, без
істотного збільшення як вартості кормів, так і витрат корму. Найбільш
ефективною за дією на продуктивність перепелів-несучок є внесення
суміші кормової “Торвет”у кількості 6 кг/ т до комбікорму.
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Found that the introduction of the diet of quail feed mixture "Torvet"
positive effect on productivity, conservation and physiological state of quail
hens almost all age groups, no significant increase as the cost of feed and
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feed costs. The most effective influence on the performance of quail hens are
making a mixture of fodder "Torvet" in the amount of 6 kg/t for feed.
Quail, productivity, safety, hatchability, eggs, mix fodder "Тоrvet",
fodder additive

Плахтянський завод преміксів та
білково-вітамінних добавок оснащений новітнім імпортним обладнанням, повністю автоматизований
та комп'ютеризований. Виробляє
високоякісні премікси, білкові добавки, концентрати, - що дає можливість повністю по потребі забезпечити організм тварин біологічно
активними речовинами - вітамінами,
амінокислотами, макро- та мікроелементами. За рахунок збалансування раціонів годівлі по біологічноактивним речовинам покращується перетравлення та раціональне використання поживних речовин корму, підвищується ефективність ведення
тваринництва, знижується собівартість продукції, господарства отримують
додатковий прибуток. Спеціалісти ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач"
супроводжують свою продукцію, надають консультації з питань годівлі та
утримання тварин і птиці безпосередньо в господарствах. Корегуємо
раціони годівлі, виготовляємо адресні кормові добавки в залежності від
наявних в господарстві кормів. Ефективне і повне використання генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин і птиці неможливе без застосування сучасних технологій утримання і годівлі. В свою чергу, годівля
посідає значне місце у формуванні собівартості продукції тваринництва.
Тому наше підприємство зорієнтоване на виробництво таких продуктів, які
дозволять клієнту досягнути бажаного результату. Підприємство
виробляє як прості (вітамінно-мінеральні) так і складні премікси. Складні
премікси виготовляються із врахуванням наявної у клієнта сировинної
бази і містять додатково, окрім вітамінів і мікроелементів, джерела фосфору, кальцію, незамінних амінокислот, ферментів, тощо. Премікси,
БМВД і комбікорма виготовляються із врахуванням фізіологічних потреб
сільськогосподарських тварин і птиці. Закупки сировини відбуваються
напряму з завода-виробника, або його регіонального представника.
Сировиною для виробництва преміксів є продукція провідних світових
виробників вітамінів, амінокислот, ферментів: ДСМ, Адіссео, Дегусса,
Оллтек, Біомін.
Адреса підприємства :
08030, с. Плахтянка, Макарівського району, вул. Кавказька, 4
тел./факс.: 04578 3-42-48, 3-42-32
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УДК 636.52/.58:636.612
ІНКУБАЦІЙНІ ЯКОСТІ КУРЯЧИХ ЯЄЦЬ ПРИ
ЗБАГАЧЕННІ РАЦІОНУ ВІТАМІНОМ Е ТА СЕЛЕНОМ
______________________________________________
Кириленко О.Ф., Маріупольське міське державне
підприємство ветеринарної медицини,
Сахацький Г.І., Південна філія НУБіП України
“Кримський агротехнологічний університет ”
Наведено результати визначення впливу підвищених кількостей
вітаміну Е та селеніту натрію у комбікормі племіних курей-несучок на
відтворні якості птиці. Збагачення раціону курей вітаміном Е та
селеном сприяло підвищенню заплідненості яєць на 1 %, виводимості
яєць на 1,5 %, виводу добових курчат на 1,7 %, плодючості птиці на
3.5–4,4 курчат (до 138,0-138,9 голів на початкову несучку за 7 місяців
дослідного продуктивного періоду).
Вітамін Е, селен, кури, яйця, заплідненість, вивід
Стрімкий розвиток птахівництва забезпечується завдяки багатьом
чинникам, серед яких найважливішими є використання нових високо продуктивних кросів, новітніх кормових засобів, технології утримання птиці. У
зв’язку з цім постійно є необхідність корекції та удосконалення норм
годівлі сільськогосподарської птиці відносно жиророзчинних вітамінів та
есенціальних мікроелементів. Так, в останні роки вітчизнянні норми
введення вітаміну Е до раціону племінних курей-несучок були підвищені з
10 г/т до 30 г/т корму [11] Слід звернути увагу, що зарубжні норми
збагачення корму цією біологчно активною речовиною дуже часто значно
перевищують вітчизнянні, особливо для нових високопродуктиних кросів
курей, несучість яких на рівні 320-330 шт. яєць. У сучасних кросів індиків
добавка вітаміну Е досягає навіть 100 г/т. Ця тенденція зв’язана з більш
глибоким розумінням ролі ряду нативних біологічних антиоксидантів у
підтримці високих продуктивних і відтворювальних якостей сільськогосподарської птиці, оскільки баланс між прооксидантами та антиоксидантами
в організмі є вирішальним чинником, який визначає ефективність багатьох
фізіологічних процесів в організмі птиці. У свою чергу, обмін вітамінів А, Е
і С, як біологічних антиоксидантів та ряду мікроелементів дуже тісно
пов’язаний і залежить один від одного, то зрозуміла причина збільшення
рівня кожного з них. Крім того, у птиці у ранньому віці нестача вітамінів,
особливо вітаміну Е, і недостатність антиоксидантної системи пов’язані з
розвитком цілого ряду захворювань. Відтворювальні якості, зокрема
виводимість яєць і якість молодняку, теж суттєво залежать від рівня
вітамінної забезпеченості птиці. Відомо, що вивід курчат є значним стресфактором і потребує певного антиоксидантного захисту [1, 2, 6]. Крим
вітаміну Е, велике значення як засобу підтримання високих
відтворювальних якостей курей та півнів надано і селену [1, 2, 6, 7, 14].
Ряд дослідників констатують підвищення продуктивних і відтворювальних
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якостей курей-несучок при введені до комбікорму 0,1-0,2 мг/кг сeлену [7,
14]. Результати інших авторів свідчать, що підвищення рівня селену у
раціоні птиці до 0,5 мг/кг сприяє збільшенню яєчної продуктивності та
ефективності використання корму [10]. Відсутня також і єдина точка зору
на роль високих рівнів вітаміну Е в реалізації продуктивних і відтворювальних якостей яєчних курей в залежності від періоду продуктивного використання, господарського призначення. Рядом наукових праць аргументована необхідність посилення Е- вітамінній годівлі сільськогосподарської
птиці, особливо при її використанні для штучного запліднення [12, 13].
Достатня забезпеченість птиці вітаміном Е і селеном вважаються
важливими фактором її високої репродуктивної здатності.
По відношенню один до одного, вітамін Е і селен є синергістами.
Ефекти біохімічної взаємодії і синергізму вітаміну Е та селену послужили
основою вивчення їх дії на продуктивні і відтворювальні якості батьківського стада яєчних курей. Виходячи з вищесказаного, метою досліджень було визначення впливу підвищених кількостей вітаміну Е і селену
на продуктивні і відтворювальні якості курей яєчного напряму продуктивності.
Матеріали та методи. Дослідження були проведені на курях
батьківського стада кросу "Ломан-Браун" на ЗАТ "Новоазовська птахофабрика " Донецької області. Птиця утримувались в кліткової батареї
КБР-2. Схема досліду наведена в табл. 1.

Група курей
1 (контрольна)
2
3
4
5
6
7
8
9

1. Схема досліду
Добавка на 1 кг комбікорму, мг
Вітамін Е
Селен
30
0,1
75
0,2
75
0,3
150
0,2
150
0,3
225
0,2
225
0,3
300
0,2
300
0,3

На початку досліду, тривалістю 7 місяців, контрольна і дослідні
групи (по 70 курей і 7 півнів в кожній) були сформовані за методом
аналогов з курей, вирівняних за живою масою в 140-денному віці
відповідно до встановлених вимог [3, 4]. Основні параметри утримання,
годівлі птиці відповідали встановленим вимогам [3]. Птиці дослідних груп
додатково давали вітамін Е у вигляді синтетичного DL-альфа-токоферилацетату та селену у вигляді селеніту натрію згідно вищенаведеною
схемою. На протязі досліду у кожній групі птиці щоденно визначали
валовий збір яєць та вихід інкубаційних яєць, щомісяця - кількість яєць в
тому числі і інкубаційних на початкову несучку. Для визначення
інкубаційних якостей яєць протягом 5 діб в кожный группы збирали
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інкубаційні яйця, які зберігали за нормативних умов [5]. Інкубацію яєць,
біологічний контроль за розвитком ембріонів здійснювали згідно з
рекомендаціями Інституту птахівництва УААН [5]. Обробку результатів
проводили згідно з загальноприйнятими математичними [8] і біометричними методами [9] з визначенням критерію достовірності по Стьюденту.
Результати досліджень. Результати проведених досліджень
свідчать про те, що додаткове збагачення раціону курей вітаміном Е та
селеном практично не впливає на несучість курей у дослідних групах, яка
знаходилась на рівні контролю (табл. 2). В той же час відмічена позитивна
дія додаткових кількостей вітаміну Е і селену на вихід інкубаційних яєць
та їх інкубаційні якості. Збільшення норм вітаміну Е до рівня 225-300 мг/кг
при вмісті селену 0,2–0,3 мг/кг (6–9 група) достовірно покращило
заплідненість яєць.
Виводимість є важливим показником якості яєць, що характеризує
біологічну повноцінність інкубаційних яєць, від якої, в свою чергу,
залежить якість добового молодняку та його життєздатність. Визначено,
що виводимість яєць у курей дослідних груп була вищою ніж в контролі
(87,0–87,9 % супроти 86,4 %), а в групах 2, 4 і 6 вирогідно перевершувала
контрольні показники. Слід відзначити, що кращі показники були в групах,
де вміст селену рівнявся 0,2 мг/кг.

Заплідненість яєць,
%

Вивід
курчат,
%

Виводимість
яєць, %

1 179,8 166,3 92,5±1,17 1129 93,6±0,26
80,9±0,40
86,4±0,29
2 179,2 166,5 92,9±1,56 1128 94,1±0,27
82,0±0,24*
87,2±0,15*
3 181,1 168,6 93,1±1,63 1129 94,0±0,23
81,8±0,40
87,0±0,34
4 180,5 167,7 92,9±1,50 1126 93,7±0,33
82,3±0,19** 87,9±0,31**
5 179,7 167,1 93,0±1,56 1128 93,9±0,23
81,9±0,17*
87,2±0,26
6 180,9 168,1 92,9±1,55 1129 94,3±0,11* 82,6±0,24** 87,7±0,28**
7 179,1 166,6 93,0±1,55 1125 94,6±0,15**
82,1±0,42
86,8±0,37
8 179,4 167,4 93,3±1,55 1124 94,6±0,17**
81,9±0,29
86,6±0,27
9 180,6 168,1 93,1±1,58 1128 94,3±0,19*
82,2±0,51
87,1±0,49
**P>0,99 порівняно з контролем; *P>0,95 порівняно з контролем

Отримано курчат
на 1 несучку, гол.

Вихід
інкубаційних
яєць, %

Проінкубовано
яєць, шт.

Інкубаційних

Одержано
яєць на
несучку, шт.
Всього

Група

2. Продуктивні показники курей дослідних груп

134,5
136,5
137,9
138,0
136,9
138,9
136,8
137,1
138,1

Кінцевим показником інкубаційної якості яєць є вивід добового
молодняку. Результати досліду свідячать, що вивід курчат у курей другої
групи (82,0% при Р>0,95), четвертої - (82,3% при Р>0,99), п’ятої - (81,9%
при Р>0,95) та шостої (82,6% при Р>0,99) вирогідно перевищував
контроль - 80,9 %. По основному показнику, що характеризує
відтворювальну здатність птиці – кількості нащадків на одну несучку кури
більшості дослідних груп вирогідно (P>0,99) перевищували контрольні
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показники (136,5–138,9 курчат на початкову несучку у порівнянні з 134,5).
Слід підкреслити важливу закономірність, що всі дослідні групи курей (2, 4
і 6), які статистично вирогідно перевищували контрольну за показниками
виводимості яєць та виводу курчат, при різних рівнях вітаміну Е в кормі
(75 мг/кг, 150 мг/кг і 225 мг/кг) мали однаковий рівень селену (0,2 мг/кг).
Дози селену на рівні 0,3 мг/кг корму не виявили ефективності на
досліджуванні показники. У той же час, на показник заплідненості яєць дія
вітаміну Е в дозах 225-300 мг/кг позитивна (7-9 групи) і не залежить від
рівня селену у раціоні. Отримані результати свідчать про важливу роль
взаємодії вітаміну Е та селену на процеси заплідненості яєць,
ембріогенезу курчат.
Висновок. Збагачення комбікорму вітаміном Е до 150 - 225 мг/кг
корма і селеном до 0,2 мг/кг корма сприяє підвищенню заплідненості яєць
курей-несучок батьківського стада на 1 %, виводимості яєць на 1,5 %,
виводу добових курчат на 1,7 %, плодючості птиці на 3.5–4,4 курчат (до
138,0-138,9 голів на початкову несучку за 7 місяців дослідного
продуктивного періоду).
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The results of influence of high quantities of vitamin E and selenite of
nitrogen in forage of herd hens on reproduction of bird quality are shown. The
increase in feeding of hens with vitamin E and selenium rises the impregnation
of eggs on 1%, the hatching of eggs on 1,5%, the raise of daily chicken on
1,7%, the hen fecundity on 3,5 – 4,4 chickens (to 138,0 – 138,9 heads of hens
for 7 month of experimental period )
Vitamin E, selenium, herd, eggs, the impregnation of eggs, the
hatching of eggs.

МУЛЬТИЭНЗИМНЫЙ КОМПЛЕКС
НА ФОСФОЛИПИДНОЙ МАТРИЦЕ
______________________________
Т.Г.Айдинян (Компания «Кемин»)
Для максимизации использования питательных веществ, в частности, энергии и протеина, как правило, используют ферментные препараты. Считается, что включение в состав рациона ферментных препаратов приводит к увеличению усвоения обменной энергии и доступности
протеина.
Недавние исследования, проведенные в лаборатории компании
Кемин Европа, показали, что это не совсем так (таблица 1). Например,
при использовании «зерновых» моно-ферментов – бета-глюканазы или
ксиланазы, или их сочетания, растворимость протеина комбикорма
увеличивается незначительно - лишь на 1 %. При использовании
мультиэнзимного комплекса Кемзайм, содержащего в своем составе
целлулазу и протеазу, растворимость протеина увеличивается уже на 20
%. Дальнейшее добавление к Кемзайму протеазы способствует более,
чем трехкратному увеличению растворимости протеина даже по
сравнению с Кемзаймом.
Аналогичные анализы, проведенные с отдельными ингредиентами
комбикормов, показали, что дополнение обычных «зерновых» ферментов
протеазной активностью способствует увеличению растворимости
154

протеина как зерна (пшеницы), так и соевого шрота (таблица 2). При этом
увеличение доступности протеина пшеницы более чем в два раза выше,
чем соевого шрота.
1. Влияние добавления различных сочетаний ферментов на
растворимость протеина, контроль=100 %
Комбикорм
Относительная растворимость
протеина
Контроль
100
Контроль+бета-глюканаза+ксиланаза
101
Контроль + Кемзайм
120
Контроль + Кемзайм + протеаза
178

2. Влияние разных сочетаний ферментов на растворимость
протеина пшеницы и соевого шрота
Субстрат
Сочетание ферментов
Относительная
растворимость протеина,
%
Пшеница
Без ферментов
100
Кемзайм
195
Соевый шрот
Без ферментов
100
Кемзайм
137

Эксперименты, проведенные на бройлерах, подтверждают положительное влияние добавления к «зерновым» ферментам протеазы (таблица
3). Добавление к контрольному рациону ферментов независимо от их природы способствует улучшению усвоения энергии, о чем свидетельствует лучшая конверсия корма (на 2,43 - 3,29 %). Но в группе, получавшей фермент с
протеазой, отмечена очень большая разница по выходу грудных мышц: на
7,5 % больше, чем в контроле. Больший выход грудных мышц свидетельствует о лучшей обеспеченности незаменимыми аминокислотами, в первую
очередь, лизином. Из этого следует, что усиление «зерновых» ферментов
протеазной активностью способствует значительному увеличению доступности незаменимых аминокислот и, в частности, лизина.
3. Влияние разных сочетаний ферментов на продуктивность бройлеров
Группа
Показатель
Контроль Контроль+бетаКонтроль+бетаглюканаза+
глюканаза+ксиланаза+
ксиланаза
протеаза
Живая масса при убое, г 2301,5
2320,9
2339,8
Среднесуточный
53,69
54,16
54,61
привес, г
Конверсия корма
1,641
1,603
1,587
Масса тушки, г
1999,1
1990,3
2057,5
Масса грудных мышц, г
422,0
426,6
453,5
Выход грудных мышц, %
21,11
21,43
22,04
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Для дальнейшего увеличения эффективности Кемзайма, усиленного
протеазной активностью, в исследовательском центре компании Кемин
Европа его дополнили фосфолипидом – лизофосфатидилхлдином. Лизофосфатидилхолин облегчает образование в кишечнике комплекса фермента с субстратом, улучшает эмульгирование жиров за счет образования
мицелл меньшего размера и увеличивает всасывание питательных веществ,
благодаря увеличению проницаемости клеточных стенок слизистой оболочки
кишечника.
Полученная комбинация запатентована под коммерческим названием Нутрикем (Nutrikem). Также запатентован процесс производства
Нутрикема. Опыты, проведенные с использованием разных доз Нутрикема в рационе бройлеров, показали, что он способствует значительному
улучшению зоотехнических показателей. Четко выраженный дозовый
эффект имел место как по живой массе, так и по конверсии корма. В
частности, при использовании 500 г Нутрикема на 1 тонну корма живая
масса по сравнению с контролем увеличивалась на 3, 2 %, а конверсия
корма улучшилась на 2,5 %. При использовании же 1 кг Нутрикема живая
масса увеличилась на 8,4 %, а конверсия корма улучшалась более, чем
на 10 %. Эти данные свидетельствуют о достоверном увеличении
усвоения энергии при включении в рацион Нутрикема. Что касается доступности аминокислот, то при использовании 1000 г Нутрикема на 1 т
корма увеличение выхода грудных мышц по сравнению с контролем составило 8 %, и разница эта была статистически высоко достоверна
(P<0.001). В то же время доза 500 г/т не оказала на этот показатель
никакого влияния.
4. Влияние разных доз Нутрикема сухого
на зоотехнические показатели бройлеров
Группа
Показатель
Нутрикем
Контроль
500 г/тонну 1000
г/тонну
Живая масса при убое, г 1707
1761
1850
Ср.суточный прирост, г
46,3
47,8
50,2
Потребление корма,
79,9
80,4
80,8
г/гол./сут.
Конверсия корма
1,728
1,685
1,609
Масса грудных мышц, г
351
349
379
Выход грудных мышц, % 15,8
15,6
16,1

Разница, %

+ 8,4

- 10,1
+ 7,98

Очевидно, что учет дополнительного высвобождения обменной
энергии и аминокислот при включении в рацион Нутрикема, дает возможность изначально формулировать рационы с меньшей питательностью.
В опыте, проведенном на бройлерах кросса Росс с суточного до 42
дневного возраста, цыплята (1530 гол.) были распределены на три
равные группы. Цыплята контрольной группы получали стандартный
рацион, питательная ценность которого представлена в таблице 5.
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5. Питательность рациона цыплят контрольной группы
Содержание, %
Рацион
Стартерный
Ростовой
Финишный
Сырого протеина
23,02
19,97
19,47
Обменной энергии,
314
324
325
ккал/100 г
Сырой клетчатки
2,02
2,05
2,09
Сырого жира
7,81
7,61
7,58
Лизина
1,31
1,14
1,03
Метионина+цистина
0,97
0,88
0,82
Треонина
0,84
0,71
0,70

Цыплят второй группы кормили рационом, в котором содержание
обменной энергии по сравнению с контролем было ниже на 18 ккал/100 г,
содержание доступного лизина – на 0,07 %,, доступного метионина – на
0,04 %. Для снижения содержания энергии масло заменили кукурузой, а
содержание аминокислот было уменьшено за счет меньшего ввода
синтетических лизина и метионина.
Цыплята третьей группы получали комбикорм цыплят второй
группы, дополненный Нутрикемом.
Снижение питательности корма привело к ожидаемому ухудшению
зоотехнических показателей у цыплят второй группы (таблица 6). При
неизменном потреблении корма по сравнению с контролем, их живая
масса при убое уменьшилась на 2,7 %, что в свою очередь привело к
ухудшению конверсии корма на 2,2 %.
Добавление к низкопитательному рациону Нутрикема не только
полностью восстанавливало продуктивность до уровня контроля, но
способствовало значительному превышению его: по живой массе на
4,4 %, по конверсии корма – 2,62 %.
6. Влиняиние Нутркиема на зоотехнические показатели
Показатель
Рацион
Контрольный
НизкопитаНизкопитательтельный
ный+ Нутрикем
Ср.суточный прирост,
46,76
45,48 (-2,7)
48,88 (+4,5 %)
г
Живая масса при
2008
1954
2097
убое,г
Потребление корма, г
3743
3732 (-0,3 %)
3814 (1,9 %)
Конверсия корма
1,869
1,911 (+ 2,2 %)
1,820 (-2,6 %)
Сохранность, %
97,6
98,8
98,1
* в скобках разница с контролем.

Столь большую отдачу по продуктивности на фоне столь
значительного снижения питательной ценности затруднительно получить
при использовании только ферментов. Очевидно, в данном случае имеет
место синергетический эффект ферментов и фосфолипидов. То есть
использование Нутрикема на практике может позволить существенно
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сэкономить на стоимости кормов. Если вернуться к схеме приведенного
выше опыта, то для снижения содержания обменной энергии во второй
группе 3 % жира были заменены кукурузой, а снижение уровня
незаменимых аминокислот обеспечено за счет снижения ввода
синтетических лизина и метионина (таблица 7).
7. Простейший расчет обоснованности использования Нутрикема
для экономии стоимости корма
Изменение
Стоимость,
Экономия на 1
Ингредиент
содержания +/Руб/кг
тонну корма, руб.
(кг/тонну корма)
Масло
- 30
40,00
- 1200
Лизин
- 0,45
120,00
- 54
Метионин
- 0,2
180,00
- 36
Кукуруза
+ 31,3
8,00
+ 250,4
Нутрикем
+ 1,0
300,00
+ 300
Общая экономия
- 739,6

Стоимость низкопитательного рациона, который скармливали
цыплятам второй группы, была на более чем на 700 руб/тонну ниже, чем
стоимость контрольного. Добавление к нему Нутрикема лишь
незначительно повышает его стоимость, и, тем не менее, он - рацион все
еще остается намного дешевле контрольного.
Таким образом, использование Нутрикема обеспечивает лучший
рост, конверсию энергии и использование аминокислот, а также
предоставляет широкие возможности по модификации рационов в
сторону их большей экономичности.

DSM НУТРИШНЛ ПРОДАКТС ВАШ НАДЁЖНЫЙ
ПАРТНЁР В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ
__________________________________________
ДСМ Нутришнл Продактс является мировым лидером в производстве витаминов, каротиноидов, ферментов и эубиотиков в индустрии
кормов для животных с обширным спектром брендовых продуктов, часто
используемых исключительно в производстве комбикормов. Штабквартира компании расположена в Швейцарии, офисы по продажам
более чем в 100 странах по всему миру. Имея 11 производственных
предприятий в 7 странах компания также обладает уникальной широкой
сетью специализированных премиксных заводов по всему миру.
ДСМ Нутришнл Продактс повышает биологическую ценность
продуктов питания, обеспечивая инновационные решения, основаннные
на безопасности, прозрачности и качестве, даёт преимущства нашим
клиентам, потребителям, окружающей среде и здоровью животных.
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ДСМ Нутришнл Продактс предлагает обширный спектр продуктов и
техническую/маркетинговую поддержку всем секторам кормопроизводства. Все наши продукты специально разработаны и составлены в рамках
стабильности, биодоступности, показателей переработки и безопасности,
отвечают потребностям современного производства кормов. В списке
продуктов полный спектр витаминов и премиксов (РОВИМИКС®), карокормовые
ферменты
(РОНОЗИМ®
и
тиноидов
(КАРОФИЛЛ®),
РОКСАЗИМ®), эубиотики (ВевоВиталь®, ЦИЛАКТИН® и КРИНА®) и
микроэлементы (МИКРОГРАН® и Вевомин®).
Витамины. ДСМ Нутришнл Продактс предлагает полный спектр как
жирорастворимых, так и водорастворимых витаминов, включая несколько
важных специальных продуктов, таких как Hy-D® и STAY-C®. По
химической структуре Hy-D® представляет собой 25-гидроксивитамин D3,
первый метаболит в процессе активации витамина D в организме. Hy-D®
способен поддерживать физиологические функции витамина D3, при
этом обладает преимуществами, которых нельзя достичь увеличением
дозировок витамина D3. STAY-C® является термостабильной формой
витамина С, специально разработанной для использования этого
важного витамина в агрессивных условиях обработки корма.
С использованием концепции Оптимального Витаминного Питания
(OVN), описывающей необходимые животным уровни витаминов,
применение продуктов РОВИМИКС® помогает животным реализовать
свой генетический потенциал.
Каротиноиды. Цвет является одним из основных критериев, по
которым потребители оценивают качество пищевых продуктов, это также
относится к окраске желтка яйца и пигментации кожи бройлера. ДСМ
Нутришнл Продактс занимает лидирующие позиции в применении
каротиноидов в птицеводстве в течение многих лет. В добавление к двум
выдающимся каротиноидным продуктам (КАРОФИЛЛ® Жёлтый и
КАРОФИЛЛ® Красный) компания предлагает обширный спектр
технического сервиса и маркетинговых инструментов (например,
Балльная Шкала окраски ДСМ (DSM-YCF) и Программа Оптимизации
Цвета яичного желтка (DSM-YCO) в помощь птицеводству для
производства продуктов наиболее эффективным способом и заданного
потребителями качества.
Кормовые ферменты. В связи с доказанными экономиическими и
безопасными для окружающей среды преимуществами использование
кормовых ферментов в кормопроизводстве значительно возросло. ДСМ
Нутришнл Продактс (в союзе с компанией Новозаймз) представляет
обширный
ряд
продуктов
кормовых
ферментов
®
®
(РОНОЗИМ /РОКСАЗИМ ), которые помогают расщеплять некоторые
антипитательные факторы (фитаты и некрахмалистые полисахариды),
присутствующие в животных кормах. Кроме того, РОНОЗИМ® СТ
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(Термостабильный гранулят, покрытый оболочкой) является самой
термостабильной сухой формой ферментов из имеющихся на рынке, это
преимущество исключительно важно в высокоагрессивых условиях
процессов кормообработки, используемых в настоящее время на
большинстве комбикормовых предприятий.
Эубиотики. Эубиотики (продукты, поддерживающие здоровье и
продуктивность животных с помощью моделирования кишечной
микрофлоры), такие как пробиотики, органические кислоты и эфирные
масла, могут служит эффективной альтернативой классическим
антибиотическим промоутерам роста и, следовательно, играют важную
роль в экономической эффективности животноводства. Пробиотики
стабилизируют кишечную микрофлору, предотвращают функциональные
и инфекционные кишечные расстройства. В результате происходит
балансирование активности ЖКТ, что приводит к улучшению роста и
развития животных. Одним из наиболее сильных представителей
пробиотиков является ЦИЛАКТИН®, который очень быстро колонизирует
ЖКТ и стимулирует производство антител, что положительно
сказывается на поддержании оптимального состояния здоровья и
высоких показателей продуктивности животных. Другим примером служит
ВевоВиталь®, новая экологически безопасная кормовая добавка для
свиней. ВевоВиталь® стабилизирует кишечную микрофлору и снижает рН
мочи, а также понижает концентрацию аммиака в свиноводческих
помещениях. Аммиак представляет собой общеизвестную экологическую
угрозу для нашей планеты и является фактором, способствующим
возникновению респираторных заболеваний свиней. Покупкой бизнес-направления КРИНА® у компании Акзо Нобель, ДСМ Нутришнл Продактс
усилила свои позиции в индустрии иннновационных кормовых добавок.
Ряд продуктов КРИНА® дополняет уще имеющуюся базу продуктов ДСМ
представляют
собой
Нутришнл
Продактс.
Продукты
КРИНА®
специальные смеси эфирных масел, производимые в виде сухих
порошковых продуктов и добавляемые непосредственно в корма для
жвачных, птицы и свиней. Активные ингредиенты, получаемые как из
экстрактов растений, так и синтетически, адресно дают определённым
видам животных. Сильный бренд в сочетании с большой научноисследовательской поддержкой демонстрирует преимущества КРИНА® в
укреплении лидирующих позиций ДСМ Нутришнл Продактс.
Неограниченные гарантии качества. Cистема Качественных
Стандартов Кормовых Добавок и Премиксов (FAMI-QS) разработана в
соответствии с Правилами Кормовой Гигиены ЕС, которым подчиняются
все комбикормовые предприятия Европейского Союза. FAMI-QS означает
разработку и внедрение максимальных Систем Контроля Качества и
процедур ХАССП. Компания ДСМ Нутришнл Продактс успешно прошла
аудит и получила сертификат стандартов качества FAMI-QS для всех
своих европейских предприятий по производству витаминов, кароти160

ноидов и премиксов. ДСМ просит всех поставщиков соблюдать данные
требования с целью гарантировать полную безопасность в процессах
производства пищевых продуктов.
Премиксное производство. Вышеупомянутые продукты компании
представлены на мировом рынке как монопродукты и как витаминноминеральные премиксы на 41 премиксном заводе компании ДСМ
Нутришнл Продактс по всему миру. Современный премиксный завод
ДСМ Нутришнл Продактс расположен в городе Мщонов, Польша. Завод
поставляет премиксы для сельскохозяйственных животных в Восточную
Европу.
Многие
российские
и
украинские
птицеводческие,
свиноводческие и комбикормовые предприятия снабжаются премиксами
с данного завода. Как и все другие заводы ДСМ Нутришнл Продактс,
завод в Мщонове полностью соответствует требованиям ISO и FAMI-QS
(Cистема качества кормовых добавок и премиксов) в обеспечении
безопасности и качества производимых премиксов.
В настоящее время компания ДСМ Нутришнл Продактс
совместно с компанией Агросила-Групп ведёт строительство
ультрасовременного премиксного завода в городе Набережные
Челны (Татарстан).
Премиксы производятся по стандартам в соответствии с концепцией Оптимального Витаминного Питания (OVN) или согласно
практическим потребностям клиентов с учётом рекомендаций технического персонала компании ДСМ.
Заключение. ДСМ Нутришнл Продактс имеет давние традиции в
качестве поставщика высококачественных продуктов, услуг и ценных
предложений для животноводства и кормопроизводства. Они специально
разрабатываются с целью помочь специалистам оптимизировать
здоровье животных и показатели продуктивности, удовлетворить
ожидания потребителей в отношении качества продуктов и,
следовательно, повысить рентабельность производства.
Согласно действующей программе исследований и развития, ДСМ
Нутришнл Продактс продолжает разрабатывать новые продукты, новые
формы продуктов и новые решения для того, чтобы помочь
животноводству и кормопроизводству развиваться в будущем. В целом
можно сказать, что, имея большое количество производственных заводов
по всему миру и, следовательно, контороль качества и безопасность на
всех этапах производства кормовых добавок и премиксов вместе с
внедрением системы качества FAMI-QS и отличной сетью продаж и
маркетинга, ДСМ Нутришнл Продактс представляет собой лучшую
компанию для того, чтобы стать Вашим предпочтительным партнёром в
области кормления животных.
За дальнейшей информацией обращайтесь:
www.dsmnutritionalproducts.com
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В статье приведены данные исследований по микробиологическому мониторингу бактериальных болезней птиц и
обосновано применение нового комплексного антибиотика ТимТил-250
для лечебно-профилактических мероприятий при ассоциированном
колибактериозе и микоплазмозе.
This paper presents research data on microbiological monitoring
bacterial disease of birds and reasonable application of a new antibiotic
complex TimTil-250 for therapeutic and preventive measures associated with
colibacillosis and mycoplasmosis.
Птицеводство, как одна из важных отраслей сельского хозяйства,
занимает значительное место в решении задач по удовлетворению
потребности населения в продуктах питания. Высокая концентрация
птицы, тесное взаимодействие основных производственных цехов и
подразделений, а также разные методы выращивания молодняка и
содержания взрослых особей создают напряженную эпизоотическую
ситуацию по инфекционным болезням, нередко приводящую к
существенным экономическим затратам на проведение лечебных и
профилактических мероприятий [1].
Видовой состав возбудителей болезней в каждом птицеводческом
помещении различен и может включать группы бактерий, вирусов,
микоплазм и др. В процессе их взаимодействия изменяются адаптивные,
антигенные, патогенные свойства каждого вида возбудителя. При этом
своевременность постановки первичного диагноза и установление
этиологии болезни во многом зависят от качества лабораторных
исследований, без проведения которых эпизоотическая ситуация может
оставаться неясной длительное время [2-5].
Исследованиями многих ученых доказаны серьезные изменения в
нозологической структуре инфекционных болезней птиц. Все чаще в
промышленном птицеводстве стали наблюдать высокую смертность
птицы при ассоциированных бактериальных болезнях.
С профилактической и терапевтической целью при бактериозах птиц
применяют антибиотики широкого спектра действия. Однако бессистемное
применение антибиотиков в производстве, без учета всех членов
ассоциации, участвующих в инфекционном процессе, и чувствительности
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возбудителей к лекарственным препаратам, зачастую не позволяет
добиться желаемых результатов [2, 6].
В связи с этим целью наших исследований было провести
микробиологический мониторинг бактериальных болезней птиц и
предложить комплекс лечебно-профилактических мероприятий при этих
заболеваниях.
Материалы и методы. Исследования проводили в лаборатории
«Ветеринарная фармация» и виварии Сумского национального аграрного
университета и фермерском хозяйстве ЧП «Калина» Краснопольского
района Сумской области. Использовали эпизоотологический, клинический,
патологоанатомический и бактериологический методы диагностики.
Объектами исследований служили куры разных кроссов и половозрастных
групп. Для идентификации микроорганизмов после изучения культуральных,
тинкториальных, морфологических и биохимических свойств использовали
«Определитель бактерий Берджи» (1997). Чувствительность бактерий к
антимикробным препаратам определяли дискодиффузным методом и
методом серийных разведений [7].
Цифровые
данные
экспериментов
обработаны
методами
математической статистики, принятыми в биологии и медицине, с
использованием компьютерной программы Microsoft Excel 2000 и
критериев Стьюдента.
Результаты исследований. Анализ напряженности эпизоотического процесса показал, что большая доля погибшей птицы
приходится на: колибактериоз – 39%, сальмонеллез – 30%, псевдомоноз
– 15%; меньшая – на анаэробную энтеротоксемию – 7%, респираторный
микоплазмоз – 7% и другие заболевания – 4% (рис. 1). Чаще всего
заболевания протекали в ассоциации.

