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Секція 1.
Розведення та генетика

Section 1.
Breeding and genetics

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИЙ КУР БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПО
АЛЛЕЛЬНОМУ СОСТАВУ ГЕНОВ PRL, GH  И IGF-I,

АССОЦИИРОВАННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Заинчковская Анна
младший научный сотрудник,

annazainchkovskaya@mail.ru

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь;

Косьяненко Сергей,

доктор с.-х. наук, профессор, директор

onsptitsa@tut.by,

РУП «Опытная научная станция по птицеводству»,

г. Заславль, Республика Беларусь;

Урбанович Оксана,

д.б.н., заведующий лаборатории молекулярной генетики

O.Urbanovich@igc.by

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,

г. Минск, Республика Беларусь

Птицеводство является одним из важнейших направлений сельского

хозяйства, в том числе и в Республике Беларусь [1]. Достижения мировой

науки в области молекулярной генетики кур позволили проводить изучение

генетического потенциала данной птицы по генам, влияющим на

хозяйственно-ценные признаки [2]. Представленное исследование

направлено на изучение особенностей генетической структуры двух линий

кур белорусской селекции по PRL, GH, IGF-I генам.
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Для изучения генетической структуры кур белорусской селекции

отцовских линий был отобран биоматериал у суточного молодняка: 50

курочек и 40 петушков яично-мясной линии К1 породы род-айленд красный,

а также 39 курочек и 39 петушков яичной линии Б(5) породы белый леггорн.

Биологический материал был передан РУП «Опытная научная станция по

птицеводству». Полиморфизм генов изучали с помощью PCR и PCR-RFLP

маркеров. Определяли наличие: инсерции 24 п.н. в промоторном участке гена

пролактина; транзиции цитозина в тимин в положении 2402–PRLC2402T

данного гена; MspI полиморфизма в 1 и 4 интронах гена гормона роста; HinfI

полиморфизма в промоторном участке гена инсулиноподобного ростового

фактора I.

При исследовании 24 InDel полиморфизма промоторной области гена

пролактина PRL в выборке птиц яичной направленности породы белый

леггорн линии Б(5) наблюдали преобладание аллея I, ассоциированного с

интенсивностью яйценоскости. У 2-х курочек была установлена делеция (D

аллель). Частота встречаемости I аллеля составила 0,974, D аллеля – 0,026.

Все особи по данному локусу оказались гомозиготами. У птицы яично-

мясной направленности линии К1 породы род-айленд красный в указанной

области присутствовал аллель D, ассоциированный с проявлением

насиживаемости.

По наличию C-2402T полиморфизма в гене PRL между исследуемыми

линиями кур наблюдались значительные различия. Линия кур К1

представлена большим количеством гетерозигот – 51,1%, в отличие от кур

линии Б(5), которые по указанному локусу несут только аллель С. Частота

встречаемости аллеля С у кур линии К1 составляет – 0,355, Т – 0,645.

Распространение Т аллеля характерно для особей кур яично-мясного

направления продуктивности, что объясняет его значительную долю в

популяции кур линии К1.
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В ходе изучения MspI полиморфизма в 1 интроне гена GH линий кур

яичной продуктивности наблюдали полное доминирование аллеля А. У кур

линии К1 в данном локусе были идентифицированы аллели А и С, частота

встречаемости которых составила 0,805 и 0,195, соответственно.

По MspI полиморфизму в 4 интроне гена GH распределение частот

аллелей у исследованных линий кур значительно отличалось. Так, у кур

породы белый леггорн линии Б(5) в данном локусе преобладал аллель А,

частота встречаемости которого составила 0,795. Аллель С в указанной

линии присутствовал с частотой 0,205, аллель В выявлен не был. В геномах

кур линии К1 породы род-айленд красный были выявлены все три описанных

в литературе вида аллелей указанного локуса – А, В и С, частота

встречаемости которых составила 0,110, 0,245 и 0,645, соответственно. С

проявлением высокой яйценоскости ассоциирован аллель А.

По наличию HinfI полиморфизма инсулиноподобного ростового

фактора I в выборке линии Б(5) распределение аллелей А и С было

практически равным. Частота аллеля А составила 0,510, аллеля С – 0,490. У

линии кур К1 по указанному полиморфизму наблюдалось превалирование

аллеля А, частота встречаемости которого составила 0,680, в то время как

аллеля С – 0,320.

Таким образом, исследованные линии кур белорусской селекции

различаются по частоте встречаемости аллелей генов, ассоциированных с

яйценоскостью. Генетическая дифференциация популяций кур по

совокупности изученных полиморфных локусов отражает их тип

продуктивности. Анализ генетической структуры популяций двух линий кур

по данным о составе аллелей генов PRL, GH, IGF-I с использованием метода

Evanno и алгоритма программы Structure показал, что они оптимально

разделяются на 2 кластера, а именно кластер яично-мясной линии К1 породы

род-айленд и кластер яичной линии Б(5) породы белый леггорн. Полученные
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данные можно использовать для направленной селекции кур исследуемых

линий с целью получения потомства от желательных генотипов.

Авторы выражают благодарность Хмилевской Е.П., Шишловой-

Соколовской А.М., Фоминой Е.А. за предоставленную помощь в

исследовании.
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КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ
ЗООТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЖИВОЇ МАСИ ПТИЦІ

Іщенко Юрій
молодший науковий співробітник

avian@meta.ua;

Рябініна Олена
к.с.-г.н., старший науковий співробітник

ryabinina_e@ukr.net

Державна дослідна станція птахівництва НААН

с. Бірки Харківської області, Україна

Для обліку даних зоотехнічного контролю живої маси птиці створено

комп’ютерну програму, яка накопичує дані за період вирощування птиці,

обраховує статистичні показники живої маси за вибіркою, розраховує

квадратичний сплайн [1-5] для побудови кривої  росту птиці та поліноміальні

коефіцієнти для  емпіричної функції росту [4].

Переваги програми – можливість апроксимації та екстраполяції живої

маси на заданий день життя птиці; крива росту проходить через всі точки [1-

5] середньої живої маси на день зважування птиці; є можливість перенесення

дня контрольного зважування на зручний термін.

Результати роботи програми на кінець періоду вирощування птиці:

таблиця живої маси птиці по тижням життя (таблиця), емпірична формула

кривої росту живої маси (рисунок).