Рис. 1. Экстенсивность эпизоотического процесса при инфекционных
болезнях птицы за 2009 − 2011 гг. на птицефабриках Украины

В результате проведенных бактериологических исследований
павшей птицы выделены культуры следующих микроорганизмов: S.
aureus, S. faecalis, C. jejune, C. diversus, E. agglomerans, E. coli (серовары
О2, О78, О157), K. pneumonia, P. mirabilis, P. vulgaris, P. aeruginosa, S.
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enteritidis, S. pullorum gallinarum, Y. еnterocolitica, C. рerfringes, M.
gallisepticums.
При определении чувствительности изолированной микрофлоры к
антибактериальным препаратам было установлено, что они все
чувствительны только к тилозину, тиамулину и сульфадимизину (табл. 1).
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полимиксин

неомицин

мономицин

канамицин
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1

тиамулин

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

колистин

0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1

гентамицин

Види
ммикроорганизмов
S. aureus
S. faecalis
C. jejuni
C. diversus
E. agglomerans
E. coli
K. pneumoniae
P. mirabilis
P. vulgaris
P. aeruginosa
S. enteritidis
S. pullorum
gallinarum
Y. enterocolitica
C. perfringens
M. gallisepticum
Примечание:
чувствительные

ампицилин

1. Чуствительность изолированной микрофлоры к основным АДВ
современных химиотерапевнических препаратов
Активно действующие вещества

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
высоко

Исходя из довольно значительного процента наличия ассоциированных заболеваний птиц, а так же для уменьшения перспективы
развития резистентности у возбудителей бактериозов, нами разработана
принципиально новая для птицеводства рецептура комплексного
препарата ТимТил-250.
За его основу был взят хорошо зарекомендовавший себя
инъекционный препарат ТимТилтм, который разработан для свиноводства
и серийно производится в НПФ «Бровафарма».
В одном миллилитре экспериментального препарата содержится
(по активно действующим веществам): тиамулин гидроген фумарат – 145
мг и тилозин тартрат – 105 мг.
Комбинацию из двух взаимно усиливающих антибактериальных
компонентов подобрано в таком соотношению, которое обеспечивает
универсально широкий и надежный спектр действия относительно возбу164

дителей основных хозяйственно-значимих бактериозов, микоплазмозов,
pикетсиозов, спирохетозов, трепонемозов и хламидиозов, которые
поражают птиц разных возрастов и видов.
Тиамулин – полусинтетический антибиотик из группы плевромулинов.
Он тормозит протеиновый синтез у микроорганизмов и действует
бактериостатически в отношении: грамположительных (Erysipelotrix spp.,
Staphylococcus
spp.,
Streptococcus
spp.,
Listeria
monocytogenes,
Corynebacterium pyogenes) и грамотрицательных бактерий (Pasteurella spp.,
Klebsiella pneumoniae, Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis,
Fusobacterium necrophorum); микоплазм (М. bovis, M. hypopneumoniae, M.
hyorhinis, M. synoviae, M. hyosynoviae, Ureoplaasma spp. ); лептоспир
(Leptospira spp.); спирохет (Serpulina hyodysenteria S. innocens); трепонем
(T. hyodysenteriae) и хламидий (Chlamydia spp.).
Тилозин – антибиотик из группы макролидов. Его бактериостатическое действие основано на угнетении бактериального синтеза
протеинов в связи с соединением с рибосомами. Тилозин активный в
отношении: грамположительных (Actinomycos spp., Bacillus anthracis,
Clostridium spp., Corynebacterium spp., Streptococcus spp., E. colli,
Erysipelothrix rhusiopathiae) и грамотрицательных бактерий (Brucella spp.,
Fusobacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp.,
Treponema spp., Bortalella bronchiseptica, Proteus mirabilis) и угнетает рост
некоторых видов микроорганизмов семейства Mycoplasma, Chlamydia,
Ureplasma и Rіkettsia.
ТимТил 250 показал высокую эффективность при лечении
ассоциированных бактериозов, хорошо всасывается из желудочнокишечного тракта и в течение 15-28 часов сохраняется в терапевтических
концентрациях в большинстве органов и тканей.
По завершению широкого спектра доклинических испытаний нами
было организовано его производственную проверку в хозяйстве
неблагополучном по колибактериозу в ассоциации с микоплазмозом.
Результаты терапевтической эффективности применения нового
препарата в промышленном птицеводстве наведено в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, применение Тимтила 250 улучшило
показатели сохранности птицы на 3,4% и среднесуточного привеса на 2,2
г. Кроме того предубойная масса опытных бройлеров была выше на 94
грамма.

Заключение. Из выше изложенного следует, что препарат
Тимтил 250 эффективен в отношении бактериальной флоры и его
применение в птицеводческих хозяйствах в комплексе мероприятий
по профилактике колибактериоза и микоплазмоза экономически
оправдано.
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корма
Курс лечения (суток)
4
4
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В
статті
представлені
і
проаналізовані
результати
експериментальних досліджень щодо вивчення ефективності експрес –
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методу виділення сальмонели із продукції птахівництва за допомогою
експрес-методу Рідаскрін Сальмонела.
Продукція птахівництва, ізоляція, мікроорганізми, реізоляти,
інкубація, експрес-методи, контамінація, сальмонела.
Харчові токсикоінфекції - гострі інфекційні захворювання, що викликаються умовно-патогенними бактеріями, які продукують екзотоксинни.
При попаданні мікроорганізмів в харчові продукти в них накопичуються
токсини, які можуть викликати отруєння людини. У більшості країн, де є
системи звітності щодо випадків хвороб харчового походження, протягом
минулих десятиліть зареєстровано значне збільшення поширеності
захворювань, що викликаються мікроорганізмами в продуктах
харчування. До числа цих мікроорганізмів відносяться Salmonella spp.,
Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes або такі, як E. coli O157.
Серед харчових токсикоінфекцій сальмонельоз становить одне з
навайжливіших загальнобіологічних і соціально значущих захворювань,
тому для боротьби з ним поєднують свої знання та працю фахівці
ветеринарної і гуманної. Особливістю сучасної епідеміології сальмонельозу є збільшення кількості харчових спалахів токсикоінфекцій,
пов’язаних, насамперед, з вживанням м’яса птиці і продуктів птахівництва.
В багатьох країнах саме такий шлях зараження є домінуючим [4].
В Україні відзначається захворюваності зростання сальмонельозом
порівняно з минулим роком. Так, массове захворювання сальмонельозом
жителів столиці після вживаннямня в їжу курей-гриль спостерігалось на
початку червня поточного року, в результаті цього випадку постраждало
46 чоловік, з них 4 - діти.
Завданням дослідження була оцінка ефективності методу контролю
контамінації мяса птиці, що регламентовані міжнародними стандартами,
на предмет якісної і кількісної оцінки реізоляції Salmonella spp. та
порівняння ефективности експрес-методу «Рідаскрін Сальмонела» як з
точки зору методології та і отриманих результатів.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на базі
лабораторії кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та
безпеки і якості продуктів тваринництва факультету ветеринарної
медицини СНАУ. Поставлену задачу вирішували шляхом випробовування
спосібів виділення мікроорганізмів роду Salmonella з харчових продуктів
шляхом офіційно зареєстрованих культуральних методи ізоляції
сальмонел із харчових продуктів та із застосуванням експрес-методу
вивявлення сальмонел в продуктах харчування Рідаскрін Сальмонелла
(R-Biofarm, Germany).
В роботі використовували культури штамів Salmonella enteritidis та
Salmonella typhymurium, що були ізольовані нами попередньо із продуктів
птахівництва, оптичний стандарт мутності ДНКІБШМ, м. Київ. Стерильний
мясний фарш, який був виготовлений із курячих стегенець, придбаних в
мережі роздрібної торгівлі. Із ясного фаршу готували наважки масою 150
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г. В кожну із наважок вносили суспензії сальмонел кожного підвиду
окремо з наступними розрахунковими концентраціями: 1×10-1 – 1×103
КУО/г породукту. Ідентифікацію ізольованих культур мікроорганізмів
здійснювали, використовуючи визначник Берджі (1997).

Результати дослідження. На першому етапі нами була проведена
робота щодо аналізу та порівняльної оцінки ефективності схем виділення
168

cальмонели із продукції птахівництва, які застосовуються в зарубіжної і
вітчизняній лабораторній практиці, розробки доступної і ефективної для
практичних досліджень методики виявлення сальмонел в продукції
птахівництва.
В світовій практиці використовують два офіційно зареєстрованих
культуральних методи ізоляції сальмонел із харчових продуктів: згідно
міжнародних стандартів (ДСТУ EN 12824:2004 "Мікробіологія харчових
продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення
Salmonella" (державний стандарт України, гармонізований з ISO 6579) та
ДСТУ ISO 6579:2006 "Мікробіологія харчових продуктів і кормів для
тварин. Методика виявлення Salmonella spp" (державний стандарт
України, гармонізований з ISO 6579) [1,2,3].
Обидва методи регламентують посів дослідної проби в спеціальні
рідкі середовища збагачення з метою накопичення бактеріальної маси,
наступний пересів культур на поверхню щільного поживного середовища
та подальшу ідентифікацію типових колоній мікроорганізмів за
біохімічними тестами.
Експрес-методи виявлення патогенних бактерій із продуктів харчування мають ряд переваг, включаючи скорочення терміну проведення
досліджень з декількох днів до 23-24 годин. Схема проведення
досліджень надано нижче.
З метою порівняльної оцінки ефективності схем виділення сальмонел з
продукції птахівництва за міжнародними стандартами та експрес-методом
ІФА «Рідаскрін Сальмонела» ми провели дослідження контамінового
сальмонелою мясного фаршу. Результати досліджень надано в таблиці 1.
Вищезазначені методи дозволяють провести лише якісний аналіз
продуктів харчування на наявність мікроорганізмів роду Salmonella.

Доза
зараження
(КУО/г)
1,0
1,0
1,0
10,0
10,0
10,0
100,0
100,0
100,0
1000,0
1000,0
1000,0

1. Результати виділення сальмонел із
експериментально контамінованого мясного фаршу
Дослідження через 24 години
Дослідження через 48 години
після зараження
після зараження
ISO
enteriditis/
typhymurium
– /–
– /–
– /–
+/–
+/–
+/–
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+

Ридаскрин
enteriditis/
typhymurium
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/–
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+

169

ISO
enteriditis/
typhymurium
+/–
+/–
+/–
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+

Ридаскрин
enteriditis/
typhymurium
+/–
+/–
+/–
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+

Висновки
Виділення Salmonella spp. із продуктів птахцівництва за експресметодом «Рідаскрін Сальмонела» має переваги в швидкості проведення
досліджень при найменших дозах зараження – через 24 години
культивування при дозі зараження 1,0 КУО/г, має вищі рівні реізоляції
сальмонели з урахуванням дози кампілобактерій, що внесена в продукт
(млн/см3): на 4,0%; 4,0%; 5,9%; 5,9%; 4,9% в порядку зростання дози
контамінації, відповідно.

Список літератури
1. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний
метод виявлення Salmonella" (державний стандарт України, гармонізований з
ISO 6579) : ДСТУ EN 12824:2004.– К.: Держспоживстандарт України, 2005 р., 28
с. – (Національний стандарт України).
2. Мікробіологія харчових продуктів
і кормів для тварин. Загальні
настанови мікробіологічних досліджень (ISO 7218:1996, IDT) : ДСТУ ISO
7218:2008. – [Чинний від 2011-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008.
– 11 с. – (Національний стандарт України).
3. ISO 6579: 2002 "Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal
method for the detection of Salmonella spp.".
4. Олійник Лідмила Вікторівна. Система моніторингу, контролю і
профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіології:
Автореф. дис. д-ра вет. наук: 16.00.09 / Львівська національна академія
ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. — Львів, 2004. — 33с.

Data on Salmonella isolation from poultry products using expressmethod Ridascreen Salmonella are revealed in the paper.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ПРОДУКТИВНОГО
ДЕЙСТВИЯ КОМБИКОРМОВ
_______________________________________________
Б.В.Егоров, доктор технических наук, профессор
чл.-корр. НААН Украины
Одесская национальная академия
пищевых технологий
Кормовые средства различаются не только происхождением, физическими свойствами, но и по химическому составу и кормовой ценности.
Скармливание отдельных кормовых средств малоэффективно, так как не
позволяет сбалансировать рацион животных по жизненно важным питательным и биологически активным веществам, недостаток или избыток
которых приводит к нарушению обменных процессов, снижению
продуктивности и даже возникновению болезней. Известно, что кормовая
ценность комбикорма, как правило, выше кормовой ценности отдельных
видов сырья, использованных для его производства. Комбикорм позволяет
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оптимально использовать естественный набор питательных и биологически активных веществ различных кормовых средств для обеспечения
потребностей животных. За счет этого затраты на получение единицы
животноводческой продукции существенно снижаются (рис.1, а, б).
МЯСНЫЕ КУРЫ
затраты корма (кг) на получение 1
кг прироста живой массы

СВИНЬИ
затраты корма (кг) на получение 1 кг
прироста живой массы

7
6
5
4
3
2
1
0
Комбикорм

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Раздельные
кормовые
средства

Комбикорм

а

Раздельные
кормовые
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Рис.1 Изменение затрат корма на получение единицы
животноводческой продукции при использовании комбикормов и
раздельных кормовых средств

Убытки из-за различия в затратах кормов на получение единицы
животноводческой продукции делают невозможным ее производство на
промышленной основе. Кроме того, применение комбикормов позволяет
регулировать потребление питательных и биологически активных
веществ животными в зависимости от их возраста, пола, назначения и
условий содержания. В составе комбикормов животным скармливают
такие кормовые средства, которые в отдельности трудно использовать.
Например, кормовые животные жиры, мелассу, поваренную соль,
витамины, соли микроэлементов. Применение комбикормов, особенно в
гранулированном виде или в виде комбикормовой крупки, позволяет
исключить возможность выборочного потребления отдельных кормовых
средств животными и птицей. Применение комбикормов позволяет
механизировать процесс раздачи корма животным и птице, упрощает
технологию подготовки кормов в хозяйствах, снижает трудоемкость
кормоприготовления. Все это приводит к существенной экономии кормовых средств, в первую очередь зерна, снижению затрат на производство
животноводческой продукции.
Успехи племенной работы с одной стороны и применение высококачественных комбикормов с другой стороны привели к резкому
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увеличению продуктивности животных. Например, продуктивность
сельскохозяйственной птицы возросла почти вдвое за период развития
комбикормовой промышленности в нашей стране (с 1925 по 2000 г.г.).
За последние десятилетия выведены новые породы сельскохозяйственных животных, птицы и рыб, выращивание которых без
комбикормов становится просто невозможным.
Использование комбикормов в кормлении молочного скота
приводит к повышению молочной продуктивности на 20…30 %, а при
содержании высокопродуктивных коров молочное производство без
использования комбикормов становится невозможным.
Достижения науки и
практики
в племенной ра309
400
боте и применение высококачественных комбикормов
300
обеспечили резкое увели136
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200
120
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больше, чем вдвое за пеб яйценос0
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а
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2
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до 309 яиц в год, а длительность
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мясных цыплят, или бройсельскохозяйственной птицы:
леров, сократилась с 120
а- бройлеров; б- кур-несушек
до 32-42 дней.
Использование комбикормов для откорма свиней, развитие технологий кормления и повышение качества комбикормов обеспечили
снижение расходов комбикорма на получение 1 кг прироста живой массы
с 4.5...5 кг/кг до 2,9…3,5 кг/кг за период с 1960 по 2000 г.г. Применение
комбикормов в кормлении молочного скота обеспечило повышение
молочной продуктивности на 20…30% и привело к росту молочной
продуктивности коров с 3000 до 8500 л в год. Успехи промышленного
рыбоводства также во многом зависят от кормовой базы. Из практики
известно, что при выращивании рыбы на естественной кормовой базе
без применения комбикормов продуктивность рыбы не превышает 2-3
ц/га площади водоема. Применение комбикормов позволяет увеличить
продуктивность рыбы в среднем до 11-12 ц/га, а в некоторых хозяйствах до 25-30 ц/га. Около 70% рыбы в прудах получают за счет использования
комбикормов, а в промышленных водоемах индустриального типа - все
100%. Стоимость комбикормов при выращивании рыбы составляет около
50% себестоимости рыбной продукции.
Одной из важнейших характеристик комбикормов является их продуктивное действие, которое оценивают по уровню их конверсии.
172

Уровень конверсии комбикорма (УКК, англ. feed conversion ratio – FCR или
feed conversion efficiency – FCE) учитывает расходы комбикормов на
получение единицы животноводческой продукции. Например, при
выращивании мясной птицы, свиней и крупного рогатого скота на мясо
УКК указывает на количество комбикормов, потраченных на получение 1
кг живой массы животных, птицы и рыбы в среднем за весь период
выращивания и откорма. При производстве куриных яиц ЕКК указывает
на количество комбикормов, потраченных на получение 1000 шт. яиц, в
молочном скотоводстве ЕКК указывает на расходы комбикормов на
получение 1 л молока. Учитывая постоянное повышение стоимости кормовых средств и значительную долю стоимости комбикормов в получении птицеводческой и животноводческой продукции, актуальность и
важность повышения продуктивного действия комбикормов возрастает.
Более того, повышение продуктивного действия комбикормов позволит
повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий и
увеличить объемы производства комбикормов и, в свою очередь,
основных продуктов питания.
В 2010 году объем производства комбикормов в Украине составил
около 5,0 млн.тонн. Учитывая минимальную суточную потребность человека в животных белках (30 г, ФАО), учеными Одесской национальной
академии пищевых технологий были проведены исследования рациона
питания украинцев в различных регионах нашей страны. Обобщение
полученных результатов позволило установить соотношение источников
животного белка в среднем рационе питания: мясо птицы – 28%, свинина
– 39%, телятина и говядина – 10%, рыба – 5%, молоко – 9%, яйца куриные – 9%. Зная содержание белка в основных продуктах птицеводства,
животноводства и рыбоводства, была рассчитана минимальная потребность в них населения страны.
Применяя прогрессивные нормы затрат комбикормов на получение
единицы животноводческой продукции были рассчитаны необходимые
объемы производства комбикормов по видам животных и в целом (рис.3).
Таким образом, нам нужно производить – не менее 10 млн.тонн
комбикормов в год, что позволит удвоить среднедушевое производство и
значительно улучшить питание наших сограждан и здоровье всей нации.
Причем, речь идет о высококачественных полнорационных комбикормах,
поскольку иные кормовые средства не обеспечат такой высокой конверсии корма.
Производство высококачественных комбикормов высокого продуктивного действия основано на правильном подборе сырья, его правильном хранении, расчете высокоэффективных рецептов, применении «высоких» технологий, высокоэффективных премиксов, при соответствующем кадровом и информационном обеспечении. Однако, как выяснилось
в последнее время, всего этого недостаточно – необходимо научнопрактическое сопровождение выработанной продукции. Сегодня, как
никогда, интересы производителей комбикормов и их покупателей
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ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ
В КОМБИКОРМАХ
1990 г. – 3,35 млн.т. МЯСА, IC=4,2 кг/кг
1995 г. – 2,2 млн.т. МЯСА, IC=6,45 кг/кг
2000 г. – 1,2 млн.т. МЯСА, IC=7,5
МИНИМАЛЬНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ В
ЖИВОТНЫХ И РЫБНЫХ
БЕЛКАХ – 30 г/сутки

ПОТРЕБНОСТЬ
В КОМБИКОРМАХ,
млн.т./год

СООТНОШЕНИЕ
ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА
(СРЕДНИЙ РАЦИОН
ПИТАНИЯ):
МЯСО ПТИЦЫ…………..28 %
МЯСО СВИНИНЫ………39 %
ТЕЛЯТИНА……………….10 %
РЫБА…….............................5 %

ПОТРЕБНОСТЬ В
ЖИВОТНЫХ И
РЫБНЫХ ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ,
млн.т.
МЯСО ПТИЦЫ..…0,797

1,515

1,9 кг/кг

5,979

3,5 кг/кг

0,429

1,5 кг/кг

ТЕЛЯТИНА…….….0,286

0,517

2,9 кг/кг

РЫБА............…….…0,178

0,256

0,14 кг/кг

МОЛОКО…….…….1,830

0,975

Всего: 9,67 млн.т.

150 кг/1000
30 г/сут.
белка

шт.

СВИНИНА.....……...1,708

ЯЙЦА (млрд.шт.).…6,500

КОМБИКОРМОВ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ - 187 КГ

Рис.3. Примерный расчет потребности Украины в полнорационных
комбикормах

совпадают. Всем нужен высокий результат. И чтобы его достичь, комбикормовый завод должен обеспечить полное сопровождение своей продукции. Еще 15-20 лет назад наличие зооветеринаров в штате комбикормовых заводов стран Запада вызывало недоумение, сегодня же для
успешной реализации комбикормовой продукции, гарантии ее правильного использования и получения заданного продуктивного действия –
нужно знать максимум информации и обеспечивать необходимые условия. Поэтому пополнение штата комбикормовых заводов специалистами
по зооветеринарии является первейшим шагом огромной важности. Комбикормовый завод вообще должен стать центром, где можно получить
любую консультацию относительно агробизнеса в птицеводстве и животноводстве. Для этого серьезные западноевропейские производители
комбикормов широко применяют создание пилотных птичников, ферм для
оценки продуктивного действия комбикормов собственного производства.
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Например, французская фирма «Гийомар» (25 % от объема производства комбикормов всей Франции) новые рецептуры комбикормов отрабатывает на собственном поголовье птиц, свиней, коров, собак и лошадей и
только после успешной апробации запускает их в серийное производство.
Повышению продуктивного действия комбикормов способствует
применение специальных способов тепловой обработки. Наибольшее
распространение в последнее время получает сочетание экспандирования и кондиционирования с гранулированием комбикормов (рис.4).
Использование тепловой обработки отдельных компонентов комбикормов, как правило, приводит к повышению удельных затрат энергии на
производство комбикормов. Использование же кондиционирования и
экспандирования в сочетании с гранулированием комбикормов напротив
- позволяет достичь желаемого результата без существенного увеличения затрат энергии. Хотя такие технологии требуют применения специальных технологических систем микронапыления растворов ферментов и витаминов на поверхность комбикормовой крупки и гранул, они
позволяют значительно повышать продуктивное действие комбикормов и
получать птицеводческую и животноводческую продукцию гарантировано
высокого качества.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ
КОМБИКОРМОВ И ПРОГРАММ КОРМЛЕНИЯ
МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
____________________________________________
Б.В. Егоров, доктор технических наук, проф.,
член-кор. НААНУ,
Н.В. Ворона, аспірант
Одесская национальная академия пищевых
технологий, г. Одесса
Кормление оказывает решающее влияние на рост, развитие,
здоровье и продуктивность с/х животных и птицы. Поэтому главная
задача в ведении интенсивного животноводства и птицеводства – это
улучшение использования питательных веществ при их минимальных
затратах на единицу продукции. Решающую роль в выполнении программ
и получении запланированных объемов животноводческой продукции
принадлежит комбикормовой промышленности. Ввиду того, что
комбикорма определяют себестоимость продукции на 60-75 % успешное
развитие
животноводства
в
значительной
мере
обусловлено
эффективным развитием комбикормовой промышленности.
В структуре комбикормов, производимых в Украине, наибольшая
часть приходиться на комбикорма для с/х птицы и составляет 47 %, что
связано с условиями конверсии и наименьшими затратами кормов. 19 %
приходиться на комбикорма для свиней, 11 % - КРС, 23 % - комбикорма
для других видов животных и птицы.

23%
47%
11%
19%
Сельскохозяйственная птица

Свиньи

КРС

Другие виды животных и птицы

Рис. 1. Структура производства комбикормов в Украине

Птицеводство характеризуется быстрыми темпами воспроизводства поголовья, наименьшими затратами материальных средств и живого
труда на единицу произведенной продукции (яйца и мясо бройлеров) по
сравнению с другими отраслями животноводства. Птица отличается
высокой продуктивностью, интенсивным ростом, способностью к наивыс177

шей конверсии корма при хорошей приспособленности к промышленным
условиям содержания [1].
Эффективность производства яиц в основном зависит от генетического потенциала кур разных кроссов и пород, которые используют
птицеводческие хозяйства и предприятия. На промышленных предприятиях с интенсивными технологиями производство базируется на
использовании высокопродуктивных кроссов зарубежной селекции,
обладающих высоким потенциалом и поэтому более требовательных к
комбикорму, его качеству и составу. Необходимо помнить, что покупая на
рынке птицу, в 80 % случаев вы приобретаете птицу высокопродуктивных
импортных кроссов. Использование этих кроссов дало возможность
яичным птицефермам выйти на уровень 280-320 штук яиц от средней
курицы-несушки при затратах комбикорма на 10 штук яиц 1,15-1,30 кг.
Современные кроссы имеют потенциальную продуктивность более 330
яиц в год [2].
Целью нашей работы было исследовать программы по содержанию
и кормлению следующих кроссов яйценоской птицы:
1. Баблона ТЕТРА-СЛ (Баблона ТЕТРА - Чехия).
2. Ломанн Браун-Классик (Ломанн Тирцухт -Германия).
3. Ломанн ЛСЛ-Классик (Ломанн Тирцухт - Германия).
4. Хай-Лайн кросс W-36 (Hy-Line International – США).
5. Хай-Лайн кросс W-98 (Hy-Line International – США).
6. Хай-Лайн Браун (Hy-Line International – США).
7. Хайсекс Браун (Hendrix Poultry Breeders B.V. – Голландия).
8. Хайсекс Уайт (Hendrix Poultry Breeders B.V. – Голландия).
Кросс Баблона ТЕТРА-СЛ производит яйца с коричневой скорлупой,
обладает превосходной жизнеспособностью и отличным качеством яйца,
по многим признакам позитивно выделяется среди самых распространенных в мире яичных кроссов. Данный кросс очень спокойный, хорошо
приспосабливается к различным условиям содержания и способен к
отличному производству яиц. Его содержание простое, надежное и
экономичное [3].
Фирма Ломанн Тирцухт (Германия) предлагает широкий выбор
высококачественных несушек, самыми распространенными из которых
являются Ломанн Браун-Классик и Ломанн ЛСЛ-Классик, известные
благодаря их продуктивности в производстве высококачественных белых
и коричневых яиц. Кросс Ломанн ЛСЛ-Классик почти не отличается от
кросса Ломанн Браун-Классик по показателям продуктивности и потребностям в питательных веществах. Ломанн ЛСЛ-Классик потребляет
меньше комбикорма, но и средняя масса яйца соответственно тоже
меньше [4].
Американская компания "Hy-Line International" производит три
кросса птицы яичных пород: Хай-Лайн Кросс W-36, Хай-Лайн Кросс
Коричневый, Хай-Лайн Кросс W-98.
Хай-Лайн Кросс W-36 является наиболее эффективной в мире
несушкой с отличной сохранностью. Нетребовательные в уходе несушки
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кросса производят сотни высококачественных яиц с крепкой скорлупой
при минимальном потреблении комбикорма, благодаря чему являются
несушками с наименьшей себестоимостью производства яиц. Надежный
кросс W-36 приносит максимум прибыли производителям яиц.
Рано созревающие птицы кросса Хай-Лайн W-98 подходят к началу
периода продуктивности уже с крупным яйцом и быстро достигают
оптимального размера яиц, который сохраняют в течение всего периода
яйценоскости. До 420-ти дневного возраста несушка производит более
240 яиц. Крепкая белая скорлупа, отличные внутренние показатели яйца,
отличная сохранность и большая яичная масса вместе с низким
потреблением комбикорма делают несушек W-98 мировым лидером по
эффективности производства качественной продукции.
Птицы кросса Хай-Лайн Браун являются самыми сбалансированными в мире по своим производственным показателям коричневыми
несушками. До 74-недельного возраста они производят более 320
высококачественных насыщенных яиц. Пик продуктивности превышает 95
%. С начала яйцекладки яйца отвечают наиболее оптимальному весу и
размеру. Кроме того, ежегодно происходит увеличение яйценоскости в
среднем на 3 яйца, а также увеличение размера яйца на 0,5 % при этом
удается сохранить стойкость к бою. Птица имеет иммунитет от многих
заболеваний (микоплазмоз, сальмонеллёз, лимфоидный лейкоз). Эти
показатели вместе с умеренным аппетитом несушек, отличной сохранностью и уравновешеенностью, делают птиц кросса высокопродуктивными, что в конечном итоге способствует прибыльности производства [5].
Результатом плодотворной работы голландских генетиков и селекционеров являются элитные кроссы кур с высоким генетическим потенциалом Хайсекс Браун и Хайсекс Уайт. Несушки этих кроссов очень не
привередливы в содержании. Птица очень спокойная, стойкая к стрессам,
приспособлена к холодному климату, яйцо несушек промышленного стада выровненное по массе, с крепкой скорлупой. Птица раносозревающая
и технологическая. В 150 дней продуктивность достигает 75-80 % [6].
В таблице 1 представлены данные продуктивности кроссов курнесушек в период выращивания.
Показатели продуктивности птицы, указанные в программах по содержанию и кормлению птицы фирмы - поставщика, основаны на результатах испытаний по всему миру в условиях хорошего содержания и
сбалансированного кормления. Поэтому реализация генетического потенциала птицы определенного кросса возможна только при соблюдении
установленных для нее программ кормления и содержания. Только с
учетом вышеперечисленных факторов производство яиц будет наиболее
рентабельным.
Как видно рисунка 2, чем больше птица потребляет корма, тем больше
ее живая масса и средняя масса яйца соответственно тоже выше.
Важную роль в достижении высокой продуктивности птицы играют
полнорационные комбикорма, изготавливаемые из доброкачественного
сырья в соответствии с детализированными нормами кормления. Комби179

корм различают не только по питательности, количеству обменной
энергии, содержанию аминокислот, но и по витаминно-минеральному
составу. Также при составлении рациона большое значение имеют
особенности кросса и возраст птицы.

Хай-Лайн
кросс W-36

Хай-Лайн
кросс W-98

Хай-Лайн
Браун

Хайсекс
Браун

Хайсекс
Уайт

Ломанн
БраунКлассик
Ломанн
ЛСЛКлассик

Показатели кросса

Баблона
ТЕТРА-СЛ

1. Данные продуктивности кроссов

97-98

98

9698

98

98

5,21

5,05

6,0

Сохранность, %
0-17 недель

97-98

97-98

97-98

Потребление
комбикорма
0-17 недель, кг

5,86,0

1-20 недели, кг
Затраты
комбикорма, кг
на 1 кг яичной массы
на 10 яиц
Живая масса, кг
16 недель
17 недель
20 недель

7,47,8

7,07,5

2,02,1

2,02,1

2,04 1,95
1,30 1,23
1,30 1,12

1,44

1,24
1,61,7

1,23

1,47

1,31,4

Для экономии комбикормов и более рационального их
использования согласно требованиям организма птицы на разных этапах
роста используют кормление по фазам. Программы кормления
используют при дробном кормлении для получения от определенного
кросса птицы паспортной продуктивности.
Использование дробного кормления кур-несушек позволяет:

уменьшить затраты комбикорма;

увеличить сохранность птицы;

увеличить массу яйца;

увеличить яйценоскость птицы;

улучшить однородность стада;

удовлетворить потребности птицы в питательных веществах
в разные периоды роста.
К сожалению, нарастающий дефицит высокопитательных кормовых
средств и их цена вынуждают многие птицефабрики вводить в состав
рационов более дешевые или трудно усваиваемые компоненты
180

(подсолнечниковый шрот (жмых), ячмень, просо и т.д.). При этом нужно
увеличивать нормы ввода биологически активных веществ (витаминов,
энзимов, аминокислот и т.д.), так как каждый сверхнормативный процент
клетчатки снижает перевариваемость органических веществ на 1,2 - 1,6
%. Использование низко питательных или трудно перевариваемых
компонентов комбикормов в разные периоды развития птицы, имеет свои
особенности.
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

6,5

5,9

6

6

5,2

1,44

1,5

1,2

1,2

5,6

5,1

1,5

1,2

Баблона Ломанн Ломанн
ХайХайТЕТРА- БраунЛСЛ- Лайн W- Лайн WСЛ
Классик Классик
36
98

Живая масса, кг

ХайЛайн
Браун

1,3

5,1

1,2

Хайсекс Хайсекс
Браун
Уайт

Потребление корма, кг

Рис. 2. Потребление корма и живая масса кур-несушек
различных кроссов за 17 недель выращивания

Различают два периода в течение жизни кур-несушек: период выращивания и продуктивный период. На рисунке 3 представлены рекомендуемые периоды содержания и кормления кур-несушек высокопродуктивных кроссов зарубежной селекции и согласно ДСТУ 4120-2002 «Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы» [7]. Из рисунка 3
видно, что рекомендуемые программы кормления сельскохозяйственной
птицы предусматривают смену большего количества рационов, чем предлагается в ДСТУ. Совершенствование технологии производства комбикормов и методов расчета рецептов идет в ногу с научно-техническим
прогрессом. Однако полученные таким способом комбикорма в соответствии с требованиями питательности ДСТУ нельзя отнести к полнорационным.
Остановим свое внимание на особенностях периода выращивания
кур-несушек. Наиболее ответственными в содержании и выращивании
кур-несушек являются первые 16-17 недель их жизни. Хороший уход и
сбалансированное кормление в течение этого периода может
гарантировать, что молодка поступит в птичник способной в полной мере
реализовать свой генетический потенциал. Однако этот факт часто
недооценивается. Ошибки, допущенные в этот период, в дальнейшем не
могут быть исправлены.
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Кроссы

Хайсекс Уайт
Хайсекс Браун
Хай-Лайн Браун

Хай-Лайн кросс W-98
Хай-Лайн кросс W-36
Ломанн ЛСЛ-Классик

Ломанн Браун-Классик
Баблона ТЕТРА-СЛ
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Рис. 3. Рекомендуемые периоды содержания и кормления кур-несушек
Примечание – в паспортах кроссов Хай-Лайн W-36 и Хай-Лайн W-98 в
период продуктивности рекомендуется смена 4-х рационов, а именно 2-х в
фазе 1 (20-32 и 32-44 недели).
Период продуктивности представлен тремя фазами яйцекладки.

Цыплята и молодки должны получать мучнистый комбикорм
крупного помола. Чрезмерное содержание очень мелких ингредиентов
или слишком крупная структура ведут к выборочному потреблению
комбикорма и неравномерному обеспечению питательными веществами.
ДСТУ 4120-2002 не учитывает эти требования импортных высокопродуктивных кроссов. По этой причине птицеводы нередко несут существенные убытки, связанные с перерасходом комбикормов, отставанием в
весе, снижением яйценоскости птицы, ухудшением качества скорлупы,
болезнями, связанными с ошибками кормления и т.д.
Период выращивания состоит из 3-х фаз.
Первая фаза (используют стартовый комбикорм) характеризуется
интенсивным развитием органов пищеварения и иммунной системы. В
этот период первичной целью является достижение рекомендуемых
среднесуточных приростов живой массы. Необходимо, чтобы в этот
период птица потребляла как можно больше комбикорма, который
должен быть качественным и легко усвояемым (с высоким содержанием
протеина и обменной энергии).
В качестве сырья используют кукурузу, пшеницу, соевый шрот и т.д.
Ввод в состав рациона в этот период выращивания подсолнечникового
шрота (жмыха), ячменя, проса и других, трудно усваиваемых
компонентов должен происходить постепенно [8].
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Учитывая, что в первые 6-12 часов после вывода слепые кишки у
цыплят свободны от микроорганизмов, а после первого приема комбикорма
наступает их быстрое заселение бактериями (коли - бактерии, стрептококки и
лактобактерии), для которых в слепых кишках имеется особенно благоприятная среда, очень полезно с первых дней жизни использовать пробиотики, которые способствуют нормальной "работе" ж.к.т. и профилактируют всевозможные отклонения в развитии птицы.
Вторая фаза (используют гроуэрный комбикорм) характеризуется
интенсивным развитием костяка и мускулатуры птицы. Необходимо,
чтобы птица потребляла корм без какого-либо ограничения и имела
максимально хороший прирост живой массы.
Третья фаза (развитие), так называемое "медленное развитие",
интенсивность роста в этот период уменьшается, очень бурно развиваются репродуктивные органы, важно в этот период не иметь превышения в весе птицы (не допустить появления внутреннего жира). Комбикорм развития имеет более умеренный уровень питательных веществ,
что оказывает положительный эффект на развитие интенсивности
потребления корма. Основой хорошей продуктивности птицы является
стандартная живая масса и хорошее развитие. В это время птицу кормят
вволю, с одновременным постоянным контролем массы тела. Хороший
показатель, если колебания в весе у птицы в этот период составляют не
более ±10-30 граммов от нормативного веса.
После 16 - 17 недель (согласно рекомендациям фирм – поставщиков цыплят) птицу переводят на предкладковый рацион, в котором увеличивают содержание кальция по сравнению с комбикормом для молодок
примерно вдвое, так как в этот период в организме вырабатываются
гормоны, способствующие его накоплению в костяке. Желательно также
увеличивать уровень энергии и аминокислот, потому что они содействуют
развитию яичника и яйцевода. При этом настоятельно требуется использование этого рациона примерно за 14 дней до запланированного начала
яйцекладки. Этот комбикорм улучшает однородность стада: позволяет
раносозревшей птице получить достаточно кальция для формирования
скорлупы первых яиц и поздносозревшей птице дает лучшее обеспечение питательными веществами.
Для наглядного подтверждения всего вышесказанного нами были
обобщены нормы содержания питательных веществ в комбикормах для
кур-несушек различных кроссов в период выращивания (табл. 2). На
употребление комбикорма и рост массы тела оказывают влияние
несколько факторов, из-за которых указанные в таблице 2 рационы не
обязательно обеспечивают определенное повышение массы тела. Если
масса тела значительно отличается от указанного, то придется
выполнить необходимые изменения в технологии выращивания.
Проанализировав программы кормления молодняка кур-несушек,
невозможно сделать однозначный вывод, какая из программ наиболее
эффективная, т.к. каждая из них разработана для определенного кросса
птицы, паспортная продуктивность которого отличается от остальных.
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смесью на основе препарата Сальмо-Нил сухой. Предлагаемые рецепты
специальной смеси изображены ниже по тексту.
Схема смешивания 2
Пшеничные отруби
250 кг
Препарат
300 кг
Пшеничные отруби
250 кг
Зерно
200 кг
Тщательное перемешивание
Заполнение линии

Вторая группа мер направлена на борьбу с патогенными микроорганизмами непосредственно внутри организма меры направленные на
торможение развития сальмонеллы в ЖКТ.
Как бы привлекательно не звучали идеи абсолютной свободы
производства от сальмонеллы, в практических условиях это остается
больше вопросом стремления чем реальности.
После попадания в ЖКТ сальмонеллы проявляет несколько специфических инфекционных механизмов т.к. прилипание (адгезия) к поверхности эпителиальных клеток кишечника, размножение (колонизация) в пространстве кишечника. Кишечник здорового организма подключает много защитных механизмов (кислая среда желудка, здоровая
микрофлора, барьерный иммунитет слизистой, перистальтику) помогающих удалить сальмонеллы из кишечника и препятствующих дальнейшее развитие инфекционного процесса.
Конкурентное выдавливание – концепция выработанная ученым
Нурми говорит о том, что если в ЖКТ будет здоровая среда и микрофлора то это поможет организму локализировать и удалить сальмонеллы.
После запрета кормовых антибиотиков в кормлении птицы очень
активно используется разные альтернативные средства -кормовые добавки пребиотики, пробиотики, фитобиотики, эфирные масла, органические кислоты в целях подержать благополучную бактериальную
экосистему и целостность иммунных и барьерных функций ЖКТ и таким
образом препятствующих прилипанию, колонизации и инвазии сальмонелл из ЖКТ в организм.
Органические кислоты (муравьиная, пропионовая, молочная, уксусная и др) широко используется в программах профилактики сальмонеллеза во всем мире. Суть механизма действия органических кислот
заложен в том, что сальмонеллы как грамм отрицательные бактерии
избирательно неустойчива к кислотной среде ввиду специфики состава
своей оболочки клетки.
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Сырой протеин
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый
Сырая клетчатка
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый
Лизин
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый
Метионин
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый

Предкладковый

Развития

Гроуэрный

Стартовый

Обменная энергия

Питательные вещества
по периодам
выращивания

%

%

%

%

МДж/кг
ккал/кг

Единицы
измерения

0,45
0,35
0,35

0,32
0,36

0,65
0,80

1,00

16,0
17,0

19,6

11,3
2700
11,5
2750

11,5
2750

Баблона
ТЕТРАСЛ

0,70
0,80
не менее
0,45

7,0
5,5
не менее
1,00

14
16
не более
5,0

10,88
2600
11,09
2650
не менее
20

12,14
2900

ДСТУ
41202002

0,48
0,40
0,34
0,36

1,20
1,00
0,65
0,85

21,0
18,5
14,5
17,5

12,0
2900
11,4
2750-2800
11,4
2750-2800
11,4
2750-2800

Ломанн
БраунКлассик

0,48
0,40
0,34
0,36

1,20
1,00
0,65
0,85

21,0
18,5
14,5
17,5

12,0
2900
11,4
2750-2800
11,4
2750-2800
11,4
2750-2800

Ломанн
ЛСЛКлассик

0,48
0,43
0,39
0,42

1,15
0,96
0,85
0,85

20
18
16
17

12,2-12,6
2915-3025
12,4-12,9
2970-3080
12,4-13,0
2970-3124
12,3-12,9
2948-3080

Хай-Лайн
кросс
W-36

не менее
1,10
0,90
0,75
0,75
не менее
0,48
0,44
0,39
0,36

12,2-12,6
2915-3025
12,2-12,6
2915-3025
11,9-12,6
2860-3025
11,8-12,1
2827-2893
не менее
20
18
16
15,5

Хай-Лайн
кросс
W-98

0,48
0,41
0,35
0,38

1,10
0,90
0,74
0,80

19-20
17,5
16,0
16,5

11,5-12,4
2750-2970
11,5-12,6
2750-3025
11,3-12,4
2700-2970
11,4-12,4
2725-2980

0,45
0,40
0,34
0,38

0,54
0,45
0,34
0,38

1,20
1,00
0,75
0,80

2,0-3,5
2,5-4,0
4,0-6,0
3,5-6,0

3,0-5,0
3,0-6,0
4,0-7,0
3,5-6,0
1,05
0,95
0,72
0,80

20
18
15,5
16,5

12,5
2975
12,0
2875
11,5
2750
11,6
2775
19,5
17,5
15,0
16,0

12,1
2900
11,8
2825
11,6
2775
11,6
2775

Хай-Лайн Хайсекс Хайсекс
Браун
Браун
Уайт

2. Нормы содержания питательных веществ в комбикормах для кур-несушек различных кроссов в период
выращивания
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%
0,16
0,16

0,2
0,2

0,65/0,40
0,70/0,42

0,70/0,45

0,16

%

1,0
2,5

1,0

0,60
0,60

0,75

Баблона
ТЕТРА-СЛ

0,6/0,7/не более
0,2

1,2
2,0
не
менее
0,6/-

%

не
менее
0,75

ДСТУ

0,50
0,60
не
менее
1,1

%

Единицы
измерения

0,18
0,17
0,16
0,16

0,75/0,48
0,70/0,45
0,58/0,37
0,65/0,45

1,05
1,00
0,90
2,00

0,83
0,70
0,60
0,68

Ломанн
БраунКлассик

0,18
0,17
0,16
0,16

0,75/0,48
0,70/0,45
0,58/0,37
0,65/0,45

1,05
1,00
0,90
2,00

0,83
0,70
0,60
0,68

Ломанн
ЛСЛКлассик

0,80
0,73
0,65
0,60
1,0
1,0
1,0
3,0

0,18
0,17
0,17
0,18

-/0,50
-/0,47
-/0,45
-/0,48

0,78/0,50
0,75/0,48
0,72/0,46
0,78/0,50
не менее
0,19
0,18
0,17
0,18

не менее

1,0
1,0
1,0
2,75

не менее

0,80
0,70
0,66
0,72

не менее

ХайЛайн
кросс
W-98

0,17
0,16
0,16
0,16

-/0,45
-/0,43
-/0,42
-/0,40

1,00
1,00
1,25
2,00

0,84
0,74
0,66
0,69

ХайЛайн
Браун

1,00
0,95
0,90
2,20

0,92
0,79
0,61
0,68

Хайсекс
Уайт

0,16
0,15
0,15
0,15

0,80/0,45
0,75/0,40
0,70/0,36
0,70/0,40

0,16
0,15
0,15
0,15

0,80/0,50
0,75/0,48
0,70/0,45
0,70/0,42

не более/-

1,0-1,1
0,9-1,1
0,9-1,1
2,2

0,80
0,75
0,56
0,68

Хайсекс
Браун

Продолжение таблицы 2.

Примечание – согласно ДСТУ 4120-2002 допускается отклонение содержания кальция, фосфора и
натрия, а также обменной энергии ± 2 % от представленных в таблице значений.

Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый
Фосфор
общий/доступный
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый
Натрий
Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый

Кальций

Стартовый
Гроуэрный
Развития
Предкладковый

Метионин+цистин

Питательные вещества
по периодам
выращивания

ХайЛайн
кросс
W-36

Зарубежные фирмы предлагают программы по нормированию
питательных веществ курам-несушкам в зависимости от различного
количества потребленного комбикорма и необходимой концентрации
веществ, не всегда связывая эти нормы с яйценоскостью птицы.
Другими словами, качество кормления на ранних этапах выращивания молодки – инструмент в руках птицеводов, с помощью которого
можно значительно влиять на дальнейшую яичную продуктивность.
Комбикормовая промышленность Украины имеет возможность
производить высококачественную комбикормовую продукцию, которая
отвечала бы требованиям современных кроссов зарубежной селекции,
однако ДСТУ сдерживает развитие отрасли, при том, что его задача
обеспечивать качество и безопасность. В таких условиях производители
продукции не могут получить максимальную продуктивность от сельскохозяйственной птицы, заложенную генетически и несут существенные
убытки. На наш взгляд выход из сложившейся ситуации может быть один
- введение в действие объективного Закона Украины «О кормах», который позволит регулировать юридические стороны эффективной работы
как комбикормовых заводов, так и производителей сельскохозяйственной
продукции. Необходимо совершенствовать нормативно-техническую
базу, при этом предусмотреть подход в соблюдении безопасности
комбикормов и ответственности за заявленные показатели качества.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ
ЗЕРНОВОЇСИРОВИНИ ТВАРИННИМИ БІЛКАМИ
__________________________________________
Б.В. ЄГОРОВ, доктор технічних наук, проф.,
член-кор. НААНУ
Н.В. ВОРОНА, аспірант
Одеська національна академія харчових
технологій, м. Одеса
Останнім часом в комбікормовій промисловості намітилась тенденція підвищення вимог до якості комбікормів, удосконалення технологій,
зниження витрат на виробництво продукції. Найбільшу долю ринку в
Україні займають комбікорми для сільськогосподарської птиці, яка є
найвимогливішою до якості та збалансованості кормів. Виробники намагаються використовувати всі можливості для отримання максимального
прибутку при мінімальних витратах, однак при цьому необхідно підтримувати високу якість продукції для збереження конкурентоспроможності
на ринку збуту.
Метою дослідження було встановлення можливості підвищення
кормової цінності зерна кукурудзи шляхом збагачення його хімічного
складу за рахунок яєчної маси без шкаралупи некондиційних курячих
яєць, а саме виготовлення екструдованої кормової добавки для сільськогосподарської птиці (ЕКД).
Зернові компоненти в раціоні для сільськогосподарської птиці
складають близько 50-70% від загального його складу [1]. Встановлено,
що самим цінним кормом для молодняка сільськогосподарської птиці є
зерно кукурудзи [2].
Хімічний склад зерна кукурудзи сьогодні істотно відрізняється від
опублікованих раніше даних (табл. 1), які широко використовуються в
програмах розрахунку рецептів комбікормів (Корм Оптіма Експерт, РецептПлюс, Конфігурація «АдептІС: Розрахунок оптимального раціону» та ін.) [3].
Як видно з даних, наведених в табл. 1, найбільш відрізняються вміст сирого
протеїну, БЕР та деяких амінокислот.
1. Зміни хімічного складу зерна кукурудзи
Зерно кукурудзи
№ Показники хімічного складу
Літературні дані Експериментальні дані
1. Масова частка вологи, %
14,0
11,0
2. Сирий протеїн, %
10,3
8,37
3. Сирий жир, %
4,9
4,1
4. БЕР, %
67,5
70,5
5. Крахмал, %
56,9
65,7
6. Валін, %
0,42
0,38
7. Ізолейцин, %
0,31
0,28
8. Лейцин, %
1,28
0,91
9. Фенілаланін, %
0,46
0,37
10. Аланін, %
0,79
0,63
11. Глутамінова кислота, %
1,78
1,51
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Водночас при виробництві та переробці сільськогосподарської продукції спостерігаються втрати побічних продуктів тваринного походження, які
можна б було використовувати у виробництві комбікормів (наприклад яєчна
маса некондиційного курячого яйця, виноградні вичавки та ін.). Завдяки
корисним якостям яєць з 1990 року щорічно приріст виробництва та
споживання яєць у світі складає 1-3%. У світовому рейтингу виробників яєць
Україна займає 11 місце. Однак, на сьогоднішній день навіть при дотриманні
технологічних параметрів виробництва курячих яєць, вихід некондиційних
яєць становить понад 3 % від загального об’єму їх виробництва. Враховуючи,
що в Україні щорічно виробляється 16 млрд. штук яєць, то вихід
некондиційного курячого яйця становить приблизно 490 млн. шт. яєць, що
при середній масі яйця 50г складає 24,5т високоцінного продукту [4].
Тривалий час некондиційні курячі яйця використовують в харчовій
промисловості для отримання меланжу та яєчного порошку за допомогою
глибокої переробки яйця, яка дозволяє птахофабрикам заробити на
нестандартному яйці, розширити границі бізнесу та знизити втрати від
сезонних коливань попиту та пропозиції. Однак останнім часом високі
витрати енергоресурсів на виробництво меланжу і яєчного порошку та
необхідність накопичення яйцемаси на окремих птахофабриках призвели
до втрати високоцінної білкової сировини (табл. 2.) [5, 6].
2. Хімічний склад курячої яєчної маси без шкаралупи
№
Показники
Вміст, %
1. Масова частка вологи, %
74,0
2. Сирий протеїн, %
12,7
3. Сирий жир, %
11,5
4. БЕР, %
0,7
5. Вітамін А, мкг%
250
6. Валін, %
0,86
7. Ізолейцин, %
0,67
8. Лізин, %
0,91
9. Метіонин+цистин, %
0,65
10. Треонін, %
0,56
11. Триптофан, %
0,17
12. Фенілаланін, %
0,68

Враховуючи можливість зернових екструдерів з переробки зволоженого до 16-18% зерна [7], нами запропоновано технологічний спосіб
збагачення зерна кукурудзи шляхом екструдування суміші подрібненого
до необхідної крупності зерна і очищеної від шкаралупи яйцемаси. При
виборі виду зерна виходили не тільки з умов погіршення хімічного складу
зерна кукурудзи, але і з показнику мінімальних витрат електроенергії на
процес екструдування (рис. 1). На екструдування направляли лущений
ячмінь, овес, кукурудзу і пшеницю подрібнені до розміру часток біля 3 мм
при вмісті вологи 16 %.
Як видно з рис. 1, питомі витрати електроенергії на здійснення
технологічного процесу екструдування зерна кукурудзи нижчі на 10,2%,
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Питомі витрати
електроенергії, кВт*год/т

ніж пшениці, на 14,3 % порівняно з лущеним вівсом та на 24,4% порівняно
з лущеним ячменем.
30
25
20

19,5

21,7

22,8

пшениця

овес

25,8

15
10
5
0
кукурудза

ячмінь

Питомі витрати електроенергії на процес екструдування

Рис. 1. Питомі витрати електроенергії на процес
екструдування різних зернових культур

На основі теоретичних та експериментальних досліджень грамотно
підібрана кормова сировина для виробництва ЕКД, що є запорукою
одержання збалансованого комбікорму для забезпечення фізіологічних
потреб молодняка сільськогосподарської птиці.
Враховуючи всі позитивні сторони процесу екструзії він був взятий
за основу підготовки кормової добавки, яку використовують потім для
виробництва комбікормів для молодняка сільськогосподарської птиці.
Нами було вивчено екструдування суміші подрібненого зерна
кукурудзи та курячої яєчної маси без шкаралупи при різних співвідношеннях для вибору оптимального за умов мінімальних питомих витрат
електроенергії на виробництво та найкращих показників якості ЕКД.
Одним з основних показників оцінки фізико-механічних властивостей
екструдованого продукту є індекс розширення. Ми досліджували 5 зразків:
1 – з введенням 10% яєчної маси без шкаралупи;
2 – з введенням 12,5% яєчної маси без шкаралупи;
3 – з введенням 15% яєчної маси без шкаралупи;
4 – з введенням 17,5% яєчної маси без шкаралупи;
5 – з введенням 20% яєчної маси без шкаралупи.
Масова частка вологи до екструдування в першому зразку складала
17,1%, а після – 12,8%; в другому зразку до екструдування масова частка
вологи складала 18 %, а після – 13,6%, у третьому –18,6% та 14,3%; у
четвертому – 20,4% та 15,2%; у п’ятому – 21,9% та 15,9% відповідно (рис. 2).
З ростом масової частки яєчної маси без шкаралупи в суміші зростає
масова частка вологи суміші.
На рис. 3 наведені залежності питомих витрат електроенергії та
індексів розширення від масових часток вологи в дослідних зразках. Питомі
витрати електроенергії на екструдування з ростом масової частки вологи
знижуються з 17 до 13кВт×год/т, однак індекс розширення теж знижується з
2,1 до 1. Для екструдованих продуктів характерний індекс розширення - не
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Масова частка вологи,%

менше 2-х. Таким чином, при додаванні більше 10% курячої яєчної маси без
шкаралупи у суміш знижуються питомі витрати електроенергії, проте процес
екструзії не відбувається через високу масову частку вологи вихідної суміші, а
відбувається процес формування продукту. Крім того, це призводить до
зростання масової частки вологи у готовому продукті вище рекомендованих
значень. Введення в суміш менше 10% яєчної маси без шкаралупи є
недоцільним за двома причинами: по-перше, нижче значення вихідної
масової частки вологи порушує процес екструдування, тому що утруднює
вихід матеріалу через матрицю, продукт підгорає, зменшується його об’ємне
розширення, а по-друге, стояла задача, отримати екструдовану кормову
добавку, а не екструдовану кукурудзу.
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Рис. 2. Змінення масової частки вологи в процесі обробки
в залежності від кількості курячої яєчної маси в суміші
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Експериментальним шляхом встановлено, що оптимальна кількість
курячої яєчної маси без шкаралупи в суміші з подрібненим зерном кукурудзи
складає 10% за умов мінімальних питомих витрат електроенергії на
виробництво та найкращих показників якості екструдованої кормової добавки.
На базі результатів проведених досліджень нами була удосконалена технологія виробництва ЕКД для сільськогосподарської птиці (рис. 4).

відх.

відх.

ЕКД

відх.

Куряча яєчна маса
без шкаралупи

Зерно
кукурудзи

Рис. 4. Схема технологічного процесу виробництва
ЕКД для сільськогосподарської птиці
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Зерно кукурудзи очищують від сторонніх домішок та направляють
на подрібнення в молотковій дробарці, в якій встановлені сита з отворами
Ø3мм, що забезпечує максимальний вихід крупки. Попереднє подрібнення зерна позитивно впливає на технологічний процес екструдування. При
цьому щільна оболонка зернівки руйнується, а внутрішні шари стають
більш доступними для впливу підвищеної температури та тиску. Необхідно врахувати, що не можна допустити надмірного подрібнення зерна,
тому що це призводить до появи великої кількості борошнистої фракції,
яка дуже швидко клейстеризується і набуває в’язко-текучого стану вже в
зоні стиску екстрадера. В результаті відбувається спікання зерна, а
органолептичні і фізичні показники екструдату значно погіршуються [7, 8].
Подрібнену кукурудзу просіюють, сходову фракцію повертають на
подрібнення, а проходову використовують при виробництві комбікормів
для інших видів сільськогосподарських тварин. Отриману кукурудзяну
крупку (прохід сита ПР №30 та схід ПР №20) направляють на дозування.
Некондиційну курячу яєчну масу без шкаралупи з контейнерів направляють для очищення в фільтри грубої очистки (Ø3-4 мм). Враховуючи
неоднорідність яйцемаси, яка в переважній більшості містить цілі жовтки,
передбачають гомогенізацію яєчної маси для надання суміші рівномірних
фізичних властивостей.
Для отримання високоякісного продукту на екструдування необхідно
направляти однорідну суміш компонентів. При здійснені процесу змішування
кукурудзи та курячої яєчної маси без шкаралупи виникають труднощі
технологічного характеру. Ці компоненти значно відрізняються за фізичними
властивостями та агрегатним станом, що викликає необхідність виробляти
передсуміш подрібненої кукурудзи та курячої яєчної маси без шкаралупи. Для
цього доцільно використовувати швидкохідні пропелерні змішувачі, які
призначені для змішування рідин малої в’язкості. Куряче яйце має в’язкість
0,004 Па*с, для порівняння в’язкість дистильованої води складає 0,001 Па*с.
Частину кукурудзяної крупки та гомогенну курячу яєчну масу дозують та змішують у пропелерному змішувачі впродовж 180с у співвідношенні 1:1 для рівномірного розподілу рідкої сировини в суміші. Отриману
передсуміш змішують з порцією кукурудзяної крупи, яка залишилась, протягом 120-180с у лопатевому змішувачі періодичної дії.
Кормову добавку направляють на екструдування, у процесі якого
відбувається денатурація білку, інактивація антипоживних речовин (інгібіторів протеаз, фітогемаглютенінів та ін.), декстринізація крохмалю,
деструкція целюлозо-лігнінових утворень клітковина частково розпадається до цукрі, знижується рівень активності уреази в зерні сої (активність
уреази 0,1-0,2 од.рН). Кількість,крохмалю при цьому зменшується на 1215%, а декстринів (продукти первинного гідролізу крохмалю) збільшується
більш ніж у 5 разів, кількість цукрів зростає на 11-12%. Підвищується
санітарна якість зерна і комбікорммів, оскільки кінцева продукція практично
не містить мікрооганізмів [9].
Встановлено раціональні режими технологічного процесу екструдування суміші подрібненого зерна кукурудзи та курячої яєчної маси
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без шкаралупи: тиск в робочій зоні екструдера 2…3 МПа, споживана
потужність електродвигуна 4,0…4,5 кВт, температура продукту на виході з
екструдеру 110…120 0С, тривалість процесу 60…120с, діаметр отвору
матриці 10 мм.
Потім ЕКД охолоджують та подрібнюють до необхідної крупності.
У відповідності із розробленим способом виробництва ЕКД для
сільськогосподарської птиці були виготовлені дослідні зразки, в яких
визначали фізичні властивості та хімічний склад як до екструдування, так і
після (табл.3 та 4).
Аналіз даних, наведених в табл. 3, свідчать, що в процесі
екструдування кормової добавки масова частка вологи знижується на
25,1%, кут природного укосу зростає на 8,6%, сипкість, яке не можливо
визначити за методом К´єльдаля.
3. Вплив екструдування на фізичні властивості кормової добавки
Показники
кормова добавка
до обробки після обробки зміни
Масова частка вологи, %
17,1±0,2
12,8±0,2
-25,1
Кут природного укосу, град
35±2
38±2
+8,6
Сипкість, см/с
8,6±0,1
4,6±0,1
-46,0
Об’ємна маса, кг/м3
625±10
420±10
-23,2
Модуль крупності, мм
1,8±0,1
1,1±0,1
-38,9
Ступінь декстринізації крохмалю, %
0
55,0±0,2
55,0
Індекс розширення
2,1±0,1
Питомі витрати електроенергіі, кВт*год/т
17,0±0,2