Комп’ютерна програма успішно випробувана на Експериментальній

фермі «Збереження державного генофонду птиці» ДДСП НААН при
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контрольному зважуванні індиків кросу Харківський, рекомендована для

використання у виробництві.                                    www.programs.avianua.com

Таблиця. Жива маса індиків кросу Харківський та приріст по тижням життя

Вік птиці Жива маса, г Приріст за тиждень, г
Тиждень Доба Самці Самки Самці Самки

вивід вивід 68 68   - -
1 7 121 121 51 51
2 14 268 268 150 150
3 21 489 484 221 217
4 28 739 736 250 252
5 35 1 017 1 016 278 280
6 42 1 329 1 326 312 310
7 49 1 674 1 677 345 350
8 56 2 059 2 070 385 394
9 63 2 513 2 488 454 418
10 70 3 028 2 930 514 442
11 77 3 582 3 404 554 474
12 84 4 156 3 917 574 513
13 91 4 729 4 476 573 559
14 98 5 281 5 088 552 612
15 105 5 831 5 737 550 650
16 112 6 555 6 321 724 583
17 119 7 618 6 740 1 063 419
18 126 8 974 7 015 1 356 275
19 133 10 525 7 193 1 552 178
20 140 12 175 7 323 1 649 130
21 147 13 840 7 444 1 666 122
22 154 15 506 7 566 1 666 122
23 161 17 171 7 687 1 666 122

www.programs.avianua.com
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ ПТИЦІ

Комар Тетяна
аспірант1,

Державна дослідна станція птахівництва НААН,

с. Бірки Харківської області, Україна

Технологічна революція, яка обумовила розвиток сучасного

птахівництва, призвела до значного обмеження та використання генетичних

ресурсів різних видів сільськогосподарської птиці. Так, із 737 порід курей,

яких налічувалося у світі на початку 20 століття, зараз у промисловому

птахівництві для одержання комерційних високопродуктивних гібридів

використовується 6-7, в тому числі у яєчному – лише 3 породи, в м’ясному

ще менше – 2. Тому, останнім часом в усьому світі все більше уваги

приділяється питанням збереження генофонду автохтонних, рідкісних порід і

популяцій сільськогосподарської птиці. Це пов’язано з тим, що автохтонна

(аборигенна) птиця є носієм цінних генів, які забезпечують високі адаптивні

якості молодняку та гарні смакові характеристики готової птахівничої

продукції [1-3].

Крім промислових кросів птиці в яєчному курівництві є цілий ряд

порід та популяцій, які рентабельно розводити в невеликих фермерських та

1 Керівник: Катеринич О.О., доктор с.-г. наук, директор Державної дослідної станції птахівництва НААН
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присадибних господарствах (табл.). Ця птиця має підвищену живу масу,

добру несучість, пристосована до утримання в екстенсивних умовах [4, 5].

Нажаль, з кожним роком чисельність такої птиці скорочується, через те що

немає цілеспрямованої політики держави на збереження унікального

генофонду.

До 2010 року в ДП «Дослідне господарство «Борки» Інституту

птахівництва НААН» зберігався цінний генофонд качок (українські сірі,

глинясті, білі, чорні білогруді). Нажаль, зараз інформація про поширення цієї

птиці відсутня [6].

Таблиця. Господарсько-корисні ознаки курей вітчизняного генофонду
Порода, популяція Жива маса

дорослих
курей, кг

Маса
яєць, г

Несучість за
48 тижнів
життя, шт.

Витрати
корму,

кг/гол. в рік
Бірківська барвиста 2,1 58,0 120,0 32,5
Полтавська глиняста 2,4 60,0 120,0 41,3
Ресинтезовані українські
кури із зозулястим
оперенням

2,8 60,0 115,0 45,2

Ресинтезовані українські
кури з чорним оперенням

2,8 60,0 115,0 45,2

Геркулес (Плімутрок)
білий

3,6 65,0 100,0 50,1

Значне розповсюдження в Україні мають індики білої широкогрудої

породи середнього та важкого типів, але в більшості своїй це гібридна птиця.

Московські білі, бронзові широкогруді та кавказькі індики в обмеженій

кількості розводяться в присадибних господарствах, проте вони мають

високу адаптивну здатність і можуть бути використані при створені

конкурентоспроможних кросів. На базі Державної дослідної станції

птахівництва НААН зберігається вітчизняний генофонд індиків білої

широкогрудої породи.
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Нажаль, в сучасних умовах на перший рівень виходить економічна

складова збереження та раціонального використання генетичних ресурсів як

тварин, так і птиці. Для підвищення рентабельності використовуються

наступні напрями: - ресинтез зникаючих популяцій та порід курей

(українська чорна та зозуляста); - створення методом міжпородного

схрещування та масового добору м’ясо-яєчних популяцій курей з

комбінованою продуктивністю (підвищена жива маса та енергія росту, добра

несучість) для фермерських та присадибних господарств; - створення нових

генотипів яєчних курей з наперед заданими властивостями (висока несучість,

подвійна аутосексність, привабливий екстер’єр та ін.).

Таким чином, птиця генофондних стад використовується для

одержання нових селекційних форм, поліпшення окремих господарсько-

корисних ознак в перспективних лініях вітчизняних кросів, а також як

експериментальний матеріал для модельних досліджень в генетиці та

селекції.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ ЛИНИЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КРОССОВ ЯИЧНЫХ КУР

Косьяненко Сергей,

доктор с.-х. наук, профессор, директор

onsptitsa@tut.by,

Жогло Светлана,

научный сотрудник,

Вашкевич Татьяна,

научный сотрудник,

РУП «Опытная научная станция по птицеводству»,

г. Заславль, Республика Беларусь

В Республике Беларусь, благодаря развитому птицеводству, достигнута

полная обеспеченность птицепродуктами собственного производства.

В 2020 году специализированными птицеводческими предприятиями страны

было произведено 2,3 млрд шт. яиц.

На увеличение производства продукции птицеводства, улучшение

экономических показателей данной отрасли влияют не только условия

содержания и кормления птицы, но и качество племенной продукции [1, 2].

Работа с отечественными кроссами яичных кур проводится на базе

отделения «Племтицезавод «Белорусский» ОАО «1-я Минская

птицефабрика». Исходным материалом являются линии кур: Б(5), Б(6), Б(М)

породы белый леггорн и К1 – породы род-айленд красный, К3, К4 – породы

род-айленд белый.
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Кроссы с белой и коричневой скорлупой яиц являются трехлинейными,
в которых отцовская форма представлена одной линией, а материнская –
двумя. Одна из линий материнской формы является аутосексной, что
облегчает проведение сортировки суточных цыплят по полу.

В кроссе кур с белой скорлупой яиц цыплята линий Б(5) и Б(6) имели
быстрый тип оперения, а цыплята линии Б(М) – медленный тип.

Материнская родительская форма Б(М×6) имеет медленный тип
оперения с разными вариантами. У основной части цыплят 69,0 % кроющие
перья были длиннее маховых. У финального гибрида курочки получаются с
быстрым типом оперения, где маховые перья первого порядка длиннее, чем
кроющие.

В кроссе кур с коричневой скорлупой яиц отцовской родительской
формой является линия К1. Все петушки и курочки имели быстрый тип
оперения.

В материнской родительской форме К34 цыплята получаются
аутосексные: курочки с быстрым, а петушки – с медленным типом оперения.
Цыплят с нехарактерным светло-коричневым окрасом участков тела было 1,3
%.
В таблице приведены продуктивные показатели кур исходных линий за 72
недели жизни.

Исходные  линииПоказатели Б(5) Б(6) Б(М) К1 К3 К4

Количество кур, голов 964 5280 1131 1253 1210 8424
Яйценоскость на среднюю
несушку, шт. яиц 286,5 289,1 281,6 289,4 290,3 287,3

Половая зрелость, дней 148,1 146,5 150,3 150,0 148,0 149,2
Масса яиц в 30 недель, г 55,7 56,0 56,6 56,2 56,9 57,2
Качество яиц в 30 недель, % 97,4 97,0 96,4 98,2 98,0 97,8
Масса яиц в 52 недели, г 62,6 63,3 64,0 63,0 63,5 63,9
Качество яиц в 52 недели, % 94,2 93,4 92,6 96,8 96,2 96,6
Живая масса кур, кг 1,86 1,87 1,85 1,92 1,95 1,97
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В кроссе кур Б(5М6) с белой скорлупой яиц самая высокая масса яиц в

30 и 52 недели жизни (56,6 г и 64,0 г) отмечена у кур линии Б(М). Куры

линии Б(6) отличались более высокой яйценоскостью на среднюю несушку

(289,1 шт. яиц), скороспелостью (146,5 дней). У кур линии Б(5) были выше

качественные показатели яиц.

В кроссе кур К134 с коричневой скорлупой яиц более высокой

яйценоскостью (290,3 шт. яиц) и скороспелостью (148 дней) отличались куры

линии К3. Куры материнской формы линии К4 имели самые высокие

показатели живой массы (1,97 кг) и  массы яиц в 30 и 52 недели жизни – 57,2

и 63,9 г соответственно. При овоскопировании яиц показатель качества был

выше у кур линии К1 – соответственно  98,2 и 96,8%.

Проведен анализ инкубационных качеств яиц при отводе цыплят

исходных линий. В кроссе кур с белой скорлупой яиц вывод цыплят составил

81,6% при выводимости  яиц  88,2%.  По исходным линиям кросса кур с

коричневой скорлупой яиц вывод цыплят составил 79,5%, при выводимости

яиц 87,8 %.

Проведены исследования по определению морфологических

показателей качества яиц шести исходных линий кур в возрасте 30 недель

жизни.

Масса яиц у кур исходных линий кросса с белой скорлупой яиц

находилась в пределах 54,4-56,2 г. Индекс формы составлял 75,3-76,4 ед.,

единиц Хау – 84,6-85,5. В яйце кур линии Б(5) желтка содержалось 15,1 г,

белка – 33,8 г, толщина скорлупы составляла 380,6 мкм. В линии кур Б(6)

масса желтка яиц составляла 14,5 г, белка – 33,2 г при соотношении белка к

желтку 2,26. У кур линии Б(М) белка яиц было 35,5 г, а соотношение белка к

желтку – 2,48.
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У линейной птицы кросса с коричневой скорлупой яиц масса яиц

находилась в пределах 55,7-57,3 г, индекс формы – 79,4-81,0, единицы Хау –

85,7-87,0. Более прочная скорлупа яиц отмечена у кур линии К4 с

показателем толщины 363,0 мкм и массы 7,1 г.

Проведенные испытания исходных линий яичных кур позволяют

использовать данную птицу в скрещиваниях при совершенствовании

отечественных кроссов с белой и коричневой скорлупой яиц.
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Погіршення заплідненості в племінних птахогосподарствах пов’язують

зі значною варіабельністю репродуктивних характеристик півнів. З метою

поліпшення показників плодовитості півнів досліджуються різні напрямки:

виявлення і вивчення генетичних факторів заплідненості, виводимості,

рухливості сперми, кількості сперматозоїдів [1], застосування

гістоморфометрії тестикулів для оцінки плодовитості [2], ідентифікація

окремих структур сперміїв, які відіграють ключову роль у процесі

запліднення [3], створення шляхом використання невірусних векторів
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трансгенних плідників, яким властива флуоресценція сперматозоїдів [4],

утримання з вільним доступом до вигулів [5].

Метою роботи було вивчення впливу морфо-фізіологічних

характеристик тестикулів на показники плодовитості півнів.

Робота виконана на півнях-бройлерах та півнях сріблястий леггорн

популяції «Бірківська барвиста». Півнів розділяли за відносною масою

тестикулів (до і понад 40 мг/100 г)  на гіпо- і гіперпівнів, відповідно. У обох

груп визначили маси гребенів та корелятивні зв’язки живої маси, мас

тестикулів і гребенів, а також індивідуальних відношень маси гребеня до

маси тестикулів. Розміри тестикулів визначали у півнів в 4-місячному віці за

допомогою ультразвукового сканера Logiq-e з мікроконвексним датчиком в

діапазоні частот 4-10 МГц. Інкубаційні показники якості яєць визначили у

двох груп курей по 32 голови в кожній при утриманні їх з півнями,

відібраними за живою масою, розмірами  гребенів  і  тестикулів. Було

проінкубовано двічі по 280-300 яєць від групи. Біологічний контроль

заплідненості яєць проводили методом овоскопії.

Вперше встановлено, що півні-бройлери і півні-леггорни в

дофункціональний період неоднорідні за масою тестикулів.

У 47-добових півнів-бройлерів максимальна відносна маса (ВМ)

тестикулів (196 мг/100 г) перевершувала мінімальну (13 мг/100 г) в 15 разів.

Частота гіпергонадизму в групах з різними білковими кормовими добавками

в раціоні була в широких межах значень – від 11 до 55%. Півні розрізнялись

між собою також за силою корелятивних зв’язків між внутрішніми органами.

Більш тісні корелятивні зв’язки між масами серця, печінки, нирок, селезінки

у гіпопівнів в порівнянні з гіперпівнями, ймовірно, пов’язані з більшою

чутливістю до стресових факторів (патогенів, токсинів). Гіперпівні-бройлери

мали більшу живу масу в порівнянні з гіпопівнями-бройлерами.



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 1
Розведення та генетика

Section 1
Breeding and genetics

24

При розтині 80 4-місячних півнів-леггорнів виявилось, що з них 36

мали ознаки гіпергонадизму і 44 – гіпогонадизму. У гіперпівнів в порівнянні

з гіпопівнями були більші жива маса (на 7,6 %),  маса і ВМ тестикулів (в 4,4 і

4,2 рази) і маса та ВМ гребенів (в 1,5 і 1,4 рази). Півні-леггорни в широких

межах розрізнялись за відношенням маси гребеня до маси тестикулів (Г/Т) –

від 1,6 до 49; у гіперпівнів цей показник був значно менший (9,6±1,0) в

порівнянні з гіпопівнями (19,5±1,2). За умови встановлення оптимальних меж

для Г/Т у певних породних і вікових груп цей показник може бути істотною

характеристикою півнів-плідників. Гіпер- і гіпопівні-леггорни чітко

розрізняються за силою корелятивних зв’язків між масами тіла, гребеня і

тестикулів: у гіперпівнів всі три корелятивні зв’язки незначні, в той час як у

гіпопівнів такі зв’язки статистично значимі, що можна пояснити

неоднаковими рівнями  чутливості цих типів півнів до  стресових факторів.

На ВМ тестикулів і рівень її варіабельності у півнів-леггорнів впливає

наявність в кормі естрогенних факторів: при включенні в корм зеараленону в

кількості 100, 400 і 1600 мкг/кг середня маса тестикулів становила,

відповідно, 59,7, 57,3 і 36% від контролю, а максимальні значення ВМ

тестикулів (74-565 мг/100г) перевершували мінімальні (8-21 мг/100 г) в 29,7

(контроль) і 27,3, 12,9 і 3,5 разів, відповідно.