Вміст сирого жиру, сирої клітковини та золи змінюється в межах
помилки досліду. В процесі екструдування кількість водорозчинних
вуглеводів (цукрів) збільшується в 6 разів, а крохмалю зменшується на
26,8 %, що пов’язано з декстринізацією крохмалю.
Як слідує з табл. 4, вміст макро- і мікроелементів та вітамінів групи
В значно не змінюється, однак кількість жиророзчинних вітамінів
знижується на 40-55 %.
Проведення порівняльного аналізу хімічного складу ЕКД та
екструдованої кукурудзи (табл. 4) показало, що в ЕКД вміст сирого
протеїну на 35,1 % більше, сирого жиру на 66,7 %, сирої золи на 15,6 %,
однак БЕР на 9,1% менше, а сирої клітковини на 6,7 %. Перетравність
білку (in vitro) екструдованої кукурудзи на 6,1 % менше ніж ЕКД, крім того
остання за рахунок курячого яйця збагачена вітамінами А та D, яких в
екструдованій кукурудзі немає.
Таким чином, розроблено новий спосіб збагачення зернової сировини
білками тваринного походження, який передбачає екструдування суміші
подрібненого зерна кукурудзи та курячої яєчної маси без шкаралупи
некондиційних яєць. Завдяки застосуванню ЕКД такий високоцінний та
легкозасвоюваний продукт, як куряча яєчна маса, використовується в годівлі
птиці, а не втрачається. Добавка може бути використана у складі комбікорму
у кількості 15-25% або самостійно на фермерських господарствах.
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4. Хімічний склад екструдованої кукурудзи та кормової добавки
до та після екструдування (у розрахунку на суху речовину)
Показники
Кормова добавка до ЕКД
Екструдована
екструдування
кукурудза
Сухі речовини, %
82,9±0,3
87,2±0,3
88,3±0,3
Сирий протеїн, %
12,9±0,2
12,5±0,2
9,25±0,1
Сирий жир, %
7,6±0,1
7,5±0,1
4,5±0,1
БЕР, %
71,5±0,2
74,6±0,2
82,1±0,3
Водорозчинні вуглеводи, %
3,9±0,1
23,7±0,2
25,5±0,2
Крохмаль, %
66,4±0,2
48,6±0,2
53,9±0,2
Сира клітковина, %
2,2±0,1
2,1±0,1
2,25±0,1
Сира зола, %
1,9±0,1
1,85±0,1
1,6±0,1
Перетравність білку (in vitro), %
61,7±0,2
85,5±0,3
80,6±0,3
Кальцій, мг%
53,0±0,2
54,0±0,2
38,0±0,2
Магній, мг%
105,0±0,3
102,0±0,3 108,0±0,3
Залізо, мг%
4,4±0,1
4,5±0,1
4,1±0,1
Фосфор, мг%
348,0±0,5
340,0±0,5 302,0±0,5
Вітамін В1, мг%
0,37±0,05
0,35±0,05 0,37±0,05
Вітамін В2, мг%
0,26±0,05
0,25±0,05 0,105±0,05
Вітамін ВС, мг%
0,2±0,05
0,11±0,05 0,11±0,05
Вітамін Е (токоферол),мг%
2,45±0,1
1,15±0,1
1,6±0,1
Вітамін D, мкг%
0,79±0,1
0,40±0,05 0
Вітамін А, мкг%
83,9±0,3
50,3±0,2
0
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Компанія «Симедіка УА» працює на ринку України більше 10 років і є
представником таких провідних виробників ветеринарних продуктів, як Pfizer,
Fort Dodge, IDEXX Laboratories, Alpharma Animal Health, ECO Animal Health.
Разом з нашими постачальниками ми обрали для Вас продукти високої
якості. Ми уважно прислухаємося до Ваших потреб і кожен рік покращуємо наш
асортимент продуктів і послуг. Ми впевнені, що продукти, які ми продаємо,
відповідають усім законодавчим вимогам, і ми активно беремо участь у процесі
їх реєстрації. Ми відповідально підходимо до забезпечення наявності всіх
продуктів, які ми продаємо, і швидко впроваджуємо новинки.
Наші продукти:
 препарати для дрібних домашніх тварин;
 препарати для коней;
 препарати для птиці;
 препарати для великої рогатої худоби;
 лабораторне обладнання для ветеринарних клінік (біохімічні аналізатори);
 лабораторне обладнання для прискореного дослідження води за
мікробіологічними показниками.
Досвід Симедіки:
• Симедіка продає і виробляє продукти для здоров'я тварин в країнах
Центральної та Східної Європи протягом більше 15 років.
• За цей період Симедіка стала надійним діловим партнером оптових компаній,
ветеринарних лікарів, фермерів та власників домашніх тварин.
• Симедіка представляє інтереси найбільших постачальників у різних країнах.
• Симедіка – це сучасна і динамічна компанія, в якій працюють десятки людей.
• Симедіка має значний досвід роботи на чеському та словацькому ринках, на
ринках України, Угорщини та Росії.
• Симедіка пропонує більше 150 продуктів.
Ми пропонуємо:
 гнучку та зручну форму розрахунків;
 консультації висококваліфікованих спеціалістів;
 проведення незалежних досліджень у кращих лабораторіях України та світу;
 участь в семінарах та тренінгах що проводяться компаніями Pfizer,
Alpharma Animal Health, ECO Animal Health, IDEXX Laboratories;
 високоякісний сервіс та відповідальне відношення до Ваших замовлень;
 індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Навіщо працювати з Симедікою?
Тому що ми чуємо і створюємо
Тому що ми виконуємо свої обіцянки
Тому що ми беремо на себе відповідальність
Наші координати:
ТОВ «Симедіка УА»
Україна, м.Київ, вул.Кудрявський узвіз, 7
тел/факс (044) 451-88-61, Email: info@cymedica.com, www.cymedica.com
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ
М’ЯСА ПТИЦІ В УКРАЇНІ
_______________________________________________
О.Ф. Кирилюк, кандидат економічних наук, доцент
кафедри статистика та економічного аналізу
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Розглянуто основні аспекти формування та розвитку ринку м’яса
птиці в Україні, виявлено тенденції динаміки попиту і пропозиції його на
внутрішньому ринку та перспективи експортних можливостей
підприємств галузі.
Ринок м’яса птиці, споживання, внутрішній попит, імпорт,
експорт.
Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем розвитку
цивілізованого суспільства в сучасних умовах є забезпечення продовольчої безпеки. Повноцінне забезпечення населення продуктами харчування
тваринного походження вимагає стабільного розвитку продовольчого
комплексу, важливою частиною якого є м’ясне птахівництво України. Однак дослідження показують, що за роки соціально-економічних перетворень ї здійснюваної ринкової трансформації виробництво м’яса зменшувалось, а продовольче забезпечення знизилось до критичного рівня.
Зменшення виробництва м’яса, порушення економічних і технологічних
зв’язків між сільськогосподарськими і промисловими підприємствами,
призупинення процесів вертикальної і горизонтальної інтеграції призвели
до значного скорочення виробництва м’яса птиці в країні. При цьому
зменшення пропозиції на ринку м’яса супроводжувалось погіршенням
його якості та поживної цінності, зростала експансія зарубіжних товаровиробників на внутрішній продовольчий ринок. Неякісні і дешеві продукти,
які завозились із зарубіжних країн, витісняли продукцію вітчизняних
товаровиробників.
Аналіз основних досліджень і публікацій. На даний час існує
проблема забезпеченості населення України продуктами харчування
відповідно до вимог збалансованого раціону. Значний вклад у вивчення
формування і розвитку продовольчого ринку в Україні здійснили Березін
О.В. (2,3). Лисецький А.С.(4), Лозинська Т.М.(5), Мельник Б.(6), Шпичак
О.М.(7), проте потребують подальшого дослідження аспекти формування
і розвитку ринку м’яса птиці як складової продовольчого ринку України.
Метою дослідження є проведення оцінки поточної ситуації та
визначення тенденції розвитку ринку м’яса птиці в умовах сучасних
інтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Однією з проблем на ринку м’яса
птиці в Україні в останні роки є проблема конкуренції на внутрішньому
ринку імпортної і вітчизняної продукції. Вітчизняне птахівництво
демонструє стійке нарощування виробництва, однак імпорт м’яса птиці
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залишається ще досить суттєвим. Для забезпечення повноцінного
харчування населення країни м’ясними продуктами необхідно провести
ряд заходів щодо захисту перспектив розвитку цього сектора економіки
України з метою реалізації конкурентних переваги на внутрішньому ринку.
В структурі внутрішнього виробництва пташиного мяса курятина
складає переважну частину. Розширення виробництва мяса птиці зумовлене збільшенням поголів’я птиці у сільськогосподарських підприємствах,
недостатньою пропозицією інших видів м’яса – яловичини і свинини, та
інвестуванням в галузь значних коштів приватного капіталу. За досліджуваний період в галузі спостерігається тенденція до збільшення поголів’я
птиці головним чином за рахунок сільськогосподарських підприємств усіх
форм власності. Якщо станом на 1 січня 2001р співвідношення між поголів’ям птиці у сільськогосподарських підприємствах і господарствах
населення становило 20:80, то у 2006 р - 41:59, у 2011 р - 52:48. В структурі поголів’я птиці в усіх категоріях господарств кури становили найбільшу питому вагу. Частка їх в підприємствах суспільного сектору досягає
більше 95%, в господарствах населення - дещо менше. В загальній
кількості поголів’я птиці в господарствах усіх категорій поголів’я гусей,
качок та індиків складає біля 10% і має тенденцію до скорочення (станом
на 1 січня 2001 р. – 15,6%, 2006 р. – 11,7%, 2011 р. – 9,3%). При цьому
поголів’я цих видів птиці зосереджено головним чином в господарствах
населення -18,6%, 17,9%, 18,8% відповідно.
Пропозиція м’яса птиці на українському ринку формується за рахунок внутрішнього виробництва та імпорту (рис 1).
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики
України

Рис.1 Динаміка пропозиції м’яса птиці в Україні (тис.т)

Визначальною складовою варіації ресурсів м’яса птиці є
виробництво. Практично все вироблене м’ясо птиці реалізується на
внутрішньому ринку. Експорт цієї продукції складає незначну частку (2198

3%). Негативний вплив на динаміку ринку м’яса в цілому має низький
рівень доходів населення. При цьому сукупна ємність ринку його у 20092010 рр практично не змінилась, що пояснюється перерозподілом
структури споживання у бік збільшення частки дешевшого м’яса птиці.
Виробництво мяса птиці складає значну частину в структурі виробництва м’яса в Україні. На початку 90-х років різке зниження споживчого
попиту і ріст цін на корми спричинили скорочення виробництва м’яса всіх
видів, в т.ч. і м’яса птиці. Починаючи з 2000 р. спостерігається суттєве
пожвавлення на національному ринку м’яса птиці. Головною перевагою
птахівництва порівняно з виробництвом інших видів м’яса є короткий
виробничий цикл. Якщо у попередні роки скорочення виробництва м’яса
птиці відбувалось зі скороченням виробництва інших видів м’яса, то в
останні роки за рахунок прискореного збільшення виробництва у птахівництві частка птиці в м’ясному виробництві зростає (рис. 2).
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики
України
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Рис 2. Структура виробництва м’яса в Україні (по видах,%)

Так як експорт і запаси м’яса птиці з року в рік не суттєві (крім 2008 р.),
пропозиція цієї продукції на ринку визначається попитом, динаміка якого
повторює коливання пропозиції ресурсів на ринку. За період 2005-2008 рр.
спостерігається збільшення імпортних поставок при одночасному розширенні
внутрішнього виробництва. У 2009-2010 рр. імпорт цієї продукції значно скоротився при нарощуванні обсягів виробництва вітчизняними товаровиробниками. Це дає підстави для висновку, що в сучасних умовах даний ринок є
досить ємким. Аналіз темпів нарощування виробництва м’яса і його імпорту
(рис 3) свідчить, що, починаючи з 2005 р, темпи збільшення виробництва
порівняно з попереднім роком сповільнюються, а темпи імпорту продукції
зростають (за виключенням 2008 р.).
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики
України.
На це зменшення відразу зреагував ринок і ринкові ціни (рис.4).
Суттєві корективи в цінову ситуацію на продовольчому ринку вносив
експорт із зарубіжних країн.У липні 2008 р Держкомрезерв України провів
інтервенцію курячих стегенець на ринок, і ціна продукції в роздрібній
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торгівлі значно знизилась. В останні роки спостерігається тенденція
зростання роздрібних цін на м’ясо птиці.
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики
України
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Рис 3. Динаміка темпів виробництва та імпорту
м’яса птиці (у % до попереднього року)

Рис 4 Динаміка споживчих цін на м'ясо птиці (грн/кг)

Як свідчить аналіз даних, у 2007-20010 рр. встановлено чітку тенденцію підвищення роздрібних цін на м'ясо птиці. Не дивлячись на збільшення пропозиції цього виду продукції, роздрібна ціна його зростає під
впливом об’єктивних факторів (здорожчання кормів, вартості енергоносіїв),зміни попиту на ринку м’яса, проте має виражену тенденцію сезонності: в червні-серпні ціна одиниці продукції знижується, в подальшому –
зростає. Також причиною тиску на внутрішньому ринку була продукція, що
поступала через зони вільної торгівлі, в деяких випадках – нелегітимно.
Довгий час вагомою складовою пропозиції м’яса птиці на вітчизняному ринку був імпорт: 46% у фонді споживання цього продукту у 2004 р.,
в послідуючі роки частка його зменшується. Причому більшу частину ім.порту м’яса складає м’ясо птиці: 81% у 2004 р. і 42% у 2010 р. В останні
роки спостерігається збільшення частки свинини у загальній кількості
імпорту м’яса. (рис 4).
Розраховано автором за даними Державного комітету статистики
України
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Рис. 4 Динаміка структури імпорту м’яса в Україну (%).

Більшу частину продукції у 2005-2006 рр завозили через вільні
економічні зони та території пріоритетного розвитку (без сплати ПДВ) для
подальшої переробки. М'ясо та харчові субпродукти з птиці
імпортувались, головним чином, зі США, Бразилії, Великобританії,
Німеччини, Угорщини . Останнім часом поставки з Великобританії та
Бразилії скорочуються. Найбільшими експортерами до України є США –
57% всього обсягу, Бельгія – 8%, Німеччина – 9%, які з допомогою більш
низьких цін стараються відновити обсяги експорту птиці в Україну.
Не дивлячись на коливання імпортних поставок м’яса птиці в країну,
зміна динаміки його поставок була пов’язана з присутністю на ринку
продукції США. Якщо у 2004 р 42% ринку імпорту контролювали США, то з
часом їх частка значно збільшилась. Обсяги імпорту м’яса птиці в Україну
із США зросли: у 2001 р він складав 56,6 тис т, то у 2005 р- 64,9 тис т,
2010 р -88,2 тис.т Якщо у 2004 р. частка США в географічній структурі
українського імпорту складала 42%, то у 2008 р. вона вже досягла 68 %,
2010 р -57%. Отже імпорт м’яса птиці із США займає провідне становище
на цьому ринку. Цьому сприяло суттєве зниження ціни одиниці продукції:
якщо у 2001 р вона становила 982,4 дол за тонну, то у 2005 р-546,5дол .
Зниження ціни практично відбувалося до 2008 р. Це обумовлено зміною
структури асортименту і якості продукції. У 2008 р поставки м’яса із США
зросли проти 2007 р (89,2 тис. т) майже вдвічі: до 161 тис. т При цьому
ціна його збільшилась майже втричі- з 460 дол за тонну у 2007 р до 1517,4
дол у 2008 р. У 2009-2010 рр кількість м’яса птиці, завезеного із США,
зменшилась до 120,1 тис. т і 88,2 тис.т відповідно. Ціна на продукцію
зменшилась до 1172,6дол і 1174,7 дол. за тонну. За даними Держкомветмедицини, імпортувались в основному низькосортні м'ясо і м’ясопродукти
– м'ясо птиці, що складається з механічної обвалки, каркасів, субпродуктів
(11). В березні 2009 р Україна почала антидемпінгове розслідування м’яса
птиці із США і Бразилії(за даними міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі МКМТ). Це розслідування проводилось в частині імпорту в Україну
половин і четвертин курей, а також ніжок і їх частин із США і Бразилії. У
2007 р експортна вартість цього м’яса, ввезено в Україну, становила 0,46
дол за кг, тоді як на внутрішніх ринках цих країн – 0,96 дол за кг і 1,35 дол
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за кг відповідно. При цьому темпи зростання курячого м’яса із США в
2007 р в порівнянні з 2005 р склали 756%, а із Бразилії - 637%.
Країни ЄС захищають свій ринок шляхом регулювання ввізного
мита. Тут воно досить високе (0,6-0,7євро за кг), а на м’ясні продукти
низької якості ще вище (1 євро). Європейські країни захищають власні
ринки від Америки і Бразилії, однак ці країни мають змогу переорієнтуватись на український ринок. Для забезпечення зниження імпорту м’яса
низької якості необхідний жорсткий контроль якості сировини,що ввозиться в країну, шляхом прийняття відповідних законодавчих актів.
Висновки та перспективи подальших досліджень Оцінка
сучасної кон’юнктури та ринку м’яса птиці на підставі чинників його
становлення – попиту, пропозиції та ціни, свідчить про перспективи
функціонування його за вимогами ринкової економіки та органічного
поєднання з іншими ринками м’ясної продукції.
Виявлено, що попит на м’ясну продукцію в Україні задовольняється
головним чином, за рахунок мяса птиці. Пропозиція його на вітчизняному
ринку формується за рахунок внутрішнього виробництва та імпорту.
Встановлено, що виробництво м’яса птиці за останнє п’ятиріччя суттєво
зросло, проте темпи його щорічного нарощування сповільнюються. При
цьому динаміка ланцюгових темпів імпорту цієї продукції має тенденціє
до зростання.
Рівень споживчих цін на м'ясо птиці є важливим чинником формування попиту ринку м’яса в цілому. Підвищення його в сучасних умовах
є об’єктивним фактором, оскільки формується під впливом попиту і пропозиції та інших чинників (здорожчання кормів, енергоносіїв).Враховуючи
низькі темпи купівельної спроможності населення, курятина є найбільш
доступною порівняно з іншими видами мяса.
Виробництво вітчизняної продукції може повністю забезпечити споживання на внутрішньому ринку, подальший його розвиток можливий за
рахунок експорту. Створення умов для нарощування об’ємів виробництва
мяса птиці дозволить витіснити з вітчизняного ринку імпортну продукцію і
забезпечити конкурентоспроможність експортного потенціалу вітчизняної
галузі. Дієвим захистом вітчизняного ринку стане ліцензування імпорту
мяса птиці.
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The main aspects of formation and development of poultry market in
Ukraine are presented. It is defined tendencies of dynamic demand and supply
of poultry meat on the domestic market and export facilities of domestic
enterprises.
Poultry market, consumption, domestic demand, import, export
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СУЧАСНІ ПРОТИ ЕЙМЕРІОЗНІ ЗАСОБИ –
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М.В. Демиденко, науковий консультант
з питань птахівництва
НВФ «Бровафарма»
Еймеріози (кокцидіози) – надзвичайно поширені у всьому світі, при
цьому приносять значні економічні збитки тваринництву в цілому та галузі
птахівництва – особливо. Ці протозойні захворювання викликають
одноклітинні паразитичні організми, що належать до підродини Eimerine.
Вони – облігатно моноксенні паразити (являються високо специфічними –
як до виду хазяїна так і до місця локалізації в ньому) [1].
З часів переходу птахівництва
на промислову основу, для
птахівників та науковців цієї сфери стало очевидним, що відбулися зміни
не лише позитивного, але й і негативного плану. Так як значна
концентрації поголів’я птиці на обмежених площах, та за певних умов її
утримання, для прикладу – вирощування на підлозі, має істотне значення
стосовно провокування епізоотичної ситуації щодо заразних хвороб
взагалі та щодо еймеріозів птиці – зокрема. Водночас з цим існує багато
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питань в технологічному сегменті, пов’язаних з годівлею, якістю раціону,
питної води, наявністю мікотоксинів в інгредієнтах кормів, різноманітними
стресами та присутністю збудників інфекцій різного походження тощо. Все
це разом призводить, до пониження резистентності організму птиці та
проявів і швидкого розвитку захворювань і появи нових моно та полі
інфекцій серед птиці, з відповідними наслідками, як епізоотичного так і
економічного характеру) [2].
На підставі проведених досліджень з’ясовано, що поміж промислових птахо підприємств – немає вільних від еймерій. Це особливо нагальне при вирощуванні бройлерів за технології утриманні птиці на підлозі. Навіть при відсутності клінічних проявів, серед птиці відмічають затримку в рості та розвитку, зменшення приросту, зниження категорійності
тушок птиці при забої, збільшення затрат кормів на одиницю продукції.
Поряд з цим, часто фіксуються прояви ешеріхіозу та інших інфекцій,
спричинених переважно умовно-патогенними мікроорганізмами, що в
свою чергу призводять до додаткових затрат [3].
Проведення профілактики еймеріозів стало можливим з часу
створення продуктів хімічного синтезу – перших кокцидіостатиків: нікарбазину (1955 р) та ампроліуму (1961). А з появою першого поліефірного
іоноформного антибіотика – монензіну (1971-1972 рр.), відбувся істинний
прорив в забезпеченні профілактики еймеріозів [4].
Нині, арсенал засобів для боротьби з ендогенними стадіями еймерій формує цілий ансамбль груп, це: антибіотики, алкалоїди виділені із
рослин, сульфаніламіди та похідні деяких інших хімічних класів, які використовують для пригнічення життєздатності чи знешкодження ендогенних
стадій еймерій. Побутує цілий ряд класифікацій їх, але до найбільш
вживаних відносять врахування трьох дальших ознак проти еймеріозних
засобів:
– хімічна будова;
– направлення дієвості;
– механізм дії.
Виходячи з цього, антиеймеріозні засоби по їх хімічній структурі
відносять до 11 наступних груп:
антагоністи азотних основ (похідні холіну) – бухінолят, декоквинат,
метілбензокват;
антагоністи параамінобензойної кислоти – сульфаніламіди;
антагоністи цитохрому – нітрофурани;
тіаміноподібні – ампроліум;
сполуки пригноблюючі моноамінооксидазу – робінзиден;
похідні пірідону – метілхлорпіндол;
похідні дінітрокарбаниліду – нікарбазин;
похідні триазинтріону – диклазуріл, толтразуріл;
похідні хінаксиліну – галофугінон;
похідні дінітроантранілової кислоти – ірамін;
антибіотики – арприноцід, лазалоцид, монензін, мадураміцин,
саліномицин, сепдураміцин тощо.
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Доречно акцентувати, що окремі антибіотики (тетрацикліни,
тіамулін, спіраміцин тощо) – котрі застосовують в якості антимікробних
речовин, водночас знешкоджують еймерій та деякі види збудників інших
протозоозів. Таку ж властивість проявляють відомі антипротозоозні
препарати із групи імідотіазолу (метронідазол, діаметрідазол, ронідазол,
тінідазол) і деякі окремі антигельмінтики (альбендазол, фенбендазол, і
цілком ймовірне – інші похідні бензимідазолу).
Речовини названих груп володіють виваженою кокцдіостатичною
або кокцидіоцидною дією. Проте, деякі з них, можуть гальмувати розвиток
еймерій, а за збільшення застосованої дози – повністю лишати їх
життєздатності.
В залежності від дієвості на ендогенні стадії еймерій активно діючих
речовин проти еймеріозних препаратів, їх ділять на: перешкоджаючі та не
перешкоджаючі виробленню імунітету.
Перші – застосовують в основному для профілактики еймеріозів,
переважно при вирощуванні бройлерів на підлозі. Але імунітет не може
створюватись через те, що при цьому не відбувається взаємодії збудника з організмом хазяїна, так як препарати блокують проникнення спорозоїтів в епітеліальні клітини слизової кишечнику. Такі проти еймеріозні
засоби (в ряді країн – кормові добавки) вводять в корм безперервно в ході
всього періоду вирощування, виключаючи з раціону лише за 3-5 діб до
забою. Це клопідол, койден-25, лербек, регікокцин, стенерол, хімкокцид,
фармкокцид та антибіотики широкого спектру дії: лазалоцид, монензін,
мадураміцин, саліномицин, сепдураміцин тощо.
Другі – це препарати активно діючі речовин які, не перешкоджають
формуванню імунітету тому, що їх дія не розповсюджується на ранні
фази розвитку еймерій (спорозоїтів, трофозоїтів і меронт першої та другої
регенерації). До них відносяться препарати на основі ампроліуму, діклазурилу, іраміну, толтразурілу, фуразолідону та окремих сульфаніламідів
чи їх комбінацій. Їх використовують дво-чотирьох добовими курсами, для
лікування інвазій в будь який період утримання птиці, при підозрі на
ураження їх еймеріями (бажано – за показниками чутливості).
Останніми роками з’явилось чимало публікацій вітчизняних авторів
присвячених результатам вивчення застосуванням окремих проти еймеріозних засобів [5-7]. Але ґрунтовних праць по обґрунтуванні системі
ротації цієї групи проти паразитарних засобів поміж них – не має. Враховуючи нагальну необхідність створення системи запобігання розвитку
регіональної резистентності до проти еймеріозних засобів, нами здійснено
моніторинг відповідного сегмента вітчизняного ринку. Його проведено за
офіційними виданнями [8-11] та даними отриманих із протоколів засідання фармкомісїї за 2010 та 2011 роки. Аналіз опрацьованих результатів,
свідчить, що за роки незалежності України – арсенал наявних засобів для
терапії та профілактики еймеріозів птиці з роками суттєве змінювався
(табл. 1).
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1. Показники наповнення вітчизняного ринку хіміотерапевтичними
засобами, що рекомендуються для боротьби з еймеріозами птиці
Рік аналізу / наявність (+) та
Торгова
відсутність (-) препаратів
Діюча речовина
Країна
марка
1995 1999 2003 2006 2010
Ампроль
Франція
+
+
+
Ампролін-300
Естонія
+
+
Ампролінвет
Україна
+
+
Ампроліум
орал
Ампролінвет
Україна
+
+
Ампроліум
Україна
+
+
+
+
+
22%
Кокципрол
Словенія
+
Ампроліум + віт. Бровітакокци
Україна
+
+
+
+
+
АіК
д
Ампроліум + віт.
Кадипрол
Індія
+
К
Ампроліум +
Авістан
Словенія
+
сульфаноксиллін
Кокімед
США
+
+
Галофугінон
Стенорол
Франція
+
Клінакокс
Бельгія
+
+
+
Клінаконс
Швейцарія
+
+
Диклазурил
Диакокс
Україна
+
+
Солікокс
Україна
+
+
Агдівет
Сірія
+
Кадиклоб
Індія
+
Койден
Франція
+
Клопідол
Койден
Болгарія
+
+
Фармкокцид
Росія
+
Клопідол +
Лербек
Франція
+
метилбензоат
Аватек
Індія
+
+
Лозалоцид
Аватек
Норвегія
+
+
Аватек -150Г
Бельгія
+
+
Цигро
Норвегія
+
+
Цигро 1%
Китай
+
Мадураміцин
Цигро
США
+
+
премікс
Юманіцин
Болгарія
+
БрометронідУкраїна
+
+
+
25
Метронідазол
Україна
+
+
Метронідазол
-К
Метронідазол
Австрія
+
Тріхопол
Польща
+
Метронідазол +
Бровафом
Україна
+
+
+
тетрациклін +
МОФ
Югославія
+
фуразолідон
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Монензин

Назарін
Назарін+Нікарбаз
ин

Еланкогран
Еланкобан
Монлар
Коцидін 200
Поулкокс
20%
Румензин
Требісан 12%
Монтебан100

США
Австрія
Словенія
Болгарія

+
-

+
-

+
+
-

+
+
-

+
+
+

Болгарія

-

-

-

+

+

Австрія
Італія

+
-

+
-

+
-

+

-

США

-

-

-

+

+

Максібан

США

-

-

-

-

+

+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
31 /
6

Роберц 66 Г
Італія
Цікостат 66 Г Норвегія
Робенідін
Цікостат 66 Г
Італія
Хімкокцид-7
Латвія
Біо-кокс 120Г
Італія
Кокцисан 6% Словенія
Кокцісан 12% Словенія
Саліноміцин
Сакос 120
Німеччина
Сакос-120
Болгарія
Салінофарм1
Болгарія
2%
Сульфаклозин
ЄСБ3
Швейцірія
Сепдураміцин
Авіакс
Бразилія
Козумікс
Сульфахлорпіри
Швейцарія
плюс
дазин +
Козумікс
триметоприм
Польща
плюс
Сульфадимідин
Ветакокс С
Франція
+ діавердин
Байкокс
Німеччина
Толтразурил
Кокциклін
Корея
Толікокс
Іорданія
Севазуріл
Франція
Фуразолідон
Індія
Фуразолідон
Фуразолідон
Україна
Всього препаратів / в т.ч. вітчизняних

23 / 6 20 / 6 24 / 6 30 / 6

Це пов’язано з кількома факторами, а саме: об’єднання (злиття)
ряду компаній; зміна торгових марок, перенесення виробництва в інші
країни; зняття з виробництва окремих субстанцій, зміна умов реалізації та
витіснення з ринку конкурентами тощо. За всі спостережень загальна
кількість препаратів вітчизняних виробників була ідентичною (6 назв),
проте склад їх суттєве змінювався, що було пов’язано з забороною
використання нітрофуранів та введення препаратів на основі інших
речовин.
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Порівнюючи показники наявності зареєстрованих препаратів цієї
групи станом на середину текучого року (таблиця 2) варто вказати на
суттєве зростання наявного асортименту, яке відбулося в основному за
рахунок активізації освоєння ринку переважно виробниками з нових країн.
Нині в нашу країну експортують лікарські форми цієї групи в кількості 28
назв, які поступають з 13 країн світу. Проте в загальній кількості відсоток
вітчизняних хіміотерапевтичних препаратів за 15 років суттєво знизився (з
27,3% до 21,2%).
2. Засоби для терапії та профілактики еймеріозів птиці зареєстровані в
Україні (станом на 01.07. 2011 р.)
Активно діючі
Торгова назва
Виробництво
речовини
препарата
Назва компанії
Країна
Ампроль 12%
Коофавет САС
Франція
Ампроліум 22%
Укрзооветпромпостач Україна
Інтерхемі веркен «Де
Ампроліум
Ампролін 300 ВП
Естонія
Аделаар»
Ампролінвет орал Ветсинтез
Україна
Ампролінвет пор. Ветсинтез
Україна
Ампроліум + віт. А +
Бровітакокцид
Бровафарма
Україна
віт. К
Великобрита
Декковітан
Деккокс
Код Бек Блейдерс
нія
Диакокс
Біофарм
Україна
Диклазурил
АКДІВЕТ
Сірія
Диклазурил
Янссен Фармацеутіка
Клінакокс 0,5%
Бельгія
Н.В.
Солікокс
Біофарм
Україна
Клопидол
Койден 25%
Біовет АО
Болгарія
Лазалоцид
Аватек 150Г
Альфарма БВБА
Бельгія
Цигро 1%
Вест Шенглі Роунд
Китай
Мадураміцин
Юмаміцин 1%
Біовет АО
Болгарія
Еланкобан
Елі Ліллі енд Компані США
Поулкокс 20%
Біовет АО
Болгарія
Монензін
Монлар 10%
КРКА
Словенія
Кокцидін 200
Біовет АО
Болгарія
Наразін
Монтебан
Елі Ліллі енд.Компані США
Наразін+Нікарбазін Максібан
Елі Ліллі енд Компані США
Робенідін
Робенц 66Г
Фарзоо срл.
Італія
Біо-кокс 120Г
Фарзоо спл.
Італія
Кокцистак 12
Фібро Сауд Анімал
Бразилія
Саліноміцин
Кокцисан 12%
КРКА
Словенія
Салінофарм
Біовет АО
Болгарія
Сакокс-120
Інтервет
Німеччина
Семдураміцин
Авіакс
Фібро Сауд Анімал
Бразилія
Сульфадиметоксин+С
Бровасептол –
Бровафарма
Україна
ульфаконцентрат
диазин+Триметоприм
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Толтразуріл

Вакцини
Всього / в т.ч.
українських

Байкокс 2,5%
Севазуріл
Толікокс
Кокциклін
Лівакокс
Іммукокс

Баєр
Сева Санте Анімал
Джордан вет. eнд Агр.
Вуген Б&Г КО Лтд.
Біофарма
Ветех Лабораторіес

Німеччина
Франція
Іорданія
Корея
Чехія
Канада

35 / 7

24 /4

14

Враховуючи що наявна рецептура розрахована для групового способу вживання, то із 33 наявних хіміотерапевтичних препаратів, більшість
їх (25 назв) виготовлені в формі порошку (чи мікрогранулятів), які головнім
чином рекомендовано задавати в суміші з кормом (таблиця 3). Решта –
розчини (8 одиниць), розраховані для дачі через систему водо забезпечення. Проте деякі діючі речовини порошкових форм названих препаратів
являються водорозчинними (ампроліум, сульфаніламіди в формі натрієвої солі тощо) – тому коли їх виробники в якості наповнювачів застосовують водорозчинні речовини, то такі препарати можливо вживати як в
суміші з кормом, так і через систему водопостачання – що є досить зручним для практиків (бровітакокцид, бровасептол-концентрат).
Відповідний інтерес для спеціалістів також мають шпальти з
показниками концентрації активно діючих складових та відповідної
кількості кожного препарату, що в середньому належить вносити на тонну
комбікорму чи тисячу літрів питної води.
3. Характеристика лікарських форм засобів проти еймеріозів птиці
зареєстровані в Україні (станом на 01.07. 2011 р.)
Назва
діючої речовини

Торгова назва
препарату

Кількість Лікарська
АДР (%) форма

Ампроліум

Ампрол 12%
Ампроліум 22%
Ампролін 300 ВП
Ампролінвет орал
Ампролінвет

10,6
21,2
30,0
10,7
10,7

Розчин
Порошок
Порошок
Розчин
Порошок

Доза
препарату на
1 т корму /
води (кг / л)
1,0
0,7
0,4-0,8
1,0
1,0

Бровітакокцид

15,9

Порошок

0,9-1,0

Деккокс
Диакокс
Диклазурил
Клінакокс 0,5%
Солікокс
Койден 25%
Аватек
Цигро 1%
Юмаміцин 1%

6,0
0,2
1,0
0,5
0,25
25,0
1,5
1,0
1,0

Порошок
Порошок
Розчин
Порошок
Розчин
Порошок гр
Порошок
Порошок гр.
Порошлк гр

1,67
0,5
0,25
0,2
0,4
0,5
0,5-0,83
0,5
0,5

Ампроліум + віт. А
+ віт. К
Декковітан
Диклазурил
Клопідол
Лазалоцид
Мадураміцин
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Еланкобан
Поулкокс 20%
Монензін
Монлар 10%
Кокцидін 200
Наразін
Монтебан
Наразін+Нікарбазін Максібан
Робенідін
Робенц 66Г
Біо-кокс 120Г
Кокцістак 12%
Саліноміцин
Кокцисан 12%
Салінофарм
Сакокс
Семдураміцин
Авіакс
Сульфадиметоксин
Бровасептол –
+Сульфа-диконцентрат
азин+Триметоприм
Байкокс 2,5%
Севазуріл
Тольтразурил
Толікокс
Кокциклін

20,0
20,0
10,0
20,0
10,0
16,0
6,6
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
5,0

Порошок гр
Порогок гр.
Порошок гр
Порошок гр
Порошок гр.
Порошок гр
Порошок гр.
Порошок гр
Порошок гр
Порошок гр
Порошок гр
Порошок гр
Порошок гр.