Відбір півнів-плідників в 4-місячному віці за розмірами тестикулів за

допомогою ультразвукового методу при утриманні їх з курми сприяло

високій заплідненості яєць – з 434 проінкубованих яєць заплідненими

виявилися 426 (98,2 %); виводимість запліднених яєць 81,9 %, вивід курчат

80,4 %.

Інформація про особливості півнів з гіпо- і  гіпергонадизмом в

дофункціональний період вказує на доцільність створення відповідних

популяцій курей і вивчення їх морфо-фізіологічних, продуктивних і



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 1
Розведення та генетика

Section 1
Breeding and genetics

25

репродуктивних характеристик, рівня резистентності до патогенів і токсинів.

Застосування ультразвукової діагностики в практиці розведення курей дає

можливість ефективно контролювати морфо-фізіологічний стан півнів-

плідників.
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Для прогресивного розвитку птахівництва важливим є формування

однорідних стад за продуктивними, технологічними і функціональними

характеристиками, що сприятиме реалізації генетичного потенціалу птиці.

Для успішної стимуляції продуктивності у птиці необхідною умовою є

досягнення нормативної живої маси і однорідності стада за цією ознакою

80% і більше. Адже вирівняний молодняк яєчної птиці практично завжди

виходить на пік яйцекладки відповідно до нормативів за часом, а сам пік

вище стандартних показників. При цьому однорідна птиця, як правило, несе і

однорідне за масою яйце, що важливо для промислового птахівництва і ще

більш важливо для племінного [1].

Проте дані щодо впливу живої маси у молодок на початку яйцекладки

на показники несучості подальшого продуктивного циклу доволі

суперечливі. В більшості з них не виявлено впливу розділення курочок на

групи за живою масою до 18  тижнів на вік настання статевої зрілості [2].

Однак відмічено вплив утримання курей у контрастних однорідних групах за

живою масою на їх несучість та збереженість [3]. При цьому птахи з вищою



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 1
Розведення та генетика

Section 1
Breeding and genetics

27

живою масою мали здебільшого вищу масу яйця, але споживали більше

корму на 1 кг яєчної маси, ніж птахи з інших вагових груп [4].

Але більшість подібних досліджень проведена на несучках

промислових високопродуктивних кросів, в той час як не менш важливим є

отримання інформації про вплив утримання в рамках рівновагових груп,

визначених на початку фотостимуляції, на продуктивність для курей

генофондних місцевих популяцій.

Для проведення досліджень молодок лінії А новостворюваної породи

яєчних курей Бірківська барвиста у віці 17 тижнів індивідуально зважено,

оцінено середній показник живої маси та його дисперсію. В залежності від

цих показників птицю розділено на три групи: Д1 – легка (<М–0,5σ), Д2 –

середня (М±0,5σ) та Д3 – важка вагова група (>М+0,5σ). У подальшому

курей утримували в межах класифікаційної групи та оцінювали їх за

комплексом продуктивних та адаптивних ознак (маса яєць, несучість та її

компоненти, витрати корму).

Жива маса молодок в 17 тижнів варіювала від 1115 до 1905 г, середнє

значення становило 1443 г, що дещо вище за оптимальний показник у цьому

віці (1230 г) згідно з рекомендаціями по розведенню курей породи Бірківська

барвиста (2005). Птиця легкої групи Д1 мала середню живу масу 1277 г, що

на 11,5% нижче за середню групу, яка знаходилася на рівні контрольного

показника, тобто невідсортованої за живою масою птиці, і була близькою до

оптимальної. Кури важкої групи, відповідно переважали середню на 12,7%.

При цьому розподіл на рівновагові групи значно знизив варіабельність цієї

ознаки в групах – в 3,2-1,9 раз.

За результатами оцінки птиці за 40 тижнів життя встановлено, що

несучість на середню несучку за цей період у дослідної птиці в середньому
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становила 66,5 шт. При цьому найвищий показник 69,9 шт. зафіксовано в

легкій групі Д1, найнижчий (64,2 шт.) – у середній групі Д2, різниця між

ними становить 8,2%. Важка група Д3 з несучістю 67,3 шт. займає проміжне

місце. В той же час статевої зрілості раніше за інші групи досягла саме птиця

важкої дослідної групи (в 150,6 днів), різниця за цим показником з іншими

групами становила 4,2-5,9 %.

За масою яєць у віці 30 тижнів несучки всіх груп знаходилися

практично на одному рівні – 51,9-52,9 г. При цьому найнижчий показник

маси яєць (51,9 г) відмічено в групі легкої птиці, що обумовлено позитивним

корелятивним зв’язком між живою масою та масою яєць.

Оскільки птиця споживала однакову кількість корму на 1 голову (17,05

кг за досліджуваний період), то у зв’язку з різним рівнем несучості в групах

витрати корму на 10 яєць були різними – найнижчими в легкій групі Д1 (2,44

кг) і найвищими в середній групі (2,66 кг). Важка вагова група займала

проміжне місце за цим показником – 2,53 кг.

Таким чином, формування рівновагових груп молодок, крім того, що

птиця утримується в соціальній групі з конкурентним потенціалом

продуктивності, дає можливість поліпшити зоотехнічні та продуктивні

показники всього стада курей. Така система допоможе селекціонеру

повністю контролювати живу масу птиці, несучість, а також регулювати

споживання корму.
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В останні роки багато досліджень пов’язані з фітобіотиками, які є

природною складовою ростостимулюючої добавки у вирощуванні птиці [1].

В якості перспективних джерел рослинної сировини для створення

біологічно активних добавок, що містять в своєму складі комплекс

фізіологічно функціональних інгредієнтів, доцільно використовувати

нетрадиційну рослинну сировину. Неабиякий інтерес наразі викликають

листя волоського горіха та соняшника [2].

Екстрактам соняшника властива антимікробна та антиоксидантна

активність, вони є багатим джерелом вуглеводів, флавоноїдів [3], токсичних

алкалоїдів, сапонінів глікозиду, фітостеролів, стероїдів та олій; в них

виявлено  вітаміни В і С, щавлеву, кофеїнову, хлорогенову та

дикафеолхінову кислоти [4].

До фітогенних добавок відноситься і листя горіха. Воно містить

алкалоїди, флавоноїди, вітаміни В і Е, дубильні речовини, близько 3000 мг%

аскорбінової кислоти, 0,05% ефірної олії, понад 30 мг% каротину,
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мікроелементи, кавову кислоту і барвник юглон.

В дослідженнях було вивчено поживні властивості листя соняшника (і

окремо черешків) та волоського горіха (табл.1). Хімічний склад та

поживність кожного зразка обраної сировини (вміст вологи, сирого протеїну,

сирого жиру, сирої клітковини, кальцію, фосфору) досліджено за

використання загальноприйнятих методик.

Таблиця 1. Хімічний склад фітобіотиків
Показники Листя

соняшнику

Черешки

соняшникового

листя

Листя

горіха

Люцернове

борошно*

b-Каротин, мкг/г 291,6 260,2 295,0 220,0

Сирий протеїн, % 16,2 5,07 12,5 14,2

Сирий жир, % 2,2 0,5 0,2 2,4

Клітковина, % 4,2 8,34 2,86 20,5

Зола, % 17,60 18,0 11,54 9,0

Вітамін Е, мкг/г 37,42 15,2 32,2 50,3

Кальцій, % 2,03 1,30 2,04 1,22

Фосфор, % 0,28 0,18 0,23 0,21
*- Дані попередніх досліджень

За результатами досліджень встановлено перевагу листя соняшника

над черешками за всіма вивченими показниками. В досліджуваних зразках

листя соняшника та горіха виявлено високий вміст b-каротину (291,6-295

мкг/г), що значно перевищує показники b-каротину в трав’яному борошні

люцерни (220 мкг/г). Всі зразки мають високий вміст природного

антиоксиданту вітаміну Е (32-37 %), за цим показником досліджена сировина

поступається люцерновому борошну.
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Листя соняшнику має високий вміст протеїну 16,2 %, що на рівні

люцернового борошна (14,2 %). Показники макроелементів досліджуваних

фітогенних добавок дещо вищі від люцернового борошна. У значній

кількості в сировині з соняшника та горіха накопичувались кальцій і фосфор.

Так, вміст кальцію в соняшниковому листі на 0,81 % вище, ніж в трав’яному

борошні, в листі горіха – на 0,82 %, тобто в 1,7 раз. Вміст фосфору

знаходиться на досить високому рівні (0,23-0,28 %).

Дослідження хімічного складу фітогенних добавок як альтернативи

трав’яному борошну показало перевагу зразків листя соняшника та

волоського горіха за вмістом b-каротину – 291,6-295 мкг/г проти 220 мкг/г в

трав’яному борошні люцерни. Сировина з соняшника та горіха також містила

в 1,7 раз більше кальцію, ніж борошно з люцерни.
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ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ТКАНИНАХ ПЕРЕПІЛОК ПРИ
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Високі економічні вимоги до рентабельності виробництва спонукають

птахівників використовувати більш прогресивні та дешеві технології, що

забезпечують максимальний рівень продуктивності птиці, ефективне

використання кормів. Однією з умов отримання дешевої високоякісної

продукції є збалансовані раціони за рядом поживних, мінеральних та

біологічно активних речовин. Корми задовольняють потребу тварин у

мінеральних елементах всього на 50-80 %. Критерієм повноцінної годівлі є

інтенсивність росту, продуктивність, витрати корму на одиницю продукції,



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 2.
Годівля птиці, якість та
безпечність кормів

Section 2.
Poultry feeding, quality and

safety of feed

34

загальний стан здоров’я. Ця обставина особливо і гостро актуальна в умовах

інтенсивного промислового утримання та вирощування птиці [1-4].

Перспективними є системні дослідження інтенсивності метаболічних

процесів в організмі птиці за умови введення у раціон екзогенних ензимів та

різних форм Сульфуру; встановлення оптимальної кількості введення

екзогенних ензимів до раціонів птиці з метою підвищення розщеплення,

перетравлення і засвоєння поживних речовин корму; розроблення способів

ефективного використання екзогенних ензимів у поєднанні з різними

формами Сульфуру у птахівництві для зниження конверсії корму,

підвищення продуктивності та покращення біологічної і харчової якості

продукції птахівництва [5-6]. Метою нашої роботи було розробити спосіб

ефективного використання екзогенних ензимів у поєднанні з різними

формами Сульфуру в їх раціоні на показники ліпідного обміну в тканинах

печінки перепілок та несучість.

В нашій роботі проведено досліди у віварії Інституту біології тварин НААН

на п’яти групах (по 16 голів у кожній) перепілок, починаючи з 14–добового

віку. Утримання птиці в клітках та її годівля відповідала технологічним

вимогам. Вся птиця одержувала повнораціонний комбікорм (ПК),

збалансований за поживними і біологічно активними речовинами. Птиці

дослідних груп додавася ензимний препарат та цитрат сульфуру відповідно

до наступної схеми: контрольна група – ПК+0,2% Na2SO4; 1 дослідна група

– ПК+0,2%Na2SO4+ензимний препарат; 2 дослідна група – ПК+цитрат

сульфуру (50%)+ензимний препарат; 3 дослідна група – ПК+цитрат сульфуру

(25%)+ензимний препарат; 4 дослідна група – ПК+цитрат сульфуру

(10 %)+ензимний препарат (де % від контролю, в перерахунку на елемент). У

кінці досліду проведено забій птиці і взято проби тканин печінки. У

досліджуваному матеріалі визначали вміст загальних ліпідів за методом
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Фолча; співвідношення окремих класів ліпідів методом тонкошарової

хроматографії.

Нами встановлено, що кількість загальних ліпідів у тканинах печінки
перепелів у 3-й і 4-й дослідних групах збільшилась на 6,73% і 1,4 разу, а
триацилгліцеролів на 12,21 та 4,9% в 1-й і 4-й групах, у порівнянні з
контрольною групою. Вміст НЕЖК у тканинах печінки перепелів був в 1-й та
2-й дослідних групах на 19,9 та 14,13% більшим за одночасного зменшення у
3-й та 4-й групах на 5,83 і 13,83%, у порівнянні з контролем. Відносний вміст
фосфоліпідів у ліпідах тканин печінки у перепілок 4-ї групи зменшився на
7,91%. Несучість перепелів була найвищою у 4-й дослідній групі (таблиця).
Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у тканинах
печінки перепелів, %, (M±m, n=5)

Групи перепелівДосліджувані
показники Контроль Дослідна

1
Дослідна

2
Дослідна

3 Дослідна 4

Загальні ліпіди,
г/кг 40,9±0,13 40,25±0,18 40,77±0,21 50,23±0,19 60,97±0,28*

*
Класи ліпідів:
Фосфоліпіди,
% 31,62±1,92 31,41±1,78 32,22±1,05 31,12±1,65 29,12±1,83

Моно і диацил-
гліцероли, % 16,92±0,37 11,21±0,25 12,11±0,29 12,89±0,20 12,53±0,23

Вільний
холестерол, % 12,5±0,18 14,54±0,41 15,54±0,37 17,44±0,45

*
20,47±0,51*

*

НЕЖК, % 10,12±0,09 12,14±0,15 11,55±0,10 9,53±0,09 8,72±0,07*
*

Триацил-
гліцероли, % 16,46±0,30 18,47±0,21

* 16,32±0,27 16,51±0,30 17,27±0,24
*

Ефіри
холестеролу,
%

12,33±0,19 12,23±0,17 12,26±0,22 12,51±0,26 11,89±0,17

Таким чином, найбільш ефективним було комплексне введення у

раціон перепілок мінеральної добавки Сульфуру у формі аквацитрату та

ензимного препарату у дослідній групі, якій випоювали Сульфур в органічній
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формі в кількості, що становила (в перерахунку на елемент) 10 % від його

вмісту у формі неорганічної солі в раціоні перепілок контрольної групи.
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ВПЛИВ ЕНЗИМНОГО ПРЕПАРАТУ ТА РІЗНИХ ФОРМ СУЛЬФУРУ В
РАЦІОНАХ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ НА ПОКАЗНИКИ ПРОТЕЇНОВОГО
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Використання екзогенних ензимів у птахівництві обумовлене

необхідністю підвищення перетравлення та засвоєння птицею поживних

речовин корму [1].Однак, ефективність їх застосування для птиці певного

виду, віку і напряму продуктивності потребує додаткових досліджень [2].