0,5-0,6
0,45-0,55
1,0-1,25
0,3-0,5
0,6-0,7
0,5-0,625
0,45-0,5
0,40-0,585
0,5
0,5
0,5
0,42
0,5

72,0

Порошок

0,13-0,17

2,5
2,5
2,5
2,5

Суспензія
Розчин
Розчин
Розчин

1,0
1,0
1,0
1,0

Як уже відмічалось вище, головні субстанції з яких останніми
роками в основному виготовляють лікарські форми відносяться до 11
хімічних груп. Але враховуючи введення заборони на використання
нітрофуранів для продуктивних тварин – для практичного промислового
птахівництва існують нині похідні 10 хімічних груп (таблиця 4). Проте на
вітчизняному ринку ще відсутні препарати на основі похідних ще трьох
цих груп: дінітрокарбанилідів, дінітроантранілової кислоти та хінаксиліну.
Тому в розпорядженні спеціалістів ветеринарної медицини для
хіміотерапії є в наявності лише препарати із 6 груп. При цьому 3 – для
хіміотерапії і 3 – для хіміопрофілактики.
4. Основна дієвість похідних хімічних груп засобів що використовують
для хіміотерапії та хіміопрофілактики еймеріозів птиці
Кількість препаратів
Основна дія/ хімічна група
Назва АДР
на ринку
Для хіміотерапії
Теаміноподібні
Ампроліум
6
Диклазуріл,
4
Похідні триазинтріону
Толтрузарил
4
Похідні дінітроантранілової
Ірамін
відсутні
кислоти.
Сульфадиметоксин 1
Сульфахіноксаллін відсутні
Сульфаніламіди
Сульфаклозин
відсутні
Сульфоклозин
відсутні
натрію
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Для хіміопрофілактики

Поліефірні іоноформні
антибіотики

Похідні дінітрокарбанилідів
Гуанідини (пригноблювачі
моноамінооксидази)
Похідні холіну
Похідні піридону
Похідні хінаксиліну

Одновалентні антибіотики
Арприноцід
відсутні
Мадураміцин
2
амонію
Монензін натрію
4
Наразин
2
Саліномицин натрію 5
Семдураміцин
1
Двовалентні антибіотики
Лазалоцид натрію
1
Нікарбазин
відсутні
Робенідін

1

Бухінолят
Деккоквінат
Метілбензокват
Клопідол
Галофугінон

відсутні
1
відсутні
1
відсутні

Враховуючи що одновалентні іоноформи (мадураміцин, монензин,
наразин, саліномицин, семдураміцин) спричиняють перехресну між собою
резистентність, як міжливо заміняти лише двовалентними (лазалоцид) –
то
при
постійному
вживанню
антиемеріозних
засобів
для
хіміопрофілактики, проводити раціональну ротацію препаратів із різних
хімічних груп являється досить проблематично. Особливо якщо не
враховувати безпідставні декларації продавців окремих препаратів про
те, що до їх засобів не розвивається резистентність в еймерій.
Для забезпечення епізоотичного благополуччя, щодо еймеріозів,
одним із перспективних способів може стати застосування методу
імунопрофілактики. Він ґрунтується на здатності птиці виробляти імунітет
до еймеріозу на фоні застосування засобів із групи речовин які не
перешкоджають формуванню імунітету тому, що їх дія не
розповсюджується на ранні фази розвитку еймерій.
На даний час галузі птахівництва запропоновані 6 вакцин, це: іммукокс,
лівакокс, кокцівак, культура кокцидій ВНІВІП, коксабік та паракокс. Із них
офіційно зареєстровано лише перші дві назви. Всі інші находяться в стадії
реєстрації.
Проте слід зважати, що система вакцинації дає можливість
напрацьовувати імунітет лише проти тих видів еймерій, штами яких було
використано при виготовленні вакцин.
Висновки
1. Ринок засобів для запобігання еймеріозів в птахівництві є
недосконалим. Він сформований стихійно і не враховує наявність
препаратів щодо їх хімічної будови.
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2. Науковцям та виробничникам бажано виробити стратегію і
тактику застосування хіміопрофілактики та імунопрофілактики, визначити
хімічні групи речовин з яких необхідно доповнити номенклатуру ринку і
замовити їх виготовлення. Останнє цілком під силу кільком вітчизняним
виробникам, що мають досвід роботи виготовлення засобів даної групи.
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ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА.
ИХ ВИДЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
________________________________________
Сейчас на рынке предлагается много разновидностей дезинфицирующих средств и эта статья рассчитана на то чтобы, помочь
разобраться, кто есть кто, как работает. Какими преимуществами и
недостатками обладают те и или иные продукты для дезинфекции.
Контролировать микроорганизмы можно
двумя способами: физическим и химическим.
Из физических способов на практике
используют в основном обжиг. Химический
способ контроля более доступен, хотя
возможно не такой действенный.
Химические дезинфектанты, если их классифицировать
действующему веществу (ДВ), можно разделить на основные группы:
1. Четвертичные аммонийные соединения (ЧАС)
2. Глютаральдегиды
3. Смесь ЧАС и глютаральдегидов
4. Формальдегиды
5. Фенолы и их производные
6. Галогены
7. Пероксиды (окислители)
9. Спирты
10. Тяжелые металлы

по

Но как бы мы не старались, не выбирали лучшее из лучшего, есть
вещи, которые могут испортить даже самый хороший препарат:
1-КОЕ – чем больше микроорганизмов, тем больше времени
необходимо для инактивации популяции.
2-Тип микроорганизма – эндоспоры разрушить очень сложно.
3-Влияние окружающей среды: наличие органики, температура,pH,
влажность…
4-Время экспозиции – для некоторых дезинфектантов имеет
значение.
Что легче продезинфицировать? Очищенную поверхность или
груду помёта?
Например, ооцисты кокцидий требуют особого пламенного
внимания или специальную химию так как обычные дезинфецирующие
средства не могут справиться с их оболочкой.
Под окружающей средой имеется в виду условия, в которых будет
работать дезинфецирующее средство: рН, Органика, наличие металлов в
воде, влажность, температура…
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И дезинфектанты делятся на время зависимые и время
независимые, конечно для каждого средства нужна определенная
экспозиция, но есть такие, которые могут сработать за 5 минут, а
некоторым нужны часы или дни (Формалин и Надкислоты)

Если мы определяем качество дезинфекции по Е. Коли (грамм «-» ) то
это не значит что у вас чисто по выше указанным микроорганизмам.
С вирусами немного другая история, так как они делятся на тех, кто
имеет липидную оболочку и тех, кто ее не имеют, то есть: оболочечные и
безоболочечные. И понятно, что оболочечные более уязвимы и
привлекательны для дезинфектантов.
Если рассматривать болезни птицы, то к болезням, вызванными
оболочечными вирусами относятся: Грипп (Avian Influenza), Марек
(Herpesvirus), Ньюкасла (ND), Оспа (Pox), Бронхит (IB);а к безоболочечным: Гамборо (Gumboro), Рео вирус (Reovirus), Анемия цыплят
(CAV), Инфекционный гепатит, Энцефаломиелит, Ротавирусная инфекция, Синдром Гидроперикардита (Leechi disease virus), ССЯ (EDS – 76).
У свиней к болезням, вызванными оболочечными вирусами
относятся: КЧС, ЭДП(эпидемическая диарея)/Энцефаломиелит, Синдром
голубой глаз, Грипп, Оспа, АЧС, Ауески/Цитомегалия; к безоболочечным:
Везикулярная экзантема, Рео вирус (Reovirus), Цирковирус, Тешена
/Энтеровирус свиней, Парвовирус, Аденовирусная инфекция свиней.
ЧАС – Катионный детергент. Основными преимуществами
является отсутствие запаха, пеннность и безопасность.
Но в действии препарат ограничен: Если посмотреть на строение
вируса, то он действует только на его липидную оболочку, а
соответственно если её нет, то он и не действует на этот вирус. А если не
выдержать концентрацию, то вирус с сохраненным капсидом но не
полностью разрушенной липидной оболочкой способен к дальнейшей
репродукции. Уже следующее поколение будет более устойчивым, пока
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не будет выработана полная резистентность. Органика и анионные
моющие средства, если их плохо смыли, снижают эффективность ЧАС.
Поэтому если ЧАС это ваше любимое дезинфецирующее средство
– хорошо мойте и не экономьте на концентрации. С безоболочечными
вирусами договаривайтесь сами.
Глютаральдегиды и Формалин входят в одну группу – Альдегиды.
Только углеродная цепочка у глютаральдегида длиннее. Действие
обусловлено деактивацией белков путем образования ковалентных
связей с их аминогруппами несколькими функциональными группами. В
вирусах связывается с капсидом. В определенных концентрациях, как и
формалин активен против всех видов микроорганизмов, но при
соблюдении определенных условий. Ему важна влажность, температура
и время взаимодействия. Изменение рН влияет на активность.
Оптимальный рН 8 -8,5, поэтому для него щелочная среда более
предпочтительная, то есть здесь если плохо смыли щелочное моющее то
это только «+». По безопасности это такойже канцероген, как и
формалин, только без запаха.
На рынке практически нет препарата только на основе глютаральдегида, в основном он идет в смеси в чем-то.
Чаще всего Глютаральдегид используют в смеси с ЧАС. Токсичность глютаральдегида нивелируется ЧАС, и ограниченность действия
ЧАС покрывается Глютаровым альдегидом.
Чтобы это работало с максимальной отдачей нужно соблюдать все
необходимые параметры для каждого в отдельности, а также, если
соблюдено соотношение трех частей ЧАС к одной части Глютаральдегидов. То есть здесь хорошо смывать моющее или плохо решать вам.
Если этот продукт использовать для горячего затуманивания то в
основном будет срабатывать только глютаральдегид, так как
температура распада ЧАС сравнительно низкая и не выдерживает
температуры в сопле генератора.
Формальдегид- это газ, по крайней мере, правдив в сравнении с
глютаральдегидом. Он всем своим запахом показывает, что не нужно
этим дышать.
Очень дешевый, что делает его массовым продуктом. Отлично
действует на все виды микроорганизмов, но опять-таки при определенных условиях.
Стоит отметить, что действие формалина сильно зависит от
времени, условий и концентрации. Поэтому если вы делаете влажную
дезинфекцию, то позаботьтесь чтобы температура стен и пола была не
ниже 20о С.
Формалин он ещё используется как дубящее вещество. Если
рассмотреть более детально, что происходит при реакции формалина и
вируса: он вступает в реакцию с капсидом, а только потом с нуклеиновой
кислотой. Часто это сшивка с капсидом затрудняет дальнейшую реакцию
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с нуклеиновой кислотой. Это приводит к остаточной инфекционности или
развитию привыкания. Если указано 20 – 30 мл на м3 то так и нужно
использовать.
Фенолы очень интересные соединения, так как свойства сильно
варьируют. Обычный представитель – карболовая кислота имеет
ограниченное действие и наоборот уже его соединения хорошо работают
при разных условиях и на различные виды микроорганизмов. Фенолы
разрушают клеточную стенку и денатурируют белки. Фенолы в последнее
время активно используют для борьбы с микроорганизмами с серьезной
клеточной стенкой – ооцисты, яйца красного куриного клеща, яйца
глистов (опять-таки в определенном сочетании с другими химическими
продуктами). Хорошо работает в присутствии органики, стабилен, удобен
для дезковриков. Имеет высокую активность, если продукт на его основе
кислотный. К негативным качествам можно отнести то, что фенолы
имеют неприятный запах, раздражают кожу, не активны против спор и
безоболочечных вирусов.
Галогены – вещества с сильной окислительной способностью. В
нашей практике основные используемые галогены это Йод и Хлор. И тот
и другой отлично реагируют с металлами, поэтому обладают высоким
уровнем коррозионности.
Йод связывается с аминокислотой тирозин в протеинах и денатурирует протеины. У Йода умеренный спектр активности, органика его
инактивирует. Эффективность зависит от времени. Поэтому рану нет
смысла заливать йодом – обрабатывают только края. Споры не
инактивирует. При использовании оставляет следы.
К преимуществам можно отнести то, что он дешевый и его можно
использовать в присутствии животных.
Хлор более сильный окислитель, чем йод, что связано с
расположением в таблице Менделеева.
Как и йод инактивируется органикой и не эффективен против спор.
При смешивании с водой формирует хлорноватистую кислоту:
H+ + Cl- + HOCl
Cl2 + H2O ------>
Hypochlorous acid
Гипохлорит Натрия (NaOCl): Активный ингредиент извести. Сильный
окислитель. Из-за высокой щелочности в осадок выпадает карбонат
кальция. Удобен для дезинфекции воды.
Гипохлорит натрия используют для очистки поильных систем, но если
в системе присутствует органика, то она будет инактивировать его. Также
стоит отметить высокую степень коррозионности.
Пероксиды - большая группа окислителей.
Один из представителей - это озон со своими преимуществами и
недостатками. Получают путем обработки кислорода электричеством или
УФ лучами. Используют вместе с хлором для дезинфекции воды.
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Помогает нейтрализовать неприятный запах и вкус. Более эффективен,
чем хлор, но менее стабилен и более дорогой. Используется не часто.
Перекись
водорода
следующий
представитель.
Раньше
использовали для очистки поильных систем, но проблема перекиси
состоит в том, что её нужно стабилизировать в противном случае если
органика запускает процесс распада на воду и кислород, то реакцию не
остановишь, пока вся перекись не распадется. Поэтому выходит, что в
начале поильной линии сработало хорошо, а потом вообще не сработало
или если раствор успел дойти до конца поильной линии, то обработал
только верхнюю часть биопленки. Перекись хорошо убирает остаточный
хлор, который образует агрессивные кислоты, когда он окисляется
воздухом или конденсатом на технологических системах.
Когда хлор вступает в реакцию с перекисью водорода, перекись
водорода распадается на воду и кислород. Газообразный хлор гидролизуется в хлорноватистую кислоту (HOCl), которая впоследствии
ионизирует в гипохлорит ионов (OCL).
Cl2 + HOCl + H + + Cl
HOCl + H + + Cl
После этого, перекись водорода реагирует с гипохлоритом:
OCl-+ Н2О2 (ж) -> Cl-+ H2O + O2
Реакции между перекисью водорода и гипохлорита происходит очень
быстро. Другие органические и неорганические вещества не могут
вступать в реакцию с гипохлоритом.
Окислители и окисляющий потенциал.
fluorine 3,0
hydroxyradicals 2,8
ozone 2,1
hydrogen peroxide 1,8
potassium permanganate 1,7
chlorine dioxide 1,5
chlorine 1,4
Надуксусная кислота получила широкое применение. Используют
начиная с теплиц и заканчивая хирургией так как имеет широкий спектр
действия и не оставляет токсических остатков.
Это продукт реакции перекиси водорода и ледяной уксусной кислоты.
Но в мире много разных вариаций. Убивает все виды микроорганизмов.
Уникальный диапазон активности от -40 до +500 по Цельсию.
В концентрированном виде очень коррозионная.
Порошкообразные перекиси обладают рядом положительных
качеств. Универсальны, используется в присутствии животных и для
дезинфекции питьевой воды, безопасны для окружающей среды,
безопасны при использовании. Стабильны
до 5 – 7 дней после
разведения. Активность зависит от сопутствующих компонентов.
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Спирты - действие обусловлено тем, что денатурируют протеин и
разрушают клеточную мембрану. Спирты чаще используют как
поверхностный дезинфектант. Они активны против бактерий, грибов, не
активны против эндоспор или безоболочечных вирусов. Эффективность
зависит от экспозиции. Плохо работают в присутствии органики. Спирты
быстро испаряются и концентрация ниже 60%, что приводит к плохой
активности.
Тяжелые металлы - Медь, Селен, Ртуть, Серебро и Цинк.
. Серебро:
- 1% нитрат серебра используют для борьбы с гонорейной инфекцией
глаз у новорожденных.
B. Ртуть
- Используют в медицине.
C. Copper
- Сульфат меди для дезинфекции бассейнов и емкостей из под рыбы.
D. Селен
- Уничтожает грибы и их споры. Используют при грибковой инфекции.
E. Цинк
- Хлорид цинка используют в стоматологии.
- Оксид цинка используют как антигрибковый препарат в растениеводстве.
Ниже приведена сравнительная таблица дезинфектантов по степени
активности к различным микроорганизмам.
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ВПЛИВ ПРОТИВІРУСНОГО ПРЕПАРАТУ 10%
АЛЬБУВІР НА ГОСТРИЙ ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ МАРЕКА
_________________________________________________
І.К. Авдос’єва, О.М. Щебентовська, І.Л. Мельничук,
В.В. Регенчук, С.М. Темненко
Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок
Встановлено позитивний вплив нового вітчизняного проти
вірусного препарату 10% альбувір виробництва компанії «АгроВет» на
перебіг гострої форми хвороби Марека (ХМ) на вакцинованому поголів’ї
курей-несучок. Проведені дослідження вказують на те, що для здійснення специфічної профілактики необхідно застосовувати вакцини з
урахуванням епізоотичної ситуації щодо ХМ та суворо дотримуватись
правил транспортування, зберігання, застосування вакцин та розчинника.
Птиця, хвороба Марека, вакцина, противірусні препарати,
альбувір
Хвороба Марека (ХМ) – висококонтагіозне вірусне захворювання
курей та індичок, що проявляється у двох формах: класичній – уражається
центральна та периферична нервова системи і гострій – характеризується
утворенням лімфоїдних пухлин (лімфом) в органах і тканинах.
Сучасні методи боротьби зі ХМ базуються на виконанні комплексу
профілактичних заходів, головною ланкою яких є вакцинація птиці.
Вакцино профілактика залишається єдиним засобом боротьби проти ХМ
(1,2,4). Застосування різних вакцин не завжди приносить очікуваний
результат. Незважаючи на проведення специфічної профілактики проти
ХМ, в останній час в Україні, зустрічається підвищена загибель птиці з
характерними ознаками для ХМ. Можливими і основними причинами
підвищеного відходу птиці від ХМ вважається порушення ветеринарносанітарних правил у птахівничих господарствах, норм годівлі та утримання, застосування ліофілізованих вакцин проти ХМ для яєчних кросів
при складній епізоотичній ситуації , а також порушення правил транспортування, зберігання, застосування вакцин, розріджувачів, поява нових
високопатогенних штамів. На сьогоднішній день у ветеринарній медицині
існує обмежений арсенал противірусних препаратів. Один із нових противірусних препаратів - альбувір, виробництва компанії «АгроВет», представляє собою ацильовані олігопептиди із білку тваринного походження,
які мають властивість блокувати реплікацію більшості вірусів (3). Унікальна властивість препарату альбувір полягає в тому, що він не перешкоджає
нормальному синтезу специфічних антитіл, а в поєднанні з його противірусною дією дозволяє досягти синергічного ефекту пригнічення вірусної
інфекції та зменшення загибелі птиці при не тільки при планових вакцинаціях, але при спалахах інфекціі на вакцинованому поголів’ї та попереджує зараження птиці персистентними вірусами.
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Метою нашої роботи було проведення комплексних лабораторних
досліджень для встановлення причин підвищеної загибелі та вибракування курей яєчних кросів за застосовування різних форм вакцин проти
ХМ, вивчити ефективність нового противірусного препарату 10% альбувір
на перебіг гострої форми ХМ на вакцинованому проти ХМ поголів’ї курейнесучок та провести аналіз зареєстрованих вакцин в Україні, що
застосовуються для профілактики ХМ
Матеріали і методи. Для проведення лабораторних досліджень
використовували патологічний матеріал від птиці яєчних кросів Tetra SL,
126- добового віку, які були вакциновані проти ХМ клітинно-асоційованою
вакциною Нобіліс Рісмавак + СА 126 (Нідерланди) та кросу Хайсекс білий,
143-добового віку, вакцинованих ліофілізованою вакциною проти ХМ
АвіПро ХМ ліо (Німеччина).
Для гістологічних досліджень шматочки органів фіксували в 10 %
розчині нейтрального формаліну з подальшою заливкою у парафін через
хлороформ. Гістозрізи виготовляли на санному мікротомі МС-2. Для
фарбування гістозрізів використовували загальноприйняту методику:
гематоксилін та еозин. Мікрофотографування гістопрепаратів здійснювали за
допомогою мікроскопа Оlympus CX 41, фотокамери Оlympus С-5050.
Визначення ефективності противірусного препарату 10 % альбувір
виробництва компанії «АгроВет» проводили при гострому перебігу ХМ на
птиці у 130 діб, на поголів’ї 32 тис. курей-несучок, що була вакцинована в
добовому віці клітинно-асоційованою глибоко замороженою вакциною проти
ХМ. Противірусний препарат 10% альбувір застосовували з водою у дозі
0,09 мл/кг живої ваги впродовж 3 діб та по 0,03 мл/кг впродовж 5 діб. Всього
курс лікування був 8 днів. В контрольній групі препарат не задавали. За
птицею проводили спостереження протягом 260 діб, встановлювали
причини загибелі.
Аналіз зареєстрованих вакцин проти ХМ в Україні здійснювали за
матеріалами реєстрації засобів специфічної профілактики вірусних
захворювань птиці.
Результати дослідження. При проведенні клінічного огляду курей
яєчних кросів 120-150 добового віку, серед яких спостерігали підвищене
вибраковування та загибель птиці, було встановлено: кахексію, парези,
зміну кольору, форми та розміру райдужної оболонки ока. Кури втрачали
масу тіла, знаходилися в депресивному стані, слизові оболонки були
анемічні.
Загибель та вимушене вибраковування птиці становила: від курей
кросу Tetra SL, 126-добового віку, які були вакциновані проти ХМ клітинноасоційованою вакциною Нобіліс Рісмавак + СА 126 (Нідерланди) – 15 % ,
тоді, як серед курей кросу Хайсекс білий, 143-добового віку, вакцинованих
ліофілізованою вакциною проти ХМ АвіПро ХМ ліо (Німеччина) – до 28 %.
При проведенні патологоанатомічного розтину курей у під шкірній
клітковині різних частин тіла, м’язах відзначали множинні крапкові крововиливи. Печінка – у 50 % досліджуваних курей неоднорідно забарвлена у
темно коричневий колір з вираженою світло-червоною смугастістю з
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дрібними ділянками діапедезних крововиливів. У 12,5 % досліджуваних
курей макроскопічно печінка темно- вишневого кольору з вираженими
різного розміру сірувато-білими пухлинними утвореннями, консистенція
органу щільна . Селезінка, нирки – сильно збільшені в об’ємі, темновишневого та сіро-бурого кольору. Стінка залозистого шлунка і кишечнику
дифузно потовщена, щільної консистенції. Сірувато-білі пухлинні розростання виявлені і на брижі кишечнику .
При гістологічному дослідженні органів і тканин від курей, слід
відзначити, що картина змін залежала від стадії розвитку хвороби та її
важкості. Важливою ознакою ураження, особливо на ранніх стадіях, є
формування пухлинних проліфератів на місці некробіотичних клітин
паренхіми, а також циркуляторних розладів у вигляді застійної гіперемії.
Цим ХМ відрізняється від лімфоїдного лейкозу.
Таким чином, на основі епізоотичних даних, симптомів хвороби та
характерних уражень органів, виявлених при проведенні патологоанаточного розтину трупів курей, та гістологічних досліджень були
виявлені зміни, характерні для ХМ.
Нами проводились випробування ефективності препарату 10%
альбувір при спалахах гострої форми ХМ на вакцинованому проти ХМ
поголів’ї курей-несучок. Так при застосування противірусного препарату
10% альбувір з водою у дозі 0,09 мл/кг живої ваги впродовж 3 діб та по
0,03 мл/кг впродовж 5 діб при гострому перебігу ХМ на птиці у 130 діб, що
була вакцинована клітинно-асоційованою глибоко замороженою вакциною
встановлено загибель до 260 діб з ознаками ХМ – 1,5%, тоді як серед
птиці яка не одержала 10% альбувір відсоток загибелі у цій групі становив
4,5%. Таким чином, при застосуванні препарату 10% альбувір загибель
знизилась у 3 рази.
1. Перелік вакцин на основі штамів вуруса герпеса
Тип вакцин Вакцинний вірус
Серотипи
Форма препарату
HVT
Герпес вірус
Серотип 3
Клітинно-вільна.
індиків
(гетерологічний)
ліофілізована
SB-1
Герпес вірус
Серотип 2
Клітиннокурчат
(гетерологічний)
асоційована, глибоко
заморожена
CVI-988
Апатогенний
Серотип 1
Клітинногерпес вірус курчат
(гомологічний)
асоційована, глибоко
Rispens
заморожена
Бівалентна
Апатогенний
Серотип 1
Клітинновакцина
герпес вірус
(гомологічний)+
асоційована, глибоко
курчат+ герпес
Серотип 3
заморожена
вірус індиків
(гетерологічний)
Бівалентна
Герпес вірус
Серотип 2
Клітинновакцина
курчат+ герпес
(гетерологічний)+Серо асоційована, глибоко
вірус індиків
тип 3 (гетерологічний)
заморожена
Тривалентн
Усі три типи
Усі три серотипи
Клітинноа вакцина
асоційована, глибоко
заморожена
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Основним методом специфічної профілактики ХМ є застосування
живих вакцин із атенуйованих вірулентних та природно ослаблених
штамів, виділених від курей, а також вакцин на основі штамів вірусу
герпесу індичок (табл.1).
На сьогоднішній день для специфічної профілактики ХМ
застосовують наступні вакцини, що зареєстровані в Україні (табл.2)
Якщо до кінця 70 років збитки від ХМ можна було ефективно
контролювати гетерологічними HVT-вакцинами , то з початку 80-х років
збільшились збитки серед вакцинованої птиці при використанні HVTвакцинами. Причиною були високо вірулентні віруси ХМ. Вакцинація HVTвакцинами не давала достатнього захисту проти високовірулентних
патогенів ВХМ. Розробки нових гомологічних та бівалентних вакцин
забезпечили ефективний контроль ХМ. Проте в останні роки почастішали
випадки захворювання ХМ серед вакцинованого поголів’я як
гетерологічними HVT-вакцинами, так і гомологічними. Це пояснюється
появою високопатогенних польових штамів вірусу, грубими порушення
ветеринарно-санітарних правил ведення птахівництва , норм годівлі та
утримання; використання ліофілізованих вакцин проти ХМ на яєчних
кросах в регіонах зі складною епізоотичною ситуацією, грубі порушення
правил зберігання, транспортування, застосування вакцин.
Висновки
1. При проведенні клінічного огляду, патологоанатомічного розтину
та гістологічних досліджень патологічного матеріалу від курей несучок
яєчних кросів, які були вакциновані проти ХМ виявлені зміни характерні
для гострої форми перебігу хвороби Марека.
2. Загибель та вимушена вибраковка птиці при гострому перебігу
ХМ складала: серед курей кросу Tetra SL, 126-добового віку; що була
вакцинована проти ХМ клітинно-асоційованою вакциною Нобіліс Рісмавак
+ СА 126 (Нідерланди) – 15 %, тоді, як серед курей кросу Хайсекс білий,
143-добового віку, вакцинованих ліофілізованою вакциною проти ХМ
АвіПро ХМ ліо (Німеччина) – до 28 %.
3. Встановлено , що при застосуванні 10% альбувір з водою у дозі
0,09 мл/кг живої ваги впродовж 3 діб та по 0,03 мл/кг впродовж 5 діб при
гострому перебігу ХМ на птиці у 130 діб, що була вакцинована клітинноасоційованою глибоко замороженою вакциною загибель птиці до 260 діб
становила з ознаками ХМ – 1,5%, тоді як серед птиці яка не одержала
10% альбувір - 4,5%.
4. Специфічну профілактику проти ХМ необхідно проводити вакцинами в залежності від епізоотичної ситуації. Слід суворо дотримуватись
правил при транспортуванні, зберіганні та застосуванні вакцин та
розчинника проти ХМ.
5. Комплексні заходи щодо боротьби і профілактики ХМ базуються на
суворому дотриманні санітарних і зоогігієнічних правил утримання та годівлі
птиці, проведенні специфічної профілактики, боротьбі з технологічними
стресами та захворюваннями, які призводять до пригнічення імунної системи,
а також на використанні ліній курей, генетично резистентних до хвороби
Марека.
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2. Перелік вакцин проти хвороби Марека,
зареєстрованих в Україні (на 01.05.2011 р.)
Назва вакцин
Фірми
Країни
Бур-сел S-706+HVT Frozen- вакцина жива
Меріал
США,
проти бурсальної хвороби та хвороби
Франція
Марека- серотип 3
Marek HVT Frozen вакцина жива
Меріал
Франція
проти хвороби Марека
Rispens CVI 988 – вакцина жива проти
Меріал
Франція
хвороби Марека
"HVT" − вакцина жива заморожена проти
ФАТРО
Італія
хвороби Марека з розчинником
АвіПро ХМ ЛІО, AviPro MD LYO – вакцина Ломан Енімал Хелз Німеччина
жива ліофілізована для імунізації добових
ГмбХ & Ко.КГ
курчат проти хвороби Марека
АвіПро® ХМ БІВАК, AviPro® MD BIVAC − Ломан Енімал Хелз Німеччина
вакцина
(з
розчинником)
клітинноГмбХ & Ко.КГ
асоційована жива для вакцинації добових
курчат проти хвороби Марека
Нобіліс® Рісмавак+СА 126, Nobilis ® Інтервет Інтернешнл
НідерRismavac+CA 126
−
вакцина
жива
Б.В
ланди
комбінована проти хвороби Марека птиці
Нобіліс® Рісмавак, Nobilis® Rismavac - Інтервет Інтернешнл
Нідервакцина жива проти хвороби Марека птиці
Б.В
ланди
Біо-Марек ГВІ заморожена BioooooooФАТРО
Італія
MarekHVT Frozen- вакцина проти хвороби
Марека з розчинником
НобілісМарек ВГІ ліо Nobilis ® Marek HVT Інтервет Інтернешнл
НідерLYO –вакцина жива ліофілізована проти
Б.В
ланди
хвороби Марека
Вакцина бівалентна культуральна проти
ІЕКВМ УААН
Україна
хвороби Марека
Рідка бівалентна вірусвакцина проти ФДУ “Федеральний
Росія
хвороби Марека із штаміввірусу герпесу
центр охорони
індиків та вірусу герпесу курей
здоровя тварин”
(ФДУ “ВНДІЗТ”)
Пулвак Марек CVI+ HVT POULVAC ® Форт Додж Енімал
США
MAREK CVI =+VT вакцина проти ХМ
Хелс
Пулвак Марек HVT POULVAC ® MAREK Форт Додж Енімал
США
HVT -вакцина проти ХМ
Хелс
Кріомарекс Ріспенс+ HVT
Меріал
Франція
Crymarex Rispens+ HVT
Марек 3- жива заморожена вакцина проти
БТЛ
Україна
хвороби Марека
ВІР 107 VIR 107- жива вакцина проти
Біовак ЛТД
Ізраїль
хвороби Марека з розчинником
Варітек- Vaxxitek НVT+IBD
Меріал
Франція
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There was determined positive influence of new domestic antiviral
preparation of 10% al'buvir production of company «AgroVet» is set at the sharp
form Marek’s disease(MD) on vaсcination against population of laying chickenshens. The conducted researches specify on that for realization of specific
prophylaxis it is necessary to apply vaccines taking into account an epizootic
situation in relation to MD and severely to adhere to the rules of transporting,
storage, application of vaccines and solvent.
Bird, Marek’s disease, vaccine , antiviral preparations, albuvir