Цікавим є й з’ясування використання таких препаратів разом з

біоелементами у наноформі, отриманих методом ерозійно-вибухової

нанотехнології [3]. Адже, біогенні елементи у формі нанорозмірних частинок

проявляють вищий стимулювальний ефект на метаболізм птиці, ніж їх

молекулярні форми [4].

Метою роботи було дослідити вплив уведення в раціон курчат-

бройлерів екзогенних ензимів та різних форм сульфуру на показники

білкового обміну та з’ясувати можливість заміни сульфуру у формі
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неорганічної солі, яким частково компенсують дефіцит сірковмісних

амінокислот в раціонах птиці [5], сульфуром нанотехнологічного

походження. Було сформовано чотири групи курчат кросу РОСС-8 10-

добового віку. Їх утримання в клітках та годівля відповідали технологічним

вимогам. Птиці усіх груп згодовували збалансований повнораціонний

комбікорм (ПК). Курчатам дослідних груп до раціону додавали ензимний

препарат (ЕП) «Натузим», який утворений штамами мікроорганізмів

T. Longibrachiatumorreesei, B. subtilis, A. Niger та містить фітазу, а також

сульфуру цитрат (СЦ) – розчин карбоксилованих наночастинок елемента у

деіонізованій воді (наданий ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ).

Схема досліду наведена в таблиці.

Група Характер живлення
Контрольна (К) ПК+0,2 % Na2SO4
Дослідна 1 (Д1) ПК+0,2 % Na2SO4+ЕП
Дослідна 2 (Д2) ПК+СЦ (25 % від контролю, в перерахунку на

елемент)+ЕП
Дослідна 3 (Д3) ПК+СЦ (10 % від контролю, в перерахунку на

елемент)+ЕП

Встановлено, що вміст загального протеїну збільшувався у птиці всіх

дослідних груп як у печінці – на 19,0; 16,1 і 33,3 %, так і підшлунковій залозі

– на 20,8; 24,0 і 34,7 % (Р<0,01-0,001), відповідно, порівняно з аналогами

контролю. Такі результати, очевидно, є наслідком уведення до раціонів

ензимного препарату. Разом з цим, за умови заміни неорганічного сульфуру в

раціонах його органічною формою нанотехнологічного походження, у курчат

групи Д3 рівень протеїнів у печінці та підшлунковій залозі був найвищим з

поміж усіх досліджуваних груп і перевищував показники контролю в 1,4 та

1,3 рази. У цій же групі птиці зафіксовано й найвищу протеолітичну

активність ензимів підшлункової залози (на 27 % вища порівняно з

контролем, Р<0,05). Уміст вільних амінокислот вірогідно змінювався у
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тканинах печінки лише курчат-бройлерів групи Д3 (знижувався майже на

5 %, Р<0,01) на тлі підвищення інтенсивності росту птиці (Р<0,05). Такі

результати можуть свідчити про інтенсифікацію протеїнового обміну. Адже

у вигляді вільних амінокислот в організмі знаходиться незначна частина

загальної суми амінокислот, а їх концентрація в кожній тканині організму

визначається рівнем надходження з крові та швидкістю використання для

синтезу протеїну.

Щодо активності амінотрансфераз, то встановлене вірогідне (Р<0,05)

підвищення лише активності аланінамінотрансферази у печінці та

підшлунковій залозі курчат тільки групи Д3. Це вказує на інтенсифікацію

глюкозо-аланінового циклу, а саме – перетворення пірувату, який є основним

продуктом гліколізу в досліджуваних тканинах, на нешкідливу його

транспортну форму аланін. У подальшому аланін може бути використаний на

синтез протеїну в м’язах або синтез глюкози у печінці, завдяки роботі

глюкозо-аланінового циклу. Втім, слід зазначити, що кількість глікогену у

печінці курчат-бройлерів саме цієї дослідної групи, порівняно з

контрольною, була меншою (на 8,20 %, Р<0,05), що також може бути

зумовлено більшими енергетичними витратами їх організму в зв’язку з

вищими приростами маси тіла курчат-бройлерів цієї групи.

Отже, заміна в раціонах курчат-бройлерів мінеральної добавки

Сульфуру у формі неорганічної солі (Na2SO4) цитратом елемента

нанотехнологічного походження в кількості, що становить 10 % від вмісту

елемента у неорганічній формі та добавки комплексного ензимного

препарату «Натузим» з розрахунку 0,03 % позитивно впливає на процеси

протеїнового обміну.
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с. Бірки Харківської області, Україна

Зміна природно-кліматичних умов в Україні не дозволяє в повному

обсязі вирощувати необхідні для кормовиробництва культури, що

забезпечують максимальну реалізацію генетичного потенціалу

продуктивності птиці. Фахівці відзначають, що в найближчі роки зменшаться

посівні площі соняшнику, сої, кукурудзи на зерно з метою заміни їх на нішеві

культури (сорго, просо, ріпак,  нут, сочевиця) [1].

Одним із резервів високоенергетичного зернового корму є сорго –

досить посухостійка культура та вигідна з точки зору формування врожаю в
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умовах дефіциту вологи. В країнах ЄС площі, на яких вирощується сорго,

збільшились у 2020 році на 18%. Тенденція до збільшення площ також

спостерігалась в країнах Східної Європи. Зерно сорго має доволі високу

поживність. За складом воно нагадує ячмінь та кукурудзу, проте за вмістом

протеїну перевищує їх показники [2]. Тому сорго здатне абсолютно

адекватно заміняти частину кукурудзи і пшениці в раціонах

сільськогосподарських тварин .

Ще одним представником посухостійких кормових культур є просо.

Просо – досить невибаглива культура, що має високу потенційну

продуктивність, посухостійкість, широкий ареал поширення в усьому світі

[3]. За підсумками 2019 року рівень рентабельності вирощування проса в

сільськогосподарських підприємствах склав 47,2%. Це найвищий показник

серед усіх основних видів сільськогосподарської продукції.

Останніми роками відбувається стійке зростання виробництва насіння

олійних культур (зокрема ріпаку) і вітчизняних протеїнових шротів і макухи.

Слід підкреслити, що вартість ріпакової макухи та шроту суттєво нижча

порівняно із соєвою та соняшниковою. Основним споживачем вказаних

продуктів є комбікормова промисловість.

Часткова заміна соєвого шроту продуктами переробки ріпаку, сорго,

соняшника матиме значно більший економічний ефект [4].

В якості білкових та енергетичних кормових ресурсів досліджено нові

сорти нетрадиційних культур, такі як просо, сорго, ріпак, що вирощені в

даному регіоні і пристосовані до кліматичних змін.

Хімічний склад та поживність кожного зразка обраної сировини (вміст

вологи, сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, кальцію, фосфору)

досліджено за використання загальноприйнятих методик. Результати

загального хімічного складу зернових культур наведено в таблиці.
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Хімічний склад  зернових і зернобобових культур
Просо Сорго РіпакПоказники

Казкове Особливе Понкі Родолад

Сирий протеїн, % 10,91 9,67 9,00 18,70

Сирий жир, % 3,37 3,35 2,84 36,00

Клітковина, % 7,70 9,20 3,80 7,00

Зола, % 3,15 4,44 2,88 4,20

Вітамін Е, мкг/г 37,00 35,00 25,0 37,00

Кальцій, % 0,20 0,10 0,08 0,38

Фосфор, % 0,33 0,35 0,28 0,71

Відомо, що вміст поживних речовин в зерні залежить від природно-

кліматичних умов, агротехнічних заходів, типових особливостей сорту. За

вмістом білка (9,67-10,91%) просо займає одне з перших місць серед інших

зернових культур. Окрім того, воно має досить високий вміст жиру – 3,35-

3,37%, що перевищує показники інших зернових культур. У сорго ці

показники були дещо нижчими – 9% та 2,84 %, відповідно. В той же час на

відміну від проса, сорго має нижчі показники вмісту клітковини (3,8 % проти

7,7-9,2%), що пояснюється відсутністю твердої шкаралупи.

За кількістю і складом золи судять про фізіологічну цінність продукту,

а саме про вміст мінеральних сполук. За вмістом золи відмічено перевагу

сортів проса (3,15-4,44% проти 2,88%). Те саме стосується кальцію та

фосфору, які входять до складу золи. Просо включає досить велику кількість

фосфору – 0,33-0,35%, на відміну від сорго, де фосфору міститься 0,28%.

Щодо насіння ріпаку, то за хімічними даними воно подібне до соєвої та

соняшникової макух, а за деякими показниками перевищує їх. Насіння

досліджуваного сорту ріпаку має високу енергетичну цінність, оскільки

містить 36% жиру і 19% сирого протеїну.
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Всі оцінені зразки містять вітамін Е, який є природним

антиоксидантом, його вміст в досліджуваних культурах коливається в межах

25-37 мкг/г. Таким чином всі досліджені зразки можуть бути альтернативою

заміни соняшнику, сої, кукурудзи.
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В настоящее время УФ-излучение С-спектра представляется одним из

наиболее перспективных способов прединкубационной дезинфекции яиц.

Современные научные исследования показывают, что такой способ снижения
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микробного загрязнения яиц эффективен и может быть альтернативой

широко распространенному в инкубационной практике формальдегиду [1,2].

Однако технологическое и техническое обеспечение процесса

прединкубационной обработки яиц УФ-излучением С-спектра имеет ряд

особенностей, игнорирование которых негативно отражается на

результативности дезинфекции.

В совместных исследованиях с ГНУ «Институт микробиологии НАН

Беларуси» нами было установлено, что увеличение расстояния между

облучателем и обрабатываемыми яйцами (от 20 см до 100 см) достоверно

сопровождается повышением общей бактериальной обсемененности

скорлупы с 308,3 КОЕ/см2 до 2409,0 КОЕ/см2 или в 7,8 раз, а  для полной

стерилизации скорлупы между облучателем и обрабатываем объектом

необходимо расстояние не более 10 см [3]. С  учетом  генерации  с

расстояния 10 см источником УФ-излучения бактерицидного потока высокой

плотности и направленности, встал вопрос определения его безвредности для

эмбрионов и изучения инкубационных качеств яиц по зонам

ультрафиолетового воздействия (центральная и периферийная области

инкубационного лотка).

Исследования проводили в инкубатории филиала «Скидельская

птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» с использованием

опытной установки для УФ-облучения яиц кур в инкубационных лотках

Petersime размером 505×732 мм и вместимостью 150 шт. яиц. Установка

представляла собой металлический каркас с закрепленными сверху и снизу

облучателями бактерицидными ОБН-01-2х55-013, укомплектованными

безозоновыми газоразрядными  лампами  Philips TUV G55 T8 55W HO G13

L895 mm.  После  5 суток хранения перед закладкой на инкубацию опытную

группу яиц с расстояния 10 см в течение 5 минут обрабатывали УФ-
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излучением С-спектра, контрольную группу яиц – газировали

формальдегидом. Инкубационные качества яиц опытной группы

анализировали с выделением в каждом лотке центральной (75 шт. яиц) и

периферийной (75 шт. яиц) зон.

 Полученные результаты исследований представлены в таблице.
Способ прединкубационной обработки яиц

ультрафиолетовое излучение С-спектра
централь-
ная зона

периферий-
ная зона итого

газация
формаль-
дегидом

Показатели

шт. % шт. % шт. % шт. %
количество
проинкубированных яиц 750 100 750 100 1500 100 1500 100

количество
отобранных яиц, в т.ч.: 57 7,6 77 10,3 134 8,9 132 8,8

- неоплодотворенное 21 2,8 30 4,0 51 3,4 60 4,0

- кровь-кольцо 2 0,3 10 1,3 12 0,8 16 1,1

- ранняя
эмбриональная гибель 10 1,3 15 2,0 25 1,7 19 1,3

- эмбриональная гибель
в средний период 5 0,7 1 0,1 6 0,4 6 0,4

- поздняя
эмбриональная гибель 11 1,5 13 1,7 24 1,6 11 0,7

- дистрофия 2 0,3 1 0,1 3 0,2 3 0,2

- уродства 3 0,4 3 0,4 6 0,4 9 0,6

- битое 3 0,4 0 0 3 0,2 5 0,3

- тумак 0 0 4 0,5 4 0,3 3 0,2

количество неконди-
ционного молодняка 13 1,7 27 3,6 40 2,7 45 3,0

выводимость яиц, % 93,3 89,7 91,5 91,9

вывод кондиционных
цыплят, гол. / % 680 90,7 646 86,1 1326 88,4 1323 88,2
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Из анализа данных таблицы следует, что способ прединкубационной

обработки яиц по итогу не оказал влияния на их инкубационные качества. По

результатам инкубации в целом по группам при прединкубационной

обработке яиц УФ-излучением С-спектра и формальдегидом получены

практически идентичные и высокие значения определяющих показателей –

выводимость яиц 91,5-91,9%, вывод цыплят 88,2-88,4%.

Вместе с тем, наилучшие инкубационные качества яиц установлены в

центральной зоне инкубационных лотков при прединкубационной обработке

яиц УФ-излучением С-спектра – по отношению к периферийной зоне

инкубационных лотков отмечены выше выводимость яиц на 3,6 п.п., вывод

цыплят на 4,6 п.п., меньшее количество некондиционных цыплят на 1,9 п.п.

В сравнении с прединкубационной обработкой яиц формальдегидом

зарегистрированные различия меньше, но также существенны и в пользу

центральной зоны инкубационных лотков при УФ-излучении С-спектра –

соответственно показателям 1,4 п.п., 2,5 п.п., 1,3 п.п.