ООО «Биоком». КОМПЛЕКСНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ И
ПРЕМИКСЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
_________________________________________________
А.Н. Калевич, кандидат сельскохозяйственных наук,
консультант ООО «Биоком»
История ООО«Биоком»началась в 1992 году, когда Беларусь переживала довольно сложный период развития. Однако это не помешало
компании успешно пройти этап становления и стать в настоящее время
наиболее инновационным предприятием страны в области производства
продуктов для сельского хозяйства.
Начав своюдеятельность с поставок белорусским сельхозпроизводителям в широком ассортименте ветеринарных препаратов, кормовых
добавок,инструментария и оборудования для сельского хозяйства, в 2008
году компания осуществила пуск завода по изготовлению заменителей
молока и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы.Техническое оснащение завода, аккредитованная производственная
лаборатория иинновационная технология всех процессов позволяют
изготавливать уникальные продукты нового поколения для аграрного
комплекса, включая продукты для птицеводства: концентраты на основе
растительных протеинов, белково-витаминно-минеральные добавки и
комплексные премиксы, подкислители и фитобиотики.
Важнейшими принципами работы предприятия были и остаются
неизменно высокие требования к качеству и безопасностипредлагаемых
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продуктов, удовлетворение запросов клиентов, стремление развиваться
самим и развивать агропромышленную индустрию страны.
Высокие стандарты компании признаны и в Беларуси, и за рубежом. У «Биокома» есть все основания гордитьсясвоим брендом. Компания прошла сертификацию по системе менеджмента качества СТБ
ИСО 9001-2001 (2008 г.), по международной системе управления качеством и безопасностью продуктов НАССР (2009 г.), по стандарту GMP +B2
(2010 г.;высокий уровень параметров производства и лабораторного контроля), по системе ИСО 14001 (2010 г.), который подтверждает экологическую безопасность хозяйственной деятельности.
На сегодняшний день компания осуществляет прямые поставки
более чем в 600 предприятий, как на внутренний рынок, таки на рынки
России и Украины. Оперативную доставку продукции обеспечивает собственный автомобильный парк. Опытные партии продукции были поставлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего востока.
Предприятие активно расширяет мощности производства кормовых
добавок, комплексных премиксов и заменителей молока для сельскохозяйственных животных, завершается возведение зерносушильного комплекса, оснащённого системой сортировки и очистки семенного материала.
Производство продуктов для нужд птицеводства – одно из важнейших направлений деятельности ООО «Биоком». В продуктовую линейку,
помимо стандартных премиксов в концентрации 0,5 % и 1%, входят
витаминно-минеральная добавка «Фулмикс» и концентраты кормовые
профилактические обогащённые «КормиксП» и «Кормикс П Плюс».
Дополнительно налажен выпуск так называемых «блендов» - витаминных
и минеральных основ для производства собственно премиксов.
Производство премиксов - процесс технологически довольно сложный и ответственный.Он заключается не просто в предварительном
смешивании (дословно с лат. «pre-mix»- предварительная смесь), а в
обеспечении сохранности активных компонентов и в процессе изготовления, и в процессе хранения и транспортировки. Кроме того, витамины и
микроэлементы на всех этапах технологического процесса изготовления
кормов должны сохранять свои биологические свойства и оставаться
легкодоступными для усвоения сельскохозяйственной птицей; при этом
равномерность распределения их как в самом премиксе, так и в конечных
кормах должна быть максимальной.
Зачастую любую предварительную смесь, будь-то витаминно-минерально-аминокислотная предварительная смесь или смесь лекарственных веществ с витаминной частью, уверенно относят к премиксам. Это
неверно.Однако переубедить производителей таковых предсмесей
достаточно сложно, а продавцов – практически невозможно.
Одну из важнейших функций премикса выполняет носитель, он является основойбудущих технологических свойств продукта. От его качества,
подготовки и функциональности зависит доступность и распределение
биологически активных компонентов премикса в конечном корме.
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Поэтому ООО «Биоком» уделяет большое внимание подготовке
сырья, являющегося носителем для премиксов, а также разработке и
применению многокомпонентных комплексных носителей. Использование
в их составе антиспекателей и антистатиков, разбавителей, антиоксидантов и других функциональных компонентов, в зависимости от назначения
и концентрации продукта, позволяет получить высококачественный
продукт с заданными технологическими и биологическими свойствами.
Это относится и к добавкам «Фулмикс» и к концентратам «КормиксП».
При их производстве, в зависимости от рецептуры, возможно
использование соевых белковых продуктов, фактически являющихся
носителями для других активных компонентовв данных добавках. Для
повышения доступности растительных протеинов нами в процессе
производства используются различные технологические приемы, одним
из которых является микронизация, вследствие которой технологические
свойства соевых продуктов как носителя снижаются.Поэтому мы готовим
комплексный носитель, включая в его состав как иные продукты переработки собственно сои или соевого шрота, так и органические (неорганические) масла и антистатики. В результате предварительных процедур
мы получаем носитель, обеспечивающий отличное распределение биологически активных компонентов не только в концентрате, но и в конечном корме, а также их сохранность на каждом из этапов производства.
Добавка«Фулмикс» - это витаминно-минеральная добавка для всех
видов и групп сельскохозяйственной птицы. Использование данного
продукта позволяет полностью удовлетворить потребность животных в
витаминах и минералах. Дополнительно, по заявке потребителя, в
продукт могут быть включены различные аминоокислоты, ферменты,
нейтрализаторы микотоксинов, адсорбенты, пробиотики, пребиотики и
ароматизаторы. Данные компоненты позволяют значительно повысить
продуктивность животных и снизить риск их заболевания.
Основные преимущества добавки «Фулмикс»:
- оптимальный
витаминно-минеральный
состав
для
всех
половозрастных групп животных и сельскохозяйственной птицы;
- минеральная часть в хелатной форме;
- высокая степень однородности продукта;
- минимальнаяпыльность и расслоение продукта.
Недавно линейка кормовых добавок пополнилась концентратами
кормовыми профилактическими обогащёнными «КормиксП» и «Кормикс П
плюс». Они предназначены для использования сельскохозяйственными
предприятиями и предприятиями комбикормовой промышленности. Продукт вводят в рационы, БВМД и комбикорма для всех видов сельскохозяйственной птицы с целью обеспечения высокой усвояемости кормов,
профилактики желудочно-кишечных заболеваний и повышения продуктивности. Многие рецепты данных концентратов были получены благодаря тесному сотрудничеству специалистов ООО «Биоком» с сельскохозяйственными производителями.Так, взаимодействие по вопросам кормления
родительского стада цыплят-бройлеров позволило разработать и
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внедрить в практику профилактический концентрат «КормиксП плюс мульти», обеспечивающий лучшие инкубационные качества яиц и сохранность
суточного молодняка в последующем в первые сутки выращивания.
«Биоком» изучает и учитывает в своей работе потребности хозяйств и ветеринарных организаций, постоянно ищет инновационные
решения, пополняет перечень и ассортимент своих товаров. Специалисты компании внимательно изучают международный рынок, отбирая для
аграриев лучшие продукты и технологии, за качество которых компания
ручается перед своими клиентами. Именно высокое качество продукции и
обслуживания – главный критерий деятельности ООО «Биоком».

ЛЕГЧЕ БОЛЕЗНЬ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТОМ ЛЕЧИТЬ!
___________________________________________________
Килименко В.В., врач ветеринарной медицины
Вабищевич Ф.С., кандидат ветеринарных наук
Под таким девизом поставит подпись любой ветеринарный
специалист, ибо народная мудрость гласит: «Умный хозяин платит, скупой
платит дважды, а остальные расплачиваются». В этом сообщении хочется
проинформировать читателей о достигнутых успехах при разработке и
внедрении в практику вакцин для птицеводства с целью профилактики
инфекционных заболеваний, дабы Вы, уважаемый читатель, всегда
оставались не только умным, но и дальновидным хозяином.
Вакцины против болезни Марека
В середине 1960-х годов это заболевание грозило полным
развалом коммерческого промышленного птицеводства. К счастью, в
результате целой серии знаменательных открытий и изобретений, в
течение короткого периода времени были созданы и стали доступными
эффективные вакцины разных производителей для специфической
профилактики болезни Марека.
Свой вклад в вакцинопрофилактику этого заболевания внесла и
компания «Био-Тест-Лаборатория». Нами были разработаны две вакцины:
- Маревак-3 – для вакцинации цыплят в первый день жизни из
штамма «FС-126», антигенно-родственного герпесвируса индеек третьего
серотипа. Вакцины на основе штамма «FС-126» наиболее широко
распространены в мире, так как вирус не опасен в плане реверсии;
предотвращает заболевание и развитие опухолей у птицы. Как правило,
используется для экономически обоснованной вакцинации бройлеров.
- Маревак 1+3 – двухвалентная вакцина из штамма СVI988/Rispens
первого серотипа ослабленного вируса и штамма «FС-126» третьего серотипа. Такая вакцина обеспечивает практически 100%-ю защиту привитых в
суточном возрасте цыплят. Вакцина разработана и зарегистрирована, в
настоящее время планируется ее серийное производство.
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К вакцинам Маревак-3 и Маревак 1+3 прилагается растворитель.
Обе вакцины производятся в ампулах по 1,0 и 2,0 тысячи доз и хранятся
в контейнерах с жидким азотом.
Несмотря на существующее многообразие вакцинных препаратов
разных производителей, специалисты считают болезнь Марека
серьезным поводом для беспокойства.
Сегодняшняя цель установления контроля над болезнью Марека
состоит в уменьшении числа ситуаций, благоприятствующих развитию и
размножению полевых штаммов вируса болезни Марека. Такой контроль
может быть достигнут путем сокращения повсеместно распространенных
объектов инфицирования вирусом болезни Марека везде, где это возможно.
При обязательной 100%-й вакцинации поголовья птицы в промышленном яичном производстве, совершенно другая картина наблюдается в
бройлерном секторе. Для многих бройлерных предприятий вирус болезни
Марека является «невидимым» врагом из-за короткого периода жизни
бройлера (38-50 дней) и достаточно длительного периода (50-120 дней)
развития клинических признаков и видимых морфологических изменений
в организме птицы (поражение нервной системы в виде хромоты, парезов
и параличей ног, крыльев; изменение цвета радужной оболочки, формы и
размера зрачка; наличие опухолевидных изменений во внутренних органах при патологоанатомическом вскрытии). Поэтому у бройлера практически невозможно установить диагноз на основе только клинических и
патологоанатомических признаков. К тому же, постановку диагноза осложняет отсутствие регулярных мониторинговых лабораторных исследований данного заболевания.
Воздействие вируса организм птицы ощущает с первых дней
инфицирования. Скоротечное угнетение клеточного иммунитета становится
заметным через семь дней после инфицирования вирусом болезни Марека.
Ясно, что поражение иммунной системы вирусом разрушает как
гуморальную, так и клеточную составляющие иммунитета. И только
косвенные факторы могут послужить предпосылкой для подозрения на
циркуляцию вируса и инфицирование птицы – повышенная смертность,
неравномерные приросты, снижение массы тела, возросшее потребление
корма. У птицы можно наблюдать общие признаки иммунодефицита –
осложненная поствакцинальная реакция, предрасположенность к вторичным
бактериальным инфекциям, кокцидиозу.
Наличие при патологоанатомическом вскрытии провентрикулитов и
части перечисленных выше признаков у птицы 20-дневного возраста
(Фото 1 и Фото 2) в ряде бройлерных хозяйств Украины послужило
поводом к проведению гистологических исследований (Фото 3 и Фото 4),
в результате которых был подтвержден диагноз болезни Марека.
Применение вакцины Маревак-3 в течение 3-х туров подряд на
площадках выращивания птицы позволило снизить давление полевого
вируса болезни Марека, что, в первую очередь, отразилось на улучшении
показателей массы тела (вес 2566 г) и конверсии корма (1,88%).
Проведение гистологических исследований (Фото 5 и Фото 6) также
подтвердило отсутствие инфекции в сорокадневном возрасте у
бройлеров («П/к Губин», Волынская обл.).
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Фото 1. Провентрикулит

Фото 2. Воспаление желез
железистого желудка

Фото 3. Нерв, увеличение *1000.
Полиморфная диффузная
лимфоцитарная инфильтрация

Фото 4. Сердце, увеличение*1000.
Полиморфная диффузная
лимфоцитарная инфильтрация

Фото 5. Нерв без изменений

Фото 6. Сердце без изменений

Вакцины против болезни Ньюкасла
Болезнь Ньюкасла отнесена Международной организацией здоровья
животных (МЭБ) к особо опасным инфекциям животных, не признающим
границ, способным к быстрому и широкому распространению. В условиях
промышленного птицеводства болезнь Ньюкасла может вызвать
опустошительные вспышки и причинять огромный экономический ущерб.
Постоянная вакцинация поголовья домашних птиц против болезни
Ньюкасла, проводимая в подавляющем большинстве стран мира, обеспечивает относительное благополучие, существенное снижение риска
возникновения эпизоотий болезни Ньюкасла, а также уменьшение потерь
в случае появления таких вспышек.
Для специфической вакцинации применяют живые и инактивированные вакцины из безвредных и высокоиммуногенных штаммов вирусов.
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Штамм «Ла-Сота» относится к патотипу лентогенных вакцинных
штаммов, которые используются во всем мире для вакцинации птицы в
силу его наибольшей иммуногенной эффективности и безвредности.
Клон ДК-124, полученный из штамма «Ла-Сота», сохраняет его высокую
иммуногенность, снижает возможные поствакцинальные реакции и
вызывает выработку более продолжительного иммунного ответа на
введение за счет отселекционированной однородной популяции вируса.
Штамм «НІТСНNER В1» (Хитчнер В1) используется во всем мире в
качестве вакцинного, начиная с 60-х годов прошлого века. Относится к
лентогенному патотипу и из-за безвредности и высоких иммуногенных
свойств используется чаще всего для первой иммунизации цыплят
бройлеров и несушек с первого дня жизни.
Для профилактики болезни Ньюкасла нами разработаны:
• Ньюкаслвак Ла-Сота – лиофилизированная живая вакцина из
клона штамма «Ла-Сота» ДК-124, полученная на СПФ куриных
эмбрионах. В неблагополучных по болезни Ньюкасла хозяйствах
вакцину можно использовать для суточных цыплят, а в
благополучных – для вакцинации цыплят с 15-дневного возраста.
• Ньюкаслвак В1 – лиофилизированная живая вакцина из штамма
Hіtсhner В1, полученная на СПФ куриных эмбрионах. Применяется
для вакцинации цыплят бройлеров и несушки с первого дня жизни.
• Бройлер-НХ – вакцина инактивированная эмульгированная из
клона штамма «Ла-Сота» ДК-124, полученная на СПФ куриных
эмбрионах. Вакцину в дозе 0,1 мл вводят цыплятам с первого дня
жизни. Вакцинированные цыплята-бройлеры защищены от
заболевания до окончания срока выращивания.
Более чем за 10 лет применения вакцины Ньюкаслвак Ла-Сота в
Украине ежегодно использовалось от 40 до 90 млн. доз этого препарата.
Вакцину успешно применяют как в частном секторе, так и на многих
птицефабриках.

35

42

Примером длительного применения вакцины Ньюкаслвак Ла-Сота может служить
п/ф «Варто» (Ивано-Франковская обл.).
Предприятие вакцинирует птицу однократно в возрасте 19 дней методом выпойки.
После применения не наблюдается поствакцинальных осложнений, а регулярные
мониторинговые серологические исследования показывают образование стабильной иммунной защиты в возрасте 35 дней,
достаточной до конца продуктивного периода (42-45 дней).

Рис.1. Динамика формирования поствакцинального
уровня АТ к вирусу БН в 35-дн. и 42-дн. возрасте у бройлера
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В регионах с высоким риском возникновения болезни Ньюкасла
показано одновременное применение живой и инактивированной
вакцины в суточном возрасте. Такая комбинация создает значительно
более высокий и однородный иммунный ответ у всего стада птицы,
который защищает бройлера до конца срока откорма.
На одном из крупных бройлерных предприятий Украины мы
проводили исследования эффективной защиты птицы против болезни
Ньюкасла при использовании вакцины Бройлер НХ в сравнении с
известным импортным аналогом.
Использованная
Ньюкасла:
корпус № 1

схема

вакцинации

птицы

против

болезни

корпус № 2

1 дн. - Хитчнер В1, спрей в 1 дн. - Хитчнер В1, спрей в
инкубаторе
инкубаторе
- Бройлер НХ, 0,1 мл п/к
- Аналог , 0,1 мл п/к
15 дн.- Нобилис Клон 30, выпойка
15 дн.- Нобилис Клон 30, выпойка
Инактивированные вакцины индуцируют иммунный ответ, приводя к
образованию антител уже с 21-го дня жизни и формированию высоких
защитных антител, специфических к вирусу болезни Ньюкасла, к 35-му
дню жизни, что обеспечивает долговременную защиту до конца
продуктивного периода (50 дней).
Как видно из представленных данных в гистограмме 1 вакцина
Бройлер НХ не уступает своему импортному аналогу в обеспечении
защиты поголовья птицы от вируса болезни Ньюкасла.
Гистограмма 1. Сравнительное серологическое исследование
уровня гуморальной защиты птицы против болезни Ньюкасла у
промышленных бройлеров при использовании вакцины Бройлер
НХ и импортного аналога

Совместное применение живой и инактивированной вакцины
цыплятам в суточном возрасте позволило значительно улучшить
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экономические показатели и стабилизировать эпизоотическую ситуацию по
болезни Ньюкасла на бройлерных предприятиях Украины.
Вакцины против инфекционного бронхита кур
Инфекционный бронхит кур (ИБК) – вирусное заболевание кур всех
возрастов в странах с промышленным ведением птицеводства, которое
проявляется респираторным, нефрозо-нефритным, репродуктивным
синдромами. Смертность, высокая в первый месяц жизни, в дальнейшем
может осложняться колибактериозом и микоплазмозом и протекать
хронически. У кур-несушек, при поражении репродуктивных органов,
болезнь проявляется снижением яйценоскости и низким качеством яиц.
Особая структура вируса ИБК приводит к образованию новых вариантных
штаммов путем обмена фрагментами генома во время контактов
различных штаммов. Появление таких штаммов снижает эффективность
вакцинации. На территории Украины нами выделен штамм «БК-07»,
имеющий антигенное родство 89% с вариантным штаммом 793/В и 81% –
со штаммом «Н-120» (Mаssachusetts), наиболее распространенным в
мире. Штамм используется в производстве вакцины против ИБК.
Для специфической профилактики ИБК нами разработаны:
• Бронхивак-1 – живая лиофилизированная вакцина из штамма «Н120», полученная на СПФ куриных эмбрионах. Применяется для
вакцинации цыплят бройлеров и несушек с первого дня жизни;
• Бронхивак-2 – бивалентная живая лиофилизированная вакцина из
штамма «Н-120» и вариантного штамма «БК-07», полученная на
СПФ куриных эмбрионах. Применяется для вакцинации цыплят
бройлеров и несушек с 14-го дня жизни.
Для одновременной профилактики болезни Ньюкасла и
инфекционного бронхита кур разработаны бивалентные вакцины:
• Бивак Н-120+В1 – живая вакцина из штамма «Н-120» вируса ИБК и
штамма Ніtсhner В1 вируса БН, применяется для вакцинации
цыплят бройлеров и несушки с первого дня жизни;
• Бивак – живая вакцина из штамма «ДК-124», клона вируса Ла-Сота
болезни Ньюкасла и из штамма «Н-120» вируса ИБК. Применяется для
вакцинации цыплят бройлеров и несушки с 14-дневного возраста
Для защиты кур-несушек от болезни Ньюкасла, инфекционного
бронхита и синдрома снижения яйценоскости нами производится
трехвалентная инактивированная вакцина ТРИВАК, в состав которой
входят клон штамма «Ла-Сота» ДК-124 вируса БН, штамм «Чапаевский»
вируса ИБК и штамм «ССЯ-76» вируса ССЯ. Для защиты от указанных
заболеваний птицу вакцинируют в возрасте 90-95 дней или за месяц до
начала периода яйценоскости.
В числе преимуществ следует отметить высокую иммуногенность,
продолжительную защиту, отсутствие иммуносупрессии, безопасность,
экологичность. Эмульсия типа «вода в масле» освобождает антиген в
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организме длительное время, что дает продолжительную и более
мощную стимуляцию иммунной системы после вакцинации и
обеспечивает защиту птицы на весь продуктивный период.
При применении в производственных условиях вакцина Тривак
зарекомендовала себя как высокоиммуногенный вакцинный препарат,
который обеспечивает формирование высоких защитных и однородных
титров в течение всего продуктивного периода птицы.
Гистограмма 2. Оценка поствакцинального (вакцина Тривак)
уровня антител к вирусу болезни Ньюкасла (БН), инфекционного
бронхита кур (ИБК), синдрома снижения яйценоскости (ССЯ) в
течение продуктивного периода кур-несушек Ломанн коричневый
(150-450 дней), метод ИФА, тест набор IDEXX

Наименование заболевания

Инфекционный бронхит кур
Болезнь Ньюкасла
Синдром снижения
яйценоскости

возраст птицы (дн.) / оценка
поствакцинального иммунитета (ср. титр, %
защиты)
метод ИФА, тест набор IDEXX
150 дней
300 дней
450 дней
13 076 / 100% 11 643 /100% 10 059 /100%
16 110 /100% 16 618 /100% 13 487 /100%
2 088 / 100%
2 150 / 100%
1 919 / 100%

В стадах птицы, где применялась вакцина Тривак, отмечены
хорошие производственные показатели – высокий пик продуктивности –
95,4%, 320 яиц на начальную несушку и отличное качество скорлупы
яйца птицы («Золотоношская птицефабрика», Черкасская обл.).
Вакцины против инфекционной бурсальной болезни (ИББ)
(болезнь Гамборо).
ИББ – остро протекающее, контагиозное заболевание, поражающее
цыплят 2-15 (чаще 3-6)-недельного возраста. Проявляется апатией, диареей,
отсутствием аппетита, нефрозом, внутримышечными кровоизлияниями и
поражением фабрициевой бурсы (бурсы Фабрициуса). Ранняя инфекция
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приводит к иммунодепрессии и повышает чувствительность к вторичной
инфекции. Уровень смертности может достигать 30%.
Схемы вакцинации и применяемые вакцины не могут быть
одинаковыми для разных стад птицы. Необходимо учитывать уровень
материнских антител и выбирать вакцины, способные преодолевать
пассивный иммунитет и создать напряженный активный иммунитет. Вирусы в
живых вакцинах индуцируют выработку, как гуморальных антител, так и
местную защиту (в местах наиболее вероятного проникновения вируса), в
инактивированных вакцинах – только гуморальных антител.
С учетом специфики заболевания нами из штамма вируса ИББ,
имеющего максимальную гомологию (сходство) с украинскими полевыми
высоковирулентными штаммами, были получены штаммы МВ/3, МВ/5 и
МВ/20, из которых на СПФ куриных эмбрионах разработаны три вакцины
для профилактики заболевания:
• Бурсовак+ – живая вакцина из штамма МВ/3, предназначена для
хозяйств с высоким интенсивным давлением полевого вируса и
возможным ранним инфицированием птицы. Рекомендуемый для
вхождения с вакциной уровень материнских антител – 1000.
Защитный уровень антител в крови выявляют (методом ИФА) через
14 дней после вакцинации, у несушки – через 21 день.
• Бурсовак – живая вакцина из штамма МВ/5, предназначена для
хозяйств в угрожаемых зонах с высоким давлением полевого вируса и
возможным ранним инфицированием птицы. Рекомендуемый для
вхождения с вакциной уровень материнских антител – 800. Защитный
уровень антител в крови выявляют (методом ИФА) у бройлеров через
2-3 недели после вакцинации, у несушки – через 3-4 недели.
• Бурсовак лайт – живая вакцина из штамма МВ/20, предназначена
для профилактики заболевания в хозяйствах в «условно»
благополучных зонах с низким уровнем давления полевого вируса.
Рекомендуемый для вхождения с вакциной уровень материнских
антител – 500. Защитный уровень антител в крови выявляют
(методом ИФА) у бройлеров через 2-3 недели после вакцинации, у
несушки – через 3-4 недели.
Специфичность вакцины Бурсовак заключается в уникальности вакцинного штамма МВ/5, который состоит в генетическом родстве с высоковирулентными изолятами ИББ, циркулирующими в Украине. Гомология отдельных аминокислотных последовательностей консервативных участков
структурного белка VP2 вакцинного штамма с украинскими полевыми изолятами составляет 100%, что и объясняет высокие защитные свойства препарата Бурсовак.
Применение вакцины Бурсовак на одной из хронически неблагополучных по болезни Гамборо птицефабрик Тернопольской области, специализирующейся на выращивании молодняка промышленной несушки, позволило
решить проблему ИББ, и вырастить птицу с отличными производственными
показателями (сохранность в 95дней – 99,01%).
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Фото 7. Бурса Фабрициуса через 14
дней после применения вакцины
Бурсовак

Фото 8. Бурсы Фабрициуса через
14 дней после применения
вакцины Бурсовак

Отзывы, полученные из различных предприятий Украины («Улар»,
«Зборовская птицефабрика», «Варто» и др.), характеризуют вакцину Бурсовак как препарат, показывающий высокую эффективность в присутствии
высоких материнских антител, без проявления иммуносупрессивного
действия на формирование иммунного ответа против болезни Ньюкасла, о
чем свидетельствуют результаты серологических исследований, а также
производственные показатели:
№ корпуса

возраст, дн.

сохранность, %

вес, г

1
2
3

40
40
40,5

97,3
96,13
96,71

2 395
2 388
2 443

Конверсия
корма, %
1,91
1,84
1,91

Возвращаясь к началу статьи, мы констатируем, что лозунг,
вынесенный в заглавие, «Болезнь легче предупредить, чем лечить»
подтверждается ветеринарной практикой каждый день. Но сегодня к
этому можно еще добавить, что не только легче, но и значительно
дешевле предупредить болезни и сохранить здоровое поголовье птицы,
получив от нее высококачественное мясо и яйцо, а также существенно
снизив материальные потери от заболеваний.
Для получения консультаций и более подробной информации об
указанных препаратах обращайтесь по телефонам:
+38-050-356-20-22; +38-050-387-16-23.

БОЛЕЗНЬ ГАМБОРО И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
_________________________________________
Существуют заболевания, которые ветеринарный врач
птицеводческого хозяйства вынужден контролировать постоянно.
Болезнь Гамборо всегда лидирует в этом списке. Насколько эта
проблема остается актуальной в мире?
По данным ведущего специалиста в области диагностики
инфекционной патологии птицы Жака де Вита (Animal Health Service,
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Девентер, Голландия) в Европейских странах, так же как и во всем мире,
данное заболевание имеет сезонный характер и регистрируется из года в
год. Например, в 2007 году было зарегистрировано чрезвычайно большое
количество вспышек болезни Гамборо по сравнению с предыдущими
годами. И, если рассматривать этот вопрос ретроспективно, то можно
отметить увеличение количества случаев заболевания, вызванных
высоковирулентным вирусом БГ (vv IBDV). В течение нескольких лет
волна вспышек болезни Гамборо захлестнула многие страны Европы.
С вопросом об актуальности болезни Гамборо в Украине мы
обратились к Ирине Собко, директору Центра современной
диагностики.
Инга Бугайцова: Ирина Александровна, насколько часто в
Центре современной диагностики ставят диагноз «Болезнь Гамборо»?
И. Собко: За 2007-2009 годы в Центре современной диагностики
(ЦСД) лабораторными исследованиями было подтверждено 12 случаев
болезни Гамборо, вызванных высоковирулентными штаммами вируса.
Постановка диагноза – это большая ответственность перед хозяйством,
но мы делаем это уверенно, поскольку располагаем всем необходимым
арсеналом диагностических приемов и осуществляем комплексную
диагностику: учитываем анамнез, клиническую и патологоанатомическую
картину, проводим лабораторную диагностику, которая включает гистологические исследования пораженных бурс и других органов, серологические исследования методом ELISA, выделение вируса и молекулярную
диагностику. Последний метод позволяет выявить инфицирование
вирусом болезни Гамборо даже на фоне вакцинации.
И. Бугайцова: Какие причины возникновения болезни Гамборо на
фоне вакцинации?
И. Собко: Нельзя исключать ошибки в процессе транспортировки,
хранения, подготовки и выпойки вакцины. Однако часто важнее другие
объективные причины низкоэффективной вакцинопрофилактики. При
интенсивном давлении полевого высоковирулентного вируса БГ некоторые вакцины недостаточно эффективны из-за недостаточной их иммуногенности (они слабее, чем полевой вирус, и недостаточно препятствуют
его давлению).
Иногда вакцинный и полевой штаммы имеют значительные отличия
по основному структурному белку VP2, а это значит, что антитела,
продуцируемые вирус-вакциной, обладают слабой нейтрализующей
активностью по отношению к полевому вирусу.
И. Бугайцова: какой, по Вашему мнению, должна быть идеальная
вакцина против болезни Гамборо?
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И. Собко. Вакцина должна быть безопасной и эффективной.
Безопасность предполагает мягкое воздействие на бурсу и быстрое
восстановление органа после вакцинации.
Эффективность предполагает быстрое проникновение вакцинного
штамма в бурсу, колонизацию органа и стимулирование выработки
антител. Эффективность во многом зависит от степени гомологии
вакцинного и полевого вируса. Желательно, чтобы вакцинный вирус
обладал высокой степенью гомологии (подобия) по структурному белку
VP2 с полевыми вирусами.
В Центре современной диагностики все полевые изоляты, выделенные во время вспышек болезни Гамборо, мы изучаем дополнительно. После подтверждения их принадлежности к определенному
патотипу (классический, высоковирулентный) в лаборатории молекулярной диагностики мы проводим сиквенирование, а также изучаем аминокислотные последовательности консервативных участков структурного
белка VP2: 253, 284, 212-224, 314-325. Такая характеристика дает
представление о полевых вирусах, циркулирующих в разных регионах и
помогает подобрать эффективную вакцину.
Для НПП «Био-Тест–Лаборатория» 2008 год ознаменовался
разработкой и регистрацией чрезвычайно важного продукта –
живой вакцины против болезни Гамборо. Какими преимуществами
обладает отечественная вакцина Бурсовак? С этим вопросом мы
обратились
к
директору
научно-производственного
департамента НПП «Био-Тест-Лаборатория» Леониду Дудникову.
И. Бугайцова: Леонид Андреевич, сегодня на рынке представлено
много хороших вакцин от разных производителей. В чем уникальность
вакцины Бурсовак?
Л. Дудников. Вакцина «Бурсовак» - первая отечественная живая
вакцина, полученная путем клонирования вируса на СПФ куриных
эмбрионах по методике, описанной в рекомендациях МЭБ. Тип вакцины –
«средняя плюс». Она обладает рядом преимуществ, которые делают ее
конкурентоспособной на нашем рынке.
1.
Вакцина «Бурсовак» безвредная.
Безвредность ее доказана опытным путем. После превышения
прививной дозы вакцины в 25 раз у экспериментальной группы цыплят не
отмечали заболеваемость и смертность, а также изменений бурсы,
кровоизлияний и других характерных для этого заболевания
патологоанатомических изменений.
2.
Вакцина «Бурсовак» быстро проникает в бурсу
Вакцинный вирус обладает способностью быстрого проникновения
в бурсу для репликации и стимулирования гуморального иммунитета. В
ходе лабораторного испытания методом ПЦР вакцинный штамм
выявляли в бурсе через 3-7 дней после вакцинации.
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3.
Вакцина «Бурсовак» безопасна для бурсы
Безопасность вакцины для бурсы доказана опытным путем. После
превышения прививной дозы вакцины в 25 раз у экспериментальной
группы птицы истощение тканей бурсы составило менее 40% (лабораторное испытание, гистологический метод, ЦСД). Экспериментальным
путем доказано, что после применения вакцины бурса быстро восстанавливается (в период до 2 недель) в отличие от «горячих» вакцин,
представленных на рынке, после применения которых бурса не восстанавливается. Быстрое восстановление бурсы после применения вакцины
«Бурсовак» минимизирует иммуносупрессивное действие.
4.
Вакцина «Бурсовак» не вызывает иммуносупрессию
«Бурсовак» не препятствует выработке гуморального иммунитета
после применения других вакцин. Экспериментальным путем доказано,
что после применения вакцины «Бурсовак» у контрольной (не
вакцинированной) и экспериментальной (вакцинированной) групп цыплят
выработка поствакцинальных антител к вакцине против болезни
Ньюкасла происходила, практически, в одни и те же сроки, достигая
одинакового уровня.
5.
Вакцина «Бурсовак» стимулирует быстрое формирование поствакцинального гуморального иммунитета.
Защитный уровень поствакцинальных антител против болезни
Гамборо выявляют в сыворотке крови у бройлеров через 14дней после
вакцинации, у несушки – через 21 день.
6.
Вакцина «Бурсовак» эффективна в присутствии материнских антител.
Целевой (пробивной) титр – 800, что обеспечивает более ранние
сроки вхождения с вакциной по сравнению с другими вакцинами типа
«средняя плюс». Применение вакцины особенно рекомендовано в
неблагополучных хозяйствах с интенсивным давлением полевого вируса
и ранним инфицированием птицы.
7.
Вакцина «Бурсовак» обладает способностью быстро
распространяться от вакцинированной птицы к не вакцинированной.
При содержании в лабораторных условиях в одном помещении
двух групп птицы, вакцинированной и не вакцинированной, было
установлено, что через 21 день после вакцинации первой группы у не
вакцинированной группы также вырабатывался защитный гуморальный
иммунитет.
8.
Вакцину «Бурсовак» можно применять однократно.
При однородном уровне материнских антител вакцина применяется
однократно.
9.
Вакцина «Бурсовак» обладает высокой степенью гомологии
(подобия) с полевыми высоковирулентными изолятами вирусов,
выделенных в Украине.
Эта особенность определяет защитные свойства вакцины, поскольку именно к белку VP2 вырабатываются вируснейтрализующие антитела.
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В лаборатории молекулярной диагностики ЦСД были проведены
исследования по сравнению аминокислотных последовательностей 253,
284, 314-325 консервативных участков белка VP2 вакцинного штамма
«БУРСОВАК» и украинских полевых высоковирулентных изолятов вируса
болезни Гамборо. Гомология аминокислотных последовательностей по
участку 253, 284, 314-325 составляет 100%.
10. Вакцина «Бурсовак» не влияет негативно на привесы
бройлеров.
Взаимосвязь генетической характеристики генома и вирулентности вируса инфекционной бурсальной болезни (ИББ)
Л.О. Щербакова (ФГУ «ВНИИЗЖ», Россия), Л.А. Дудников (НПП
«Био-Тест-Лаборатория», Украина).
Инфекционная бурсальная болезнь птиц (ИББ) – острое, высококонтагиозное заболевание, широко распространенное в странах с промышленным птицеводством. Возбудителем ИББ является вирус, поражающий лимфоциты фабрициевой сумки, тимуса, селезенки, пейеровых
бляшек кишечника. В результате иммуносупрессии, развивающейся у
цыплят, снижается общая резистентность и способность полноценно
реагировать на вакцинацию против других инфекций. Высокая контагиозность и устойчивость вируса к действию факторов внешней среды и
дезинфектантов, а также ущерб, наносимый пораженным птицеводческим хозяйствам, делает ИББ серьезной проблемой для птицеводства
многих стран мира.
Вирус ИББ относится к семейству Birnaviridae, род Avibirnavirus. Геном
вируса ИББ содержит два сегмента двухцепочечной РНК. Меньший сегмент
В кодирует VP1 dsРНК-полимеразу. Большой сегмент А имеет две частично
перекрывающиеся рамки считывания (ОРС). Первая ОРС кодирует белок
VP5 (17 кDa). Вторая кодирует 110 кDa полипротеин-предшественник,
который процессируется на зрелые белки VP2, VP3 и VP4.
Выявлено 2 серотипа вируса ИББ. Вирусы серотипа 1 патогенны для
цыплят и заметно отличаются по своей вирулентности. Штаммы серотипа 1
подразделяются на генотипы: аттенуированные, классические, вариантные,
высоковирулентные (ВВ) и австралийские [Van den Berg, 2000]. Вирусы
серотипа 2 выделены у индеек и авирулентны для цыплят.
Вспышки ИББ, вызванные ВВ штаммами вируса ИББ, впервые были
зарегистрированы в Голландии и Бельгии в 1986 г.; в дальнейшем было
отмечено быстрое распространение ВВ штаммов, выявленных в Англии в
1988-1989 гг., в Японии в 1991 г. Кроме европейских стран, вспышки ИББ,
характеризующиеся высоким уровнем смертности, были зарегистрированы в
течение 1989-1993 г. на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Африке,
Китае и Индии [Kouwenhoven, 1993, Mobiuddin 1996, Laser 1994]. В 1991 г.
впервые в Молдавии, на Украине и в России были зарегистрированы вспыш239

ки ИББ, характеризующиеся острым течением болезни с высоким уровнем
смертности [Скутарь, 1997, Муляк, 1996, Герман, 1995].
Динамика увеличения количества неблагополучных административных
регионов Российской Федерации за 1993-1999 гг. показывает, что ИББ в
клинической форме регистрировали в 74,6% регионах с развитым
птицеводством. Максимальное развитие ИББ получила в 1995 г. и 1996 г.,
когда заболевание проявилось в 40% административных регионов. На долю
птицефабрик яичного направления приходилось 70,5% от общего числа
неблагополучных хозяйств, а на долю мясного – 29,5%.
Начиная с 1996 г. наблюдалось снижение показателей заболеваемости
и смертности, хотя количество неблагополучных пунктов в этот год было
максимальным. Эффективная стратегия вакцинопрофилактики дала
ощутимые результаты в 1998-99 гг., когда показатели заболеваемости и
смертности были наименьшими. В дальнейшем количество вспышек,
вызванных ВВ вирусом ИББ, резко сократилось.
Большинство изолятов, выявленных в это время на территории РФ
и СНГ, относилось к группе ВВ.
Хотя исследования вируса ИББ, проведенные в течение нескольких
лет [Щербакова и соавт., 1998, 2002] показали, что на одной птицефабрике
одновременно могут циркулировать изоляты вируса ИББ, относящиеся к
разным генетическим группам. Тот факт, что при повторных исследованиях
на некоторых птицефабриках были выявлены с перерывом несколько лет ВВ
изоляты с идентичной структурой, свидетельствует о том, что вирус,
вызвавший вспышку ИББ, может сохраняться в условиях птицефабрики длительное время и вызывать вспышку заболевания у невакцинированных
цыплят или при нарушении условий вакцинации. И, кроме того, было
показано, что примерно 1-2 раза в год выявлялись изоляты, значительно
отличающиеся по своей структуре от доминирующей группы ВВ изолятов,
указывая на то, что существует потенциальная возможность распространения других, отличающихся по своим свойствам новых вариантов вируса
ИББ.
Исследования показали, что вирулентность вируса ИББ связана со
структурой основного капсидного белка VP2 и РНК-зависимой РНКполимеразы VP1, которые кодируются соответственно сегментами А и В
[Boot, et al. 2005, Liu, et al. 2004, van Loon, et al. 2002].
Постоянно происходящие мутации и накопление их в вирусной
популяции играют важную роль в эволюции и изменении вирулентности
вируса ИББ. Большинство мутаций, выявленных в вирусе ИББ,
расположены в высоковариабельной области гена VP2, кодирующей
нейтрализующий эпитоп вируса.
В настоящее время опубликовано достаточно большое количество
работ, в которых изучены мутации в основном антигеном белке VP2. Особое
внимание уделяется изменениям в гипервариабельной области с 206 по 350
а.о., несущей вирус нейтрализующий эпитоп. Замены в этой области влияют
на эффективность рецептор связывающей активности белка, на вирусный
тропизм и могут приводить к изменению вирулентности вируса. Но эти мута240

ции не являются единственными детерминантами вирулентности [Boot, et al.
2000, Brandt et al. 2001, van Loon, et al. 2002].
Исследования Hon и соавторов [2006] показали, что геномный
сегмент А, кодирующий VP2 ВВ штаммов вируса ИББ, появился более
чем за 20 лет до впервые описанных случаев вспышек ИББ,
характеризующихся высоким уровнем смертности птиц и вызванных ВВ
штаммами, т.е. возникновение структуры VP2, характерной для ВВ
штаммов, не стало непосредственной причиной для появления и
широкого распространения ВВ вируса ИББ.
Не всегда высокая смертность у кур во время вспышек ИББ связана с
выявлением ВВ вируса ИББ. Подтверждением этого являются результаты,
полученные Jackwood и соавт. [2007]. Они анализировали ген VP2 у изолятов
вируса ИББ, ассоциированных с высокой смертностью птиц. Пробы были
собраны в птицеводческих хозяйствах в 18 странах, расположенных на 4
континентах за период с 1997 по 2005 гг. Хотя особенностью отбора проб
служила высокая смертность птиц в хозяйствах во время заболевания ИББ,
не все исследованные 113 изолятов вируса ИББ относились к ВВ генотипу.
Анализ вариабельной области гена VP2 показал, что ряд вирусов относится к
вариантным и классическим генотипам: 14 вирусов, выявленных в
Центральной и Южной Америке, являются вариантными; 22 изолята
относятся к классическому генотипу; 2 вируса, выявленные в Испании, были
родственны с вариантными штамммами, выделенными в США. Вирус,
выделенный в Боливии в 2005 г., являлся уникальным. Он не относился ни к
генотипу ВВ штаммов, ни к классическим штаммам.
Аналогичный вывод был сделан Ignjatovic и соавторами [2004],
которые показали, что высокая смертность во время вспышки ИББ в
Австралии в 1999 г. не была вызвана ВВ вирусом ИББ, причиной был
классический штамм вируса ИББ. Исследователи предположили, что
повышение смертности связано с низким уровнем протективных антител,
плохими условиями содержания птицы, действием других инфекционных
агентов, проявляющих себя во время иммунной супрессии, наличием
нескольких штаммов вируса ИББ в птицеводческом хозяйстве и т.д.
На территории Украины дифференциацию вакцинных штамммов и
полевых патотипов вируса ИББ проводит Центр современной диагностики (ЦСД) НПП «Био-Тест-Лаборатории». С 2006 г. было охарактеризовано
34 полевых изолята [Борoдавка и соавт., 2008]. По результатам рестрикционного анализа и сиквенирования установлено, что 12 изолятов относились к ВВ патотипу вируса ИББ (семь областей: восемь бройлерных
стад и четыре стада несушки). Все изоляты в антигенном отношении по
основному иммуногенному компоненту VP2 были гомологичны.
Данные исследования послужили обоснованием для селекции уникального вакцинного штамма МВ/5, генетически близкородственного к ВВ
изолятам ИББ, циркулирующим на Украине, и последующего создания
вакцины «Бурсовак».
Гомология аминокислотных последовательностей консервативных
участков 253, 284, 314-325 структурного белка VP2 вакцинного штамма
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МВ/5 с украинскими полевыми ВВ изолятами составляет 100%, что
объясняет высокие защитные свойства препарата «Бурсовак».
Совершенно другой взгляд на взаимосвязь вирулентности вируса и
генетической вариабельности формируется при анализе двух геномных
сегментов.
Анализ гена VP1 показал, что все ВВ штаммы отличаются друг от
друга не более чем на 3%. Классические вирулентные, аттенуированные
и антигенные варианты также отличаются друг от друга по структуре VP1
не более, чем на 2,5%. Штаммы серотипа 2 отличались на 4–6% от
классических вирулентных, аттенуированных и антигенных вариантов
первого серотипа. Отличия, выявленные в VP1 ВВ штаммов от
классических вирулентных, аттенуированных и антигенных вариантов
серотипа 1, а также от штаммов серотипа 2, составляли от 10.5% до
12.5%. Анализируя полученные данные, Islam и др. [2001] сделали
заключение, что VP1 имеет происхождение из неизвестного до сих пор
источника. Вполне вероятно, что таким источником могут быть дикие
птицы, у которых был выявлен ВВ вирус ИББ [Jeon et al. 2008].
Nouën и соавторы [2006] провели анализ обоих геномных сегментов
50 вакцинных штаммов и изолятов вируса ИББ, выделенных с 1972 по
2002 гг, в 17 странах, расположенных на 4 континентах. В 70%
исследованных штаммов была выявлена ко-эволюция обоих геномных
сегментов А и В. Тот факт, что для 26% штаммов выявлено
несоответствие между филогенетическими связями для двух сегментов,
дает основание утверждать, что эти штаммы являются реассортантами
(химерный, гибридный вирус). Изучение патогенности вируса ИББ с
реассортированным геномом, в котором геномный сегмент А характерен
для ВВ штаммов, а сегмент В является классическим, показало, что он
вызывает значительно более низкий уровень смертности по сравнению с
типичными ВВ штаммами вируса ИББ.
Подтверждением того, что геномный сегмент В отвечает за проявление вирулентности вируса, было показано Yongwei Wei и соавторами
[2006], которые идентифицировали китайский изолят ZJ2000, также
являющийся реассортантом. Вирус имел геномный сегмент А, характерный
для аттенуированных штаммов, сегмент В – для высоковирулентных
штаммов. Изучение патогенности вируса показало, что он так же, как
стандартные вирулентные штаммы, вызывает заболеваемость у 100% и
гибель у 26,7% зараженных цыплят.
Таким образом, появление и широкое распространение в середине
80-х гг. высоковирулентных штаммов вируса ИББ связано со стечением
таких факторов, как реассортация геномных сегментов и накопление
мутации в VP2. Реассортация и накопление точечных мутаций в геноме
вируса ИББ играют важную роль в эволюции, изменении вирулентности и
расширении спектра хозяев вируса. Анализ обоих геномных сегментов
вируса ИББ дает наиболее полную генетическую характеристику вируса и
позволяет сделать предположение о его вирулентности.
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Інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ) – гостре високонтагіозне вірусне
захворювання, що уражає курчат 2-15-тижневого віку і характеризується
руйнуванням В-лімфоцитів бурси, селезінки, тимусу, лімфоїдної тканини
кишечника, Гардерової залози, викликає імуносупресію.
Вірус стійкий у навколишньому середовищі: у приміщенні
залишається активним понад 3 місяці, у кормах, воді і посліді – до 2
місяців, за температури плюс 25°С – 21 день, плюс 37°С – 10 днів, мінус
20°С – 3 роки, стабільний за рН 2,0. Вірус втрачає активність за
температури + 56° С через 5 год, +70°С – через 30 хв.
Джерелом інфекції є хвора птиця і та, яка перехворіла, вірус
виділяється з послідом протягом 2 тижнів після з моменту захворювання.
Фактори передачі захворювання – продукти забою хворої птиці,
інфіковані корми, вода, підстилка, повітря, інвентар, одяг і взуття
обслуговуючого персоналу, транспортні засоби.
Шляхи передачі вірусу – аерогенний, оральний, через слизову очей і
носа, а також трансваріальний (контамінація яєчної шкаралупи).
Переносником інфекції ІБХ є Allphitobius desperinus (мучний хрущак),
від якого вірус можна виділити через 8 тижнів після інфікування.
Носії патогенного вірусу – качки, індики, гуси, цесарки.
Інкубаційний період триває до 72 годин.
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Форми перебігу хвороби ІБХ – субклінічна та клінічна.
Субклінічну форму перебігу характеризують діарея, водянистий
послід білого кольору, скуйовджене пір’я, масова поява секундарних
інфекцій, гіпотрофія бурси, зниження приростів на 100-200 г. Ураження
вірусом ІБХ призводить до імуносупресії, зниження імунітету проти
хвороби Марека та ньюкаслської хвороби, підвищення відсотка
захворювання птиці на хворобу Марека та кокцидіоз. У хворої птиці
розвиваються дерматити, некротичний ентерит, «синдром малоадсорбції»
у кишечнику, анемія, виснаження, затримка росту. Корм у такої птиці
засвоюється погано, знижуються прирости, збільшуються затрати кормів.
При клінічній гострій формі загибель курчат починається через 1-3 дні
після появи перших ознак хвороби. Максимального рівня кількість загиблих
сягає на 3-4 добу, а через 8-9 днів падіж припиняється. Тривалість хвороби
становить 5-7 діб, а при ускладненні іншими інфекціями (колібактеріозом,
сальмонельозом, стрептококозом та кокцидіозом) – продовжується до 15-20
діб. Надалі ІБХ переходить у приховану форму. У курчат до 2-тижневого віку і
у дорослої птиці перебіг хвороби часто безсимптомний. Падіж коливається на
рівні 5-15%, а інколи сягає 60% залежно від вірулентності вірусу. Клінічна та
субклінічна форми ІБХ призводять до зниження продуктивності, підвищення
падежу птиці.
Патологоанатомічні зміни при інфекційній бурсальній хворобі:
бурса збільшена в об’ємі у 2-3 рази, вишневого кольору, у порожнині бурси –
згустки крові чи накопичення фібрину, в грудних м’язах, стегнах, крилах, у
залозистому шлунку та на межі із м’язовим шлунком численні крововиливи,
нирки збільшені, сечовивідні канали переповнені сечокислими солями,
катарально-геморагічне запалення шлунково-кишечного тракту.
Методи лабораторної діагностики: патолого-морфологічний,
біологічний, серологічний, молекулярно-генетичний.
Диференціальна діагностика: кокцидіоз, інфекційний бронхіт,
аденовірус, ньюкаслська хвороба, нестача вітаміну Е, мікотоксикози.
Для ефективного вибору вакцин необхідно проводити визначення
генетичної структури і молекулярної групи польового вірусу у ПЛР та
використовувати вакцини, які мають геном, однорідний до польового вірусу.
Основний контроль над розповсюдженням ІБХ – це дотримання
ветеринарно-санітарних норм, моніторинг «якості» птиці, визначення
рівня материнських антитіл для прогнозування проведення першої
вакцинації, а також застосування ефективних препаратів з поєднанням
правильної техніки вакцинації.
Вакцина проти ІБХ повинна стимулювати імунну відповідь у присутності
материнських антитіл в поєднанні з високим ступенем приживлення
вакцинного вірусу в організмі вакцинованої птиці. Важливо, щоб вакцинний
вірус довший час персистував в організмі курчат, стимулюючи довготривалий
імунітет. Одночасно вакцинний препарат повинен бути нешкідливим і
стабільним, а метод його застосування – простим.
Для специфічної профілактики ІБХ застосовують вакцини двох
видів, а саме інактивовані та живі. Живі вакцини за антигенною активністю
поділяються на 3 групи:
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• З високоаттенуйованих штамів вірусів (м’які);
• З середньоаттенуйованих штамів вірусів (проміжні);
• Зі слабоаттенуйованих штамів вірусів (сильні).
Мінімальний захисний титр материнських антитіл для деяких вакцин
проти ІБХ становить:
• 1:250 – NOBILIS D 78, POULVAC BURSINE 2, CEVAC
GUMBORO L, GALLIVAC IBD, AVIPRO PRECISE, BURSINE PLUS;
• 1:500 – NOBILIS GUMBORO 228E , CEVAK IBD L , HIPRA
GAMBORO GM97, IB-VAC ST(FATRO), VIR-114;
• 1:700, 1:800 – POULVAC, БУРСОВАК BURSA PLUS (F), AVIPRO
IBD ЕXTREME;
• 1:1000 – БГ , ТАБІС МВ.
Метою роботи була оцінка ефективності «БУРСОВАК» – вітчизняної
вакцини проти ІБХ виробництва НВП «Біо-Тест-Лабораторія», Україна,
реєстраційний номер ВВ – 0019-02-09 від 26.03.09 р.
Виготовлення вакцини здійснюється відповідно до стандартів ISO
9001:2008. Склад вакцини – вірус ІБХ штам «МВ/5» > 10² EIД50 у дозі,
середній плюс, одержаний шляхом пасажу на ВПФ-курчатах з наступним
клонуванням на ХАО ВПФ-ембріонів курей. Штам гомологгічний із штамами
польовими, високовірулентними, ізольованими в Україні. Індикація вірусу в
бурсі через 3-7 діб після введення вакцини.
Нами було проведено визначення ефективності нової вітчизняної
вакцини «БУРСОВАК» у виробничих умовах на утворення імунітету проти
ІБХ та вплив на серологічні показники проти ньюкаслської хвороби (НХ),
інфекційного бронхіту (ІБК) та на економічні показники при вирощуванні
бройлерів.
Матеріали і методи: бройлери крос РОСС-308; зразки вакцини
«БУРСОВАК» виробництва НВП «Біо-Тест-Лабораторія» (Україна),
вакцини проти ІБК «АвіПро ІБ Н120» та проти НХ «АвіПро НХ Ла Сота»
виробництва фірми «ЛАХ» (Німеччина); проти ІБХ «Пулвак Бурса плюс
(Ф)» виробництва фірми «Форд Додж» (США), тест-системи для
визначення антитіл до ІБХ та ІБК методом ІФА фірми «Біочек»; набір для
виявлення антитіл до вірусу НХ в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА)
(Росія). Вакцинацію бройлерів проводили за схемою специфічних обробок
бройлерів, затвердженою службою ветеринарної медицини Львівської
області: проти ІБК – у віці 11 діб, проти ІБХ – одноразово у віці 12 діб,
проти НХ – одноразово у віці 17 діб.
Методика проведення виробничих випробувань вакцини
«БУРСОВАК»
Було відібрано два пташники по 19 600 голів бройлерів у кожному,
яких вакцинували проти ІБХ: у пташнику №10 – вакциною «БУРСОВАК»
(дослід), у пташнику №9 – вакциною «Пулвак Бурса плюс (Ф)» (контроль).
Технологічні параметри вирощування бройлерів (температурний та
світловий режим, щільність посадки) були витримані відповідно до норм
ОНТП-2005. Годівля здійснювалася згідно з нормами, які рекомендовані
для кросу РОСС 308.
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Напруженість імунітету досліджували у 44 доби до ІБК та ІБХ
методом імуноферментного аналізу (ІФА), до НХ – у РЗГА. Одночасно
враховували клінічний стан птиці, відсоток збереження, прирости та
затрати корму.

Схема проведення випробувань вакцини «БУРСОВАК»

№
пташника
9

К-ть
голів
19 600

Групи

Назва вакцини

контроль

10

19 600

дослід

«Пулвак Бурса
плюс (Ф)»
«БУРСОВАК»

Вік птиці
(доби)
12

Метод
вакцинації
з водою

12

з водою

Результати проведених випробувань з визначення ефективності
вакцини «БУРСОВАК» на серологічні показники та утворення групового
імунітету при проведенні специфічної профілактики проти ІБК, ІБХ та НХ
наведені у таблиці 1.

n=25

1. Дані серологічних показників при проведенні
вакцинації бройлерів проти ІБХ, ІБК та НХ

Показники

Середній титр
%CV
Інтерпретація
Середній титр
Інтерпретація
Середній титр
Напруженість
імунітету,%

Контроль
ІБХ (ІФА)
10895,6 ± 2064,0
57
75% захисних антитіл
ІБК (ІФА)
4742,5 ± 1280,23
100% захисних антитіл
НХ (РЗГА)
4,2
87,5

Дослід
11586,8 ± 1181,7
32
100% захисних антитіл
4944 ± 711,15
100% захисних антитіл
4,6
87,5

При дослідженні сироваток крові у бройлерів віком 44 доби не
встановлено вірогідної різниці рівня специфічних антитіл проти ІБХ між
контрольною і дослідною групами. Середні титри проти вірусу ІБХ як у
групі контролю так і в групі досліду були на рівні протективних. Проте
титри антитіл до вірусу ІБХ у курчат у групі досліду були дещо вищими,
ніж у групі контролю, хоча залишалися на рівні протективних. У групі
досліду спостерігали тенденцію збільшення середнього титру порівняно з
птицею групи контролю на 6,3%. У досліді відсоток CV (32) був нижчим
майже у 2 рази порівняно з показником групи контролю (відсоток CV 57),
де титри були «строкаті». Відсоток захисних титрів у птиці групи досліду
був вищим на 25% порівняно з показником групи контролю.
Середні титри проти ІБК відповідали базовій нормі. Проте рівень
мінімальних і максимальних титрів коливався у широких межах та був вищим
у 1,2 та 1,4 раза відповідно у групі досліду порівняно з групою контролю.
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Не встановлено супресивної дії вакцини «БУРСОВАК» на утворення
імунітету проти НХ. Середній титр проти НХ був вищим на 0,5% log у групі
досліду порівняно з групою контролю. Груповий імунітет становив 87,5% в
обох групах.
Середньодобові прирости у дослідній групі становили 50 г, тоді як у
птиці групи контролю – 48,2 г, тобто були вищими на 4,6%. Відсоток
збереження був вищим на 0,3% у групі досліду порівняно з групою
контролю.
Таким чином, виробничі випробування вакцини «БУРСОВАК»
виробництва НВП «Біо-Тест-Лабораторія» (Київ) показали нешкідливість
та високу ефективність у присутності високих титрів материнських антитіл
на формування стійкого гуморального імунітету у бройлерів проти ІБХ.
Вакцина не виявляла імуносупресивної дії на утворення групового
імунітету проти НХ та ІБК. Одночасно поряд з індукцією високого рівня
специфічних антитіл імунізація бройлерів проти ІБХ не знижувала
виробничих показників при застосуванні вакцини «БУРСОВАК» порівняно
з вакцинацією бройлерів вакциною «Пулвак бурса плюс (Ф)».

ДІАГНОСТИКА ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ
ПРОВЕНТРИКУЛІТУ У КУРЕЙ
ГІСТОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ
____________________________________
О.А. Іващенко, лабораторія гістології,
Центр сучасної діагностики,
НВП «БІО-ТЕСТ-ЛАБОРАТОРІЯ»
Останнім часом зафіксована значна кількість випадків провентрикуліту курей незалежно від кросу та віку. Захворювання, що
супроводжується збільшенням та запаленням залозистого шлунку,
вважається однією з загадкових хвороб невідомого походження.
Однією з основних задач сучасної лабораторної діагностики є
встановлення диференціального діагнозу особливо у випадку виникнення
патології зі схожими клінічними чи патологоанатомічними ознаками.
Можливість лабораторної діагностики у цьому напрямку розширюються з появою нових методів та підходів, а також вдосконалення
існуючих. Сьогодні гістологічний метод дослідження набув широкого
визнання у практикуючих ветеринарних лікарів, оскільки він дає можливість проводити диференційну діагностику вірусних, бактеріальних,
паразитарних захворювань, а також патологічних процесів не інфекційної
етіології шляхом встановлення характерних патоморфологічних змін, що
притаманні тільки для того чи іншого захворювання. За характером та
інтенсивністю змін можна виокремити первинні та вторинні чинники
патологічного процесу та навіть припустити терміни інфікування.
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Сьогодні гістологічне дослідження широко застосовують в ході
комплексної диференційної діагностики хвороби Марека, лімфоїдного та
мієлоїдного лейкозів, а також туберкульозу, віспи, гістомонозу, для оцінки
ступеню інвазії кишечника еймеріями. Крім того, гістологічний метод
дозволяє виявити характерні ураження, що виникають після інфікування
(або контакту) птиці з основними збудниками вірусних захворювань, таких
як хвороба Ньюкасла, пневмовірусний ринотрахеїт курей (TRT),
інфекційний бронхіт курей, інфекційний ларинготрахеїт, хвороба Гамборо,
аденовірусна та реовірусна інфекції.
Останнім часом зафіксована значна кількість випадків виявлення
патології у курей, що супроводжується збільшенням та запаленням
залозистого відділу шлунку, так званий провентрикуліт. За наявності
даного захворювання спостерігається збільшення конверсії корму та
низький рівень приросту ваги, що спричиняє більші затрати для
досягнення необхідної ваги [2, 5].
Характерними морфологічними змінами даного захворювання є
збільшення залозистого відділу шлунку, що супроводжується запаленням,
крововиливами або некрозом в його слизовій оболонці та залозах, інколи
з ерозіями або проявами атонії в м’язовому відділі шлунку, катаральним
запаленням кишечника та ін. [ 1, 3, 4 ].
Довгий час провентрикуліт пов’язували з інфікуванням птиці
реовірусом (реовірусний провентрикуліт), для профілактики якого у 1985
році в США навіть була запатентована вакцина (Avian Proventriculitis
Vaccine, Patent № 4559229).
Деякі вчені вважали провентрикуліт окремою нозологічною одиницею
невідомої етіології. Для «загадкової хвороби», що супроводжувалась
збільшенням залозистого шлунку птиці з’явився цілий список різних назв:
синдром мальабсорбції (Malabsorption syndrome), інфекційний провентрикуліт
(infectious Proventriculitis), інфекційний синдром карликовості (infectious runting
syndrome), синдром знесиленої птиці (pale bird syndrome) синдром затримки
росту (stunting syndrome) [ 1 ].
Проте, останні роботи по дослідженню етіології даного патологічного
стану показали зв’язок між виникненням провентрикуліту та наявністю цілого
ряду захворювань таких як, реовірусна та аденовірусна інфекція,
хвороба Гамборо, інфекційний бронхіт курей, хвороба Марека,
клостридіоз, а також інтоксикація мікотоксинами, біогенними
амінами та підвищенням рівня концентрації міді в кормах [1, 2, 4].
Різноманітність причин виникнення провентрикуліту диктує необхідність
проводити їх диференційну діагностику.
Термін «провентрикуліт» означає запалення залозистого шлунку.
Однак слід зазначити, що збільшення залозистого шлунку, яке може бути
виявлено при патологоанатомічному розтині, не завжди вказує на його
запалення і не може бути підставою для встановлення діагнозу
«провентрикуліт». З іншого боку, відсутність при розтині характерних
морфологічних змін у шлунку не виключає наявності даного захворювання.
Єдиним точним методом постановки такого діагнозу є гістологічне
дослідження [ 3 ], яке дає можливість зафіксувати наявність характерних
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лімфоцитарних інфільтрацій в залозах та слизовій оболонці шлунку,
гіперплазії епітелію залоз, фіброзу та набряку (рис. 1).
Великою перевагою гістологічного методу є ще й те, що, проводячи
оцінку структури тканин всіх органів, одночасно можна встановити
причини даного патологічного стану, для чого необхідно виключити
причетність основних етіологічних агентів провентрикулітів інфекційної та
неінфекційної етіології. Кожне вірусне захворювання характеризується
певними цитопатичними змінами.
Реовірусна інфекція завжди супроводжується характерними для
даної інфекції патоморфологічними змінами: вакуолізація та «зубчастість»
ентероцитів за відсутності ознак запального процесу в кишечнику (рис. 2).
Хвороба Гамборо завжди протікає з типовими змінами виснаження
фолікул бурси та білої пульпи селезінки (рис. 3). Вірус хвороби Гамборо
не вражає безпосередньо залозистий відділ шлунку, але на фоні
імуносупресії вірогідність виникнення провентрикуліту, що викликають
інші чинники, зростає [ 5 ].
Аденовірусна інфекція характеризується наявністю внутрішньоядерних базофільних тілець-включень в гепатоцитах, ентероцитах та
епітелію ниркових канальців (рис. 4).
При ураженні птиці вірусом хвороби Марека спостерігають
виснаження органів імунної системи, а також виявляють характерні
поліморфні, лімфоцитарні дифузні новоутворення в паренхіматозних
органах, серці, м’язовій оболонці шлунку, мозку та нервах (рис. 5).
Для інфекційного бронхіту курей характерним є лімфоцитарна
інфільтрація підслизової та відсутність війчастого шару епітелію слизової
трахеї, а також ураження епітелію ниркових канальців та ентероцитів
кишечника (рис. 6).
Наявність над апікальною частиною ворсинок кишечника сполучнотканинної пластинки, інфільтрованої макрофагами та лімфоцитами,
є характерною ознакою інфікування представником роду Clostridium.
За відсутності ознак ураження птиці основними інфекційними
агентами даного захворювання необхідним є виключення наявності
отруєння мікотоксинами та впливом високих концентрацій міді [ 1 ], що
проводиться в лабораторії аналізу якості кормів.
Таким чином гістологічний метод дослідження надає унікальну
можливість не тільки встановити діагноз «провентрикуліт», проте й
виокремити можливі виникнення даного патологічного стану, що значно
оптимізує діагностичну схему і спрощує остаточну постановку діагнозу.
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Рис 1. Залозистий відділ шлунку:
лімфоцитарно-макрофагальні
інфільтрації залоз шлунку.

Рис. 2. Епітелій слизової оболонки
кишечника.

Рис.3. Сумка Фабриціуса

Рис. 4. Печінка

Рис. 5. Нервове волокно:
лімфоцитарна інфільтрація.

Рис. 6. Трахея
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ХЕЛАТЫ СОДЕЙСТВУЮТ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
______________________________________________
Джеймс Д.Ричардс,
Мегхарайя K. Мананги,
Джулия ДЖ. Дибнер и Скотт Картер*
Цинк, иммунитет
Цинк исключительно важен для развития и функционирования иммунной системы.
Дефицит цинка приводит к снижению активности T- и B-лимфоцитов, играющих
основную роль в антигенспецифической или адаптивной иммунной реакции (Кви и
др., 2004; Фрейкер и др., 2000; Ибс и Ринк, 2003).

Увеличение потребления минеральных веществ повышает
снабжение минералами клеток и тканей животного. Это, в свою очередь,
улучшает действие множества минералозависимых ферментов и других
белков, участвующих в биохимических процессах в организме животного.