Таким образом, в условиях опыта большие поверхностные дозы УФ-

излучения С-спектра (56910 Дж/м2), концентрирующиеся при работе

бактерицидных облучателей преимущественно в центральной зоне

инкубационных лотков, не оказали отрицательного влияния на развитие

эмбрионов кур. Исходя из этого, увеличение в облучательной установке

количества облучателей с 2 до 4 единиц с целью равномерного

распределения   ультрафиолетового излучения С-спектра высокой плотности

по всей площади инкубационных лотков, можно рассматривать как резерв

дальнейшего повышения инкубационных качеств яиц в сравнении с их

обработкой формальдегидом перед закладкой на инкубацию.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА РОСТЕРІВ ЗА
ВИКОРИСТАННЯ ПТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Драчук Інна
innesd@ukr.net

аспірант2,

Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Україна

Птахівництво протягом останніх десятиліть має стабільну динаміку

росту та нарощування валового виробництва продукції, яка безпосередньо

використовується в харчуванні людини. Незважаючи на це, за останні роки в

Україні дещо зменшилися темпи нарощування виробництва харчових яєць та

м’яса курчат-бройлерів, як основного виду м’яса птиці. Разом з цим

населенням в умовах мікро-, малих та середніх за кількістю поголів’я птиці

господарствах стабільно за роками виробляється біля 30 % м’яса різних видів

птиці [1]. Саме цей сектор української економіки забезпечує асортимент

м’яса птиці різних видів. Так, в господарствах населення індиків знаходиться

майже у 2 рази більше, ніж в спеціалізованих господарствах, гусей – майже у

16 разів більше,  качок – у 24 рази більше. Разом з цим є перспективні

напрями щодо отримання нової продукції, насамперед при утримані  курей.

Одним з таких є вирощування на м’ясо ростерів, або курчат-бройлерів з

повільною швидкістю росту. За літературними даними ростер (Roaster) –

курчата 8-16 віку, які мають живу вагу 2,16-3,4 кг [2]. Останнім часом,

завдяки кращому за смаком та якістю м’яса у порівнянні з курчатами-

2 Керівник: Катеринич О.О., доктор с.-г. наук, директор Державної дослідної станції птахівництва НААН
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бройлерами, у світі зростає попит на таку продукцію. Разом з цим

виробництво ростерів не є прямим конкурентом курчат-бройлерів, оскільки

передбачає додаткові витрати, пов’язані з більшим терміном відгодівлі.  На

думку українських вчених [3], при виробництві ростерів можуть бути

використані півники заводської лінії Г2 породи Плімутрок білий курей м’ясо-

яєчного напряму продуктивності вітчизняної селекції. Така птиця добре себе

зарекомендувала як при чистопородному розведенні, так і при отриманні

гібридів «Грай» з метою відгодівлі зайвих півників на м’ясо [4].

Метою нашої роботи було визначення економічної доцільності

впровадження технології виробництва м’яса ростерів за використання птиці

вітчизняної селекції. Дослідження проведено у відділі селекції, технології та

інноваційного менеджменту Державної дослідної станції птахівництва

НААН та на експериментальній фермі ДДСП НААН. В дослідженнях

використовували 2 групи птиці. Дослідна група (Д) – півники заводської лінії

Г2 породи Плімутрок білий м’ясо-яєчного напряму продуктивності (геркулес

білий) та контрольна група (К) – курчата-бройлери кросу Росс-308. Годівлю

здійснювали повнораціонним комбікормом (ОЕ – 290 ккал/100 г, СП – 20 %).

Термін відгодівлі курчат-бройлерів становив 6 тижнів.

Проведено порівняння технологічних параметрів вирощування на м’ясо

птиці вітчизняної селекції. Так, щільність посадки півників геркулес

протягом 6 тижнів вирощування відповідала даним вирощування курчат-

бройлерів – 18,0 гол./м2 підлоги пташника. Температура у приміщенні (табл.

1) становила від 28-26 оС (1 тиждень) до 18 оС (6 тиждень). Тривалість

світлового дня (табл. 2) – від 23 годин (1-4 день) до 9 годин (6 тиждень).

Жива маса птиці при забої (6 тижнів) становила 1,85 кг у контрольних

курчат-бройлерів та 1,42 кг у дослідних ростерів. З урахуванням витрат
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комбікорму та його вартості собівартість 1 кг м’яса в живій вазі становила

32,83 грн. (К) та 34,83 грн. (Д).

Таблиця 1. Параметри температури, повітрообміну та відносної вологості
повітря у пташнику при вирощуванні ростерів (на підлозі)

Температура, о СВік птиці,
тижнів у приміщенні під брудером*

Відносна
вологість,

%

Повітрообмін, м3

повітря /годину на 1 кг
живої маси, не менше

1 28-26 35-33
2-3 26-24 32-28
4 24-22 28-26

5-9 18-16 -
10-13 16 -

60-70 5,5

Таблиця 2. Світловий режим при вирощуванні ростерів (на підлозі)

Вік птиці,
тижнів

Тривалість
світлового дня, год.

Освітленість,
лк

Час вмикання
світла

Час
вимикання

світла
1-4 днів 23 50-30 0-00 23-00
5-7 днів 16 40-30 4-00 20-00

2 14 30-20 5-00 19-00
3 12 20-10 6-00 18-00
4 10 7-5 7-00 17-00

5-13 9 7-5 8-00 17-00

Середня реалізаційна ціна 1 кг м’яса в живій вазі відповідно до

ринкових показників становила 48,0 та 60,0 грн., відповідно. Загальна

рентабельність виробництва м’яса, за нашими розрахунками, склала 46,2 %

при відгодівлі курчат-бройлерів (К) та 72,3-77,1 % при відгодівлі ростерів

(Д).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ ЗА
ПІДВИЩЕНОЇ ЩІЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

Осадча Юлія
к.с.-г.н., доцент кафедри біології тварин

seledat@ukr.net

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ, Україна

В умовах промислового виробництва продукції птахівництва організм

курей безперервно піддається впливу численних технологічних стресорів [1].

Технологічні стресори знижують рівень імунологічної реактивності

організму птиці [2], що зумовлює зменшення її продуктивності [3] і

призводить до значних економічних втрат [4]. Одним з технологічних

стресорів є підвищена щільність утримання курей, яку, як спосіб

ресурсозбереження, часто використовують виробничники для отримання

більшої кількості яєць з 1м2 площі пташнику. Однак, ефективність

застосування підвищеної щільності утримання для курей-несучок сучасних

кросів потребує уточнення під час використання 12-ярусних кліткових

батарей нових конструкцій.

Для визначення ефективності виробництва харчових яєць залежно від

щільності утримання курей в 4 пташники-аналоги за площею і конструкцією

кліткових батарей було посаджено різне поголів'я несучок (табл. 1).

Щільність утримання курей 1-ї групи відповідала європейським нормам (13–

20 гол/м2), 2-ї групи – вітчизняним нормам (22–25 гол/м2), а курей 3-ї та 4-ї

груп утримували