Образование антител (относит. единицы)

Определить относительную биодоступность микроэлементов, таких как
цинк, медь и марганец, не так просто. Чтобы точно оценить доступность того или
иного источника минерала, крайне важно выбрать правильный метод оценки.
В
предыдущей
1. Хелат Цинк-ГМТБк усиливал иммунный ответ на
статье (Ричардс, 2010),
вакцинацию против кокцидиоза
обсуждались различные
методы
определения
относительной биодоступности микроэлементов и сравнительная
пригодность некоторых
методов. Также отмечалось, что, опираясь на
единственный
метод,
нельзя сделать достоверных выводов, так как
для получения полного
представления о доступности
минералов
необходимо определить
целый ряд маркеров. В
заключение, были представлены данные, свиПоверхностный антиген спорозоита
Микронемный белок
детельствующие о том,
Контроль
Метионин цинка
Хелат Цинк-ГМТБк
Сульфат
что некоторые (хотя и не
все) “органические” или
хелатные источники минералов отличаются значительно большей
биодоступностью, нежели традиционные соли с добавкой микроэлементов.
Включение в кормовой рацион высококачественных или обладающих высокой биодоступностью микроэлементов чрезвычайно важно,
*
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Заболеваемость ДБК (%)

так как они являются обязательными компонентами множества белков,
ферментов и транскрипционных факторов, обеспечивающих целый ряд
биохимических процессов в клетках и тканях животного.
В их число входят
2. Гистологический вид нормальной зоны роста кости
генная регуляция, рост
(слева) и зоны роста при ДБК (справа) у индейки
и деление клеток, иммунное развитие и иммунная функция, гистогенез и целостность
тканей,
воспроизводНормальная зона
Повреждения
ство и регуляция окиспри ДБК
роста кости
лительного
стресса
(Андервуд и Саттл, 1999).
Дефицит данных
минералов может привести к снижению эффективности любого из
перечисленных процессов, что у продуктивных
животных может приНормальная
ДБК
вести к возникновению
структурных проблем,
иммунной дисфункции,
3.Заболеваемость ДБК у индеек, получающих рацион с
окислительного стресдобавкой ГМТБк-хелатных микроэлементов
са, изменение уровня
Возраст
некроза клеток и к сниГМТБк хелаты
жению показателей репродуктивности и роста.
Получение с корОтсутствие ГМТБк
мом микроэлементов,
хелатов
обладающих высокой
ГМТБк хелаты
биологической доступностью, способствует
более эффективному
“снабжению” ферментов и транскрипционных факторов, влияющих на все вышеуказанные функции, даже
при включении в кормовой рацион небольших
доз.В сущности, производители,
исполь0-16 недель
0-16 недель
16-20 недель
16-20 недель
зующие
в
кормах
высокоэффективные
микроэлементы, могут рассчитывать на улучшение функциональных
показателей, и, как следствие, повышение продуктивности.
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Перекисное окисление липидов в плазме (µM)

5. У птиц, рацион которых включал ГМТБк-хелатные микроэлементы,
наблюдался более низкий уровень перекисного окисления липидов в
плазме

Контроль

Неорганические
микроэлементы

Аминокислотные хелаты

ГМТБк хелаты

4. Развитие подушечки у цыплят, рацион которых содержал ГМТБк-хелатные
микроэлементы в уменьшенных дозах по сравнению с контролем, содержащим
неорганические микроэлементы в промышленных дозах у индеек

Контроль

ГМТБк хелаты

Подушечки категории 1 или 2 (%)

Животные с неустойчивой иммунной
системой более подвержены
болезням,
что зачастую приводит
к росту смертности,
низкой продуктивности
и, в конечном итоге,
производственным и
экономическим потерям производителей.
Таким образом,
обеспечение
цинком
важно на протяжении
всей жизни животного,
в том числе и в раннем
возрасте, когда производится
вакцинация.
Большинство
вакцин
вызывают
защитный
иммунный ответ, а в
случае дефицита цинка
в организме животного
такой ответ может оказаться
значительно
слабее. Другими словами, от уровня наличия цинка зависит эффективность действия
вакцины. А при болем
низкой эффективности
вакцинации
производитель получит меньшую прибыль на вложенные средства.
В одном из экспериментов был протестирован гуморальный иммунный ответ на
вакцинацию против кокцидиоза
бройлерных
цыплят, кормовой рацион которых содержал
разные уровни цинка из
разных
источников
(Ричардс и др., 2006).
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Бройлеры получали рацион с недостатком цинка (35 ppm цинка из
кормовых компонентов) или рационы с добавкой сульфата цинка (дополнительных 70 ppm цинка) или сульфата цинка (70 ppm) и 35 ppm цинкаминокислотного комплекса, либо цинка, внутрикомплексно циклизованнного 2-гидрокси-4-метилтиобутановой кислотой (ГМТБк).
Гуморальный иммунный ответ на два кокцидиальных антигена
определяли в лаборатории Министерства сельского хозяйства США по
опубликованным методикам (Дэллоул и др., 2005; Динг и др., 2005). Значительное усиление иммунного ответа на данные антигены по сравнению
с контролем отмечалось только у птиц, получавших рацион с добавкой
хелата цинк-ГМТБк (Рисунок 1).
Полученные результаты подтверждают зависимость иммунного
ответа от наличия в кормовом рационе соответствующего количества
цинка. Более того, не все источники минерала в проведенных экспериментах показали одинаково высокую эффективность, что указывает на
то, что разные источники минерала отличаются друг от друга по степени
обеспечения оптимальной иммунной функции.
Структурная целостность. Как уже отмечалось выше, микроэлементы играют важную роль в гистогенезе. Цинк и медь кране необходимы
для образования коллагена, структурного белка, придающего прочность
целому ряду тканей, включая костную ткань (Рат и др., 1999; Рат и др.,
2000; Рукер и др., 1998).
Если цинк необходим для синтеза коллагена, то для перекрестного
связывания требуется наличие меди. Снижение прочности коллагена может привести к увеличению числа повреждений конечностей и желудочно-кишечного тракта в процессе переработки, что, в свою очередь, приводит к росту числа забракованных туш.
Марганец также является минералом, играющим важную роль в
развитии костной ткани, поскольку от него зависит работа ферментов,
способствующих нормальному развитию хрящевой ткани.
Дисхондроплазия большеберцовой кости (ДБК) является распространенным дефектом развития у быстрорастущей птицы, подобно остеохондрозу у поросят. При ДБК хрящ в зоне роста кости не превращается в настоящую кость, в результате чего на том месте, где должна
быть кость, образуются хрящевые пробки (Рисунок 2). Вследствие этого,
кости становятся слабыми и это, как и в случае с нарушением коллагенообразования, при увеличении массы птицы может привести к переломам.
Данные, опубликованные Университетом штата Арканзас (Рат и др.,
1997), указывают на то, что добавление в кормовой рацион микроэлементов (в частности, марганца и цинка) может уменьшить проявление ДБК. В
отдельной статье, подготовленной этой же группой, также представленны
данные, указывающие на то, что степень перекрестного связывания
коллагена в большой берцовой кости взаимосвязана с прочностью костей
(Рат и др., 1999). Данные результаты свидетельствуют и о важности меди.
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Недавно в средне-западной части США было проведено полевое
испытание на индейках (Дибнер и др., 2007; Ричардс и др., 2006). Индейки получали рацион со стандартным уровнем содержания неорганических
микроэлементов или рацион с добавкой смеси хелатных комплексов
цинка, меди и марганца (внутрикомплексно циклизованных ГМТБк).
У птиц, получавших рацион с добавкой ГМТБк хелатов, уровень заболеваемости ДБК был существенно ниже (Рисунок 3) и на всем протяжении исследования наблюдалось повышение уровня минерализации
костной ткани (данные не проиллюстрированы). Более того, у этих птиц
также значительно реже наблюдались случаи возникновения патологических изменений подушечки, равно как и степени их тяжести (данные не
проиллюстрированы), что согласуется с ранее упомянутым влиянием
минералов на состояние и прочность тканей. И, наконец, среди птиц с
большой массой тела (более 30 фунтов [>13,6кг]) значительно более
высокая прочность костей наблюдалась у птиц, получавших кормовой
рацион с добавкой ГМТБк хелатов, по сравнению с контролем (данные не
проиллюстрированы). В соответствии с полученными данными, добавление в рацион смеси ГМТБк –хелатных комплексов цинка, меди и марганца, частично замещающих неорганические микроэлементы, также способствует повышению прочности костей у индеек (Феркет и др.,2009).
В случае с бройлерными цыплятами ГМТБк хелаты также продемонстрировали структурные преимущества, даже при более низких дозах
включения в кормовой рацион.
В недавнем коммерческом испытании на бойлерах (Мананги и др.,
2010), у птиц, получавших корм с добавкой более низких доз цинка, меди
и марганца (32 ppm, 8 ppm и 32 ppm, соответственно) в виде ГМТБк
хелатов, наблюдалось существенное улучшение развития подушечки по
сравнению с цыплятами, получавшими цинк, медь и марганец в промышленных дозах (100 ppm, 125 ppm и 90 ppm, соответственно) в виде сульфатов (Рисунок 4).
Окислительный стресс. Естественное образование потенциально
опасных свободных радикалов и других химически активных видов кислорода происходит в организме в результате нормального обмена веществ и иммунной функции (Икбэл и др., 2004; Мэйн, 2003).
Окислительный стресс возникает в том случае, когда уровень образования химически активных видов кислорода превышает способность
организма справиться с ним. Чрезмерно высокий или хронический уровень окислительного стресса у животного может вызвать повреждение
жиров (особенно фосфолипидов клеточных мембран), белков и ДНК, а
также привести к росту некроза клеток и клеточного кругооборота (Дибнер
и др., 1996; Джиротти, 1998; Мэйн, 2003).
В отношении продуктивных животных, регуляция окислительного
стресса необходима для предотвращения возможных негативных последствий, включая снижение продуктивности, нарушение иммунной функции,
росту уровня заболеваемости и низкое качество мяса (Бакли и др., 1995;
Икбэл и др., 2004; Шии и др., 1994; Спирс и Уайсс, 2008).
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Это обычно происходит при угрозе заболевания, источниками которого могут являться содержащиеся в корме микотоксины или недостаточно стабилизированные жиры, либо факторы внешнего воздействия,
такие как тепловой стресс или недостаточное проветривание, либо
авитаминоз или минеральная недостаточность, либо просто в результате
высоких метаболических запросов, обусловленных быстрым ростом
(Боттье и др., 1998; Дибнер и др., 1996; Георгиева и др., 2006; Лиин и др.,
2006; Сонг и др., 2009; Сураи и Дворска, 2005).
Между образованием химически активных видов кислорода и способностью организма справляться с ними (антиокислительный ответ)
должен существовать естественный баланс.
Вполне очевидно, что как синтетические, так и природные антиоксиданты, такие как этоксихин и витамин E, способны защитить животных от окислительного стресса (Дибнер и др., 1996; Лиу и др., 1995; Уанг и др., 1997).
Микроэлементы, такие как цинк, медь и марганец, также способствуют
поддержанию окислительного баланса в клетках и тканях организма
животного (Пауэлл, 2000; Сонг и др., 2009; Андервуд и Саттл, 1999). Так,
например, все три минерала поддерживают активность ферментов
супероксиддисмутазы, являющихся ключевыми компонентами эндогенных
антиокислительных защитных реакций у животного (Андервуд и Саттл, 1999).
Наша группа недавно провела проверку способности нескольких
форм микроэлементов уменьшать окислительный стресс у бройлеров.
Эксперимент включал четыре варианта: отрицательный контроль,
контроль с добавкой 30 ppm цинка, 20 ppm марганца и 5 ppm меди в виде
неорганических микроэлементов или в виде комплекса минеральных
аминокислот, или в виде ГМТБк-хелатных микроэлементов. В качестве
индикатора окислительного стресса в плазме птиц определяли концентрацию окисленных жиров (гидропероксидов липидов [ЛПО]).
Разницы в уровнях ЛПО в плазме у птиц, получавших контрольный
рацион, рацион с добавкой неорганических микроэлементов или аминокислотных комплексов, не наблюдалось (Рисунок 5). А у птиц, кормовой
рацион которых включал ГМТБк хелаты, уровень ЛПО был значительно
ниже по сравнению с другими вариантами, что указывает на более низкий
уровень окислительного стресса у этих птиц.
В промышленных условиях улучшение процесса регуляции окислительного стресса означает повышение продуктивности, качества мяса
и физического состояния поголовья в целом.
Меньше, да лучше. Опубликованные данные по потребностям продуктивных животных в минеральных веществах определялись на основе
включения в кормовой рацион неорганических микроэлементов (сульфатов и оксидов). В действительности же, большинство производителей
добавляют в корм цинк, медь и марганец в дозах, значительно превышающих рекомендованные, для “подстраховки” на случай снижения продуктивности вследствие непредвиденно высокого уровня стресса. Однако, как уже указывалось в предыдущей статье (Ричардс, 2010), включение
в рацион постоянно увеличивающихся доз неорганических микроэлемен256

тов не является лучшим способом решения проблемы, поскольку может
привести к пищевому антагонизму, увеличению экскреции — и соответственно, увеличению нагрузки на окружающую среду — и даже к снижению продуктивности.
Напротив, включение в кормовой рацион микроэлементов в формах, обладающих высокой биологической доступностью, позволяет
производителю существенно сократить дозы микроэлементов, добавляемых в рацион, и при этом получать отличную (и даже повышенную)
продуктивность, что неоднократно подтверждалось при введении в
рацион ГМТБк-хелатных микроэлементов (Мананги и др., 2010; Ранаде и
др., 2009; Жао и др., 2008).
В последнем эксперименте, проведенном на бройлерных цыплятах,
промышленные дозы сульфатов цинка, меди и марганца были заменены
на 100% ГМТБк хелаты, содержащие 32 ppm цинка, 8 ppm меди и 32 ppm
марганца, как описывалось ранее (Мананги и др., 2010). 120,000 бройлеров были выращены на коммерческом предприятии в США.
Различий между вариантами по показателям роста, выхода мяса,
прочности большой берцовой кости, содержания цинка в большой берцовой
кости и меди в печени не наблюдалось. В качестве индикатора иммунной
функции определяли титры антител на вакцинацию против инфекционного
бурсита на 53 день; различий между вариантами также выявлено не было.
Как уже упоминалось ранее, показатели развития подушечки на 46
день были существенно лучше у птиц, получавших в рационе ГМТБк
хелаты (и почти существенно лучше на 54 день, P = 0.07), как показано на
Рисунке 4. Кроме того, было отмечено существенное снижение выведения минеральных веществ из организма в варианте с ГМТБк хелатами, а
также существенное сокращение содержания цинка, меди и марганца в
помете (P < 0.001).
Это лишь один из нескольких экспериментов, наглядно
демонстрирующий, что при введении в кормовой рацион уменьшенных
доз высококачественного хелатного комплекса микроэлементов можно
рассчитывать на обеспечение аналогичной или повышенной продуктивности, иммунной функции и общего состояния здоровья, а также на
уменьшение экологической нагрузки.
Выводы
В последние годы прошло много ошибочной и вводящей в заблуждение информации относительно органических микроэлементов и их
эффективности.
Описанные в настоящей статье улучшенные физиологические, структурные и продуктивные характеристики являются непосредственным результатом введения в кормовой рацион микроэлементов с высокой биодоступностью. Увеличение потребления минеральных веществ повышает
снабжение минералами клеток и тканей животного. Это, в свою очередь,
улучшает действие множества минералозависимых ферментов и других
белков, участвующих в биохимических процессах в организме животных.
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В конечном итоге наблюдается улучшение целого ряда функций по
обеспечению роста клеток, гуморального иммунного ответа, целостности
кожных и костных тканей, уменьшения окислительного стресса и роста
животного.
Важно иметь в виду, что не все органические микроэлементы обладают более высокой доступностью, нежели неорганические, и поэтому
не стоит ожидать от них одинаковой эффективности.

«ТЕХНА» ОСВАИВАЕТ МИРОВЫЕ РЫНКИ
_____________________________________
Подавляющее большинство представителей мясного рынка СНГ и
стран дальнего зарубежья знают продукцию ООО «ПО ТЕХНА». Компания
занимает одну из ведущих позиций в сфере разработки и производства
оборудования для птицеводства.
Мы пообщались с генеральным директором «ТЕХНЫ» Малеваным
Геннадием
Владимировичем,
который
рассказал
о
работе
производственного объединения на международном рынке.
- Геннадий Владимирович, многие отечественные производители оборудования для АПК не выдерживают конкуренции с
иностранными фирмами. Как компании «ТЕХНА» удается работать
на зарубежных рынках?
- За 8 лет «ТЕХНА» освоила рынки всех регионов РФ и других стран
СНГ. Сегодня мы поставляем оборудование в Латвию и Литву, Румынию
и Францию. ЕС активно поддерживает своих производителей, поэтому
производителям технологичного оборудования приходится преодолевать
сильное сопротивление при входе на европейский рынок.
«ТЕХНА» также осваивает другие рынки. Мы наладили деловые
контакты с африканскими странами – в Алжире и Тунисе уже работает
наше оборудование. В целом, африканский рынок – очень перспективный
для нашей компании.
Мы поставляем оборудование в страны Латинской Америки –
Аргентину и Мексику. Для формирования положительного имиджа на
американских континентах и увеличения узнаваемости торговой марки,
мы регулярно совершаем деловые поездки в США, участвуем в местных
выставках, демонстрируем возможности своего оборудования.
- Есть мнение, что «ТЕХНА» достигла известных высот благодаря тому, что производит практически весь спектр оборудования
для птицеводства, осуществляет транспортировку, пуск, наладку,
обеспечивает гарантийное и техническое обслуживание. Какие
факторы позволили вашей компании войти в когорту лидеров?
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- Я считаю, что нам повезло с инвесторами, которые стимулируют
развитие компании. Перед руководством «ТЕХНЫ» была поставлена задача
– наше оборудование должно успешно конкурировать с продукцией ведущих
мировых производителей. Несмотря на то, что со стороны государства мы не
получаем ощутимой поддержки, мы развиваемся, используя собственные
ресурсы, выполняем поставленную задачу и продолжаем идти вперед.
Сегодня «ТЕХНА» располагает современными производственными площадками, оснащенными технологичным оборудованием. Мы используем
комбинированные лазер-прессы FINN-POWER, швейцарские пробивные
станки Trumatic, австрийскую автоматическую сварочную линию HFBE EVG,
проволокогибочный станок HERDON, токарный станок с ЧПУ GOODWAY и
др. Далеко не каждый отечественный производитель располагает техникой
такого уровня. Благодаря прекрасно оснащенной производственной базе,
наличию собственного конструкторского бюро и специалистов высокой
квалификации, – от разработки изделия до запуска продукции в серию у нас
проходит обычно 4 месяца. Такие темпы редко демонстрируют
производители даже экономически развитых стран. Но мы достигли успеха
не только благодаря современному техническому оснащению и высокой
квалификации специалистов…
- У вашей компании есть особый секрет успеха?
- «ТЕХНА» работает в тесном контакте с птицеводами – мы
выслушиваем отзывы о своем оборудовании, фиксируем пожелания
клиентов, на основе которых вносим изменения в конструкцию,
апробируем усовершенствованные изделия и внедряем в производство
модернизированные варианты. Таким образом, любая наша клетка –
результат многолетней совместной работы инженеров объединения и
ведущих птицеводов СНГ.
- Сегодня птицеводы Европы и Америки применяют
многоярусные клетки для кур–несушек. Надо полагать – такие
конструкции дают реальную экономию?
- Используя многоярусные конструкции, в одном здании можно
содержать гораздо большее количество птицы и сократить количество
обслуживающего персонала. Таким образом, себестоимость продукции
снижается, а рентабельность производства растет. Мы делаем
многоярусные клетки. Количество ярусов зависит от помещения, где
будет располагаться оборудование.
- Сегодня особым спросом пользуется разработанное компанией «ТЕХНА» оборудование для транспортировки, сортировки и
упаковки яиц. Расскажите про него.
- Когда монтируется многоярусная батарея клеток для несушек,
транспортер для яиц образовывает большой угол, что требует
дополнительных площадей. Эта проблема решена в оборудовании
компании «ТЕХНА»: наш элеватор перемещается вертикально при
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любом количестве ярусов. Это устройство помогает рационально
использовать площади и удобно в использовании.
- Как компания «ТЕХНА» отреагировала на недавно принятые
ЕС стандарты по содержанию птицы?
- Клетку, разработанную согласно новым стандартам, невигодно
использовать в производстве. Поэтому немногие руководствуются ими. В
связи с этим мы выпускаем клетки нового стандарта для ЕС, а для СНГ
специально разработали альтернативные варианты, которые получили
одобрение наших птицеводов и пользуются спросом.
Принимая во внимание все новые веяния, мы продолжаем работать
в тесном контакте с птицеводами и выпускаем оборудование,
соответствующее требованиям наших клиентов.
Анкета ООО «ПО ТЕХНА»
Производственное объединение «ТЕХНА» — общепризнанный
лидер в области разработки и производства клеточного оборудования
для промышленного птицеводства. Почти 11 лет «ТЕХНА» предлагает
своим заказчикам не просто оборудование, а комплексные
высокотехнологичные решения. Сегодня компания «ТЕХНА» – это:
- Собственное проектно-конструкторское бюро, где разрабатывается оборудование, в т.ч. и по индивидуальным требованиям
заказчиков из Европы, Азии, Америки и Африки.
- Суперсовременный станочный парк, который дает возможность
выпускать оборудование с учетом новейших мировых тенденций.
- Технологический отдел, оказывающий помощь в повышении
эффективности птицеводческого оборудования
- Служба монтажа, которая осуществляет монтаж «под ключ»
- Служба сервиса, выполняющая гарантийное и послегарантийное
обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации оборудования
- Полная автоматизация всех систем жизнеобеспечения и
обслуживания птицы при ее содержании и выращивании
Также «ТЕХНА» — это мастерство и умение более чем тысячи
профессионалов и единомышленников, офисы и производственные
площадки, десять зарубежных представительств, более 1000 реализованных проектов в разных странах мира.
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ТОВ «Симедіка УА», Україна, м.Київ, вул.Кудрявський узвіз, 7
тел.(044) 451-88-61, Email: info@cymedica.com
www.cymedica.com

Компанія «Симедіка УА» працює на ринку України більше 10 років і є
представником таких провідних виробників ветеринарних продуктів, як Pfizer, Fort
Dodge, IDEXX Laboratories, Alpharma Animal Health, ECO Animal Health.
Разом з нашими постачальниками ми обрали для Вас продукти високої якості.
Ми уважно прислухаємося до Ваших потреб і кожен рік покращуємо наш асортимент
продуктів і послуг. Ми впевнені, що продукти, які ми продаємо, відповідають усім
законодавчим вимогам, і ми активно беремо участь у процесі їх реєстрації. Ми
відповідально підходимо до забезпечення наявності всіх продуктів, які ми продаємо, і
швидко впроваджуємо новинки.
Наші продукти:
 препарати для дрібних домашніх тварин;
 препарати для коней;
 препарати для птиці;
 препарати для великої рогатої худоби;
 лабораторне обладнання для ветеринарних клінік (біохімічні аналізатори);
 лабораторне обладнання для прискореного дослідження води за
мікробіологічними показниками.
Досвід Симедіки:
• Симедіка продає і виробляє продукти для здоров'я тварин в країнах Центральної та
Східної Європи протягом більше 15 років.
• За цей період Симедіка стала надійним діловим партнером оптових компаній,
ветеринарних лікарів, фермерів та власників домашніх тварин.
• Симедіка представляє інтереси найбільших постачальників у різних країнах.
• Симедіка – це сучасна і динамічна компанія, в якій працюють десятки людей.
• Симедіка має значний досвід роботи на чеському та словацькому ринках, на ринках
України, Угорщини та Росії.
• Симедіка пропонує більше 150 продуктів.
Ми пропонуємо:
 гнучку та зручну форму розрахунків;
 консультації висококваліфікованих спеціалістів;
 проведення незалежних досліджень у кращих лабораторіях України та світу;
 участь в семінарах та тренінгах що проводяться компаніями Pfizer, Alpharma
Animal Health, ECO Animal Health, IDEXX Laboratories;
 високоякісний сервіс та відповідальне відношення до Ваших замовлень;
 індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Навіщо працювати з Симедікою?
Тому що ми чуємо і створюємо
Тому що ми виконуємо свої обіцянки
Тому що ми беремо на себе відповідальність
Наші координати:
ТОВ «Симедіка УА»
Україна, м.Київ, вул.Кудрявський узвіз, 7
тел/факс (044) 451-88-61, Email: info@cymedica.com, www.cymedica.com
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В ПТИЦЕВОДСТВЕ
____________________________________________________
Карел Титл
Дмитрий Григорьев, канд. с.-х. наук
Текро
Современное интенсивное птицеводство отличается высокой
концентрацией поголовья, которое повышает риск непродуктивных
потерь.
Причина потерь - поступательный рост концентрации
бактериальных, грибковых и вирусных агентов в воздухе
помещения, особенно на финальных стадиях производственного
цикла.
Не каждый специалист отчетливо представляет, насколько
сильно микробная нагрузка, вместе с другими факторами
кормления, генотипа, вакцинопрофилактики стада, в определенном
помещении влияет на рентабельность производства.
Компания Tekro в своих исследовательских программах
изучала взаимосвязи систем успешного выращивания птицы и
программ профилактики заболеваний. Была выбрана программа
биобезопасности
(дезинфекции)
ОБЕРИГ,
которая
успешно
применяется на фермах более 60 стран. Данная профилактическая
программа – ключевой элемент снижения непродуктивных потерь,
реализации потенциала новых генотипов и роста рентабельности
производства.
Рентабельность каждой фермы зависит от многих факторов, наиболее важными из которых являются - качественное и точно сбалансированное питание, оптимальная плотность посадки птицы, эксплуатационный режим зала и технологии, хорошо адаптированной к климатическим
условиям местности. Но на практике не всегда удается достичь «генетического потолка» продуктивности, и это чаще всего обусловлено микробным, грибковым, паразитарным и вирусным «фоном» данного помещения
или фермы.
Давление инфекции (инфекционная нагрузка) в помещении увеличивается пропорционально плотности посадки птицы, продолжительности их пребывания, и периода времени, в течение которого один и тот
же вид животного или птицы разводится в помещении. Инфекционная
нагрузка может быть относительно точно определена количественно,
посредством ветеринарного скрининга. В течение технологического цикла
на ферме она может повышаться до 10x109 CFU/см2. Например, на пятой
неделе выращивания бройлера в зале в каждом кубическом метре
воздуха может содержаться до 1x106 различных микроорганизмов,
которые вместе с NH3, СО2 и другими вредными газами негативно влияют
на продуктивность и здоровье птицы.
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Эффективная программа дезинфекции, наряду с факторами кормления, генетики, содержания, может оказывать существенное влияние на
рентабельность производства. Цель такой программы – гарантированное
и стойко сохраняющееся продолжительное время, снижение микробной
(паразитарной, грибковой, вирусной) обсемененности зала до уровня,
который не является опасным для здоровья животных и птицы.
Очень важно разработать такую программу дезинфекции, которая
бы наиболее полно учитывала особенности и риски производства, была
легко применима и обладала низкими удельными затратами.
ОБЕРИГ – программа дезинфекции, которая тестировалась
специалистами Tekro на производстве бройлеров. Структура программы
ОБЕРИГ состоит из трех уровней, которые схематически можно
разделить на уровень Зал – Здание – Территория фермы (Рис.1)
1. ОБЕРИГ: три уровня биобезопасности

ОБЕРИГ 1 - стабильные моющие средства и дезинфектанты
Анализ рисков и потерь на ферме
Стабильные моющие растворы и дезинфицирующие средства с
возможностью контроля на всех фазах
Возможность применения в виде пены и газации
Устранение патогенов в зале на срок до 8 недель

ОБЕРИГ 2 - индивидуальная дезинфекционная программа
Анализ патогенов, уровня здоровья птицы
Экономическое обоснование системы дезинфекции
Обучение персонала (калибровка оборудования)
HACCP – индивидуальная дезинфекционная программа
Долговременное снижение инфекционной нагрузки
Решения для оперативной ветеринарной обстановки

ОБЕРИГ 3 - программа биобезопасности фермы
Длительность 3 года
Гарантия эффективности
Определение индекса Biosecurity_260, анализ рисков
Разделение внешних и внутренних источников инфекции
Планирование
Контроль путей распространения инфекции на территории фермы
Анализ рентабельности и непродуктивных потерь
HACCP для всей территории фермы
Ежегодное обучение и тестирование персонала
Формирование чистой и грязной зон на ферме
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Система ОБЕРИГ базируется на стабильных моющих
средствах и дезинфектантах, эффективность которых можно
контролировать на всех фазах применения:
SHIFT - щелочной детергент, помогает избавляться от сильных
органических загрязнений, хорошо омыляет жир, не коррозивен;
GPC 8 – стабильный комплекс глутарового альдегида с
четвертичными аммонийными солями, неионогенным детергентом и
стабилизатором – эффективно сдерживает бактериальный рост более 8
недель, спороциден против A. fumigatus более 16 недель;
FAM 30 - стабильный комплекс соединений йода, неорганических
кислот и неионогенных смачивающих агентов, с индикацией рабочей концентрации, эффективен более 8 недель, цветовая индикация эффективности;
VANOQUAT - дезинфектант для перерабатывающей промышленности (инкубаторов, мясоперерабатывающих производств и т.п.) состоящий из комплекса четвертичных аммонийных солей, стабилизатора и
смачивателя;
ARID – осушающий настил агент, с высокой водопоглащающей
способностью (1 объем препарата связывает 2-3 объема воды).
Запыленность бройлерного зала может существенно снижать
продуктивность птицы. Пылевые частицы в воздухе, в зависимости от
плотности посадки и недели производственного цикла, могут содержать
свыше миллиона микробных и плесневых тел в кубическом метре.
Уменьшение бактериальной нагрузки можно добиться путем снижения
запыленности,
дополнив
существующую
систему
дезинфекции,
аэрозольной обработкой в присутствии птицы.
С целью испытаний эффективности усовершенствованной
программы дезинфекции был проведен производственный опыт (Чешская
Республика, 2007г.). На территории одной бройлерной фермы в двух,
рядом расположенных залах были сформированы опытная и контрольная
группы по 20 000 бройлеров кросса COBB 500 каждая. Ферма была
включена в программу Обериг.
Оба помещения (контрольное и опытное) были вымыты с
применением моющего средства SHIFT при давлении воды не выше 60
атмосфер. Дезинфекция осуществлялась препаратом GPC 8 0,5% в виде
пены, подстилка была обработана 0,67% раствором дезинфектанта
VANOQUAT.
Опытный зал был подвергнут аэрозольной обработке GPC8 в
разбавлении 1:200. Контрольный зал, который находился рядом, не
обрабатывался. Опытный зал был оборудован стационарной системой
для разбрызгивания мелкодисперсного (10 - 15 µm) аэрозоля (трубы с
насадками, см. фото), которая могла распределить 1 литр раствора в 100
кубических метров. Эта система и использовалась в опытной группе
(зале) два раза в день с шестого дня после посадки.
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2. Общее количество микроорганизмов в помещении бройлерного зала
CFU Тысяч
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Неделя

- без аэрозольной обработки GPC8
- с аэрозольной обработкой GPC8
Контроль микробной обсемененности воздуха в залах, продуктивности
и здоровья птицы проводили ежедневно. Ежедневные образцы воздуха в
обоих залах брали посредством газового пробоотборника, с пропускной
способностью 22 л/мин, и затем усреднялись (график 2).
Уровень глутарового альдегида контролировался после обработок
и не превышал допустимого уровня.
По окончании выращивания по каждой группе сделан анализ потерь,
средней массы бройлера, определена конверсия корма. На 33 день
выращивания средняя живая масса 19175 бройлеров опытной группы была
1,65 кг, при потерях составивших 4,124% конверсия составила 1,58 кг; в
контрольной группе при средней массе 19015 бройлеров равной 1,61 кг
потери поголовья составили 4,925% при конверсии корма 1,61 кг. Таким
образом, в опытном зале в сравнение с контрольным было получено на 1711
евро (в ценах 2007г.) продукции больше.
Наиболее интересными были показатели количества и качества
микроорганизмов в залах (см. график 2 и таблицу 3).

Недели

3. Количественные и качественные характеристики микроорганизмов,
отобранных из воздуха контрольного и опытного залов
Объем
Количество
Качественные показатели
проб воз- микроорганизм
микрофлоры воздуха
духа [m3]
ов в воздухе
Конт Опы
Конт.
Опыт
Контроль
Опыт
.
т
Enterobacter spp., E. coli, Тот же фон.
3
3
1
1
1 >9,2x10 >9,2x10 P. maltophilia, P. mirabilis, Обработки не
S. xylosus, Str. uberis
проводились.
P. mirabilis, S.
2
1
1 >4,6x104 >2,3x104 E. coli, S. xylosus, molds
xylosus, molds
3
1
1 >1,1x105 >5,1x104 A. viridans, S. xylosus
S. xylosus
5
5
4
1
1 >2,0x10 >1,4x10 S. xylosus
S. xylosus
5
1
1 >9,8x105 >3,8x105 S. xylosus, E. coli, molds S. xylosus, molds
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Анализируя динамику изменений количественных и качественных
показателей микробного фона воздуха в контрольном и опытном зале (таб.
3), можно констатировать существенное влияние аэрозольной обработки
дезинфектантом GPC8 на зоогигиенический статус зала. В воздухе опытного
зала не регистрировали фекальной микрофлоры (E. coli) с момента начала
обработки. Напротив, в воздухе контрольного зала, где аэрозольной
обработки не проводили, отмечали более высокое содержание общей
микрофлоры и присутствие кишечной палочки (граф. 2, таб. 3).
Применение системы биобезопасности Обериг существенно
улучшает зоогигиенические показатели животноводческих помещений,
повышает показатели здоровья птицы, увеличивая, таким образом,
рентабельность производства.
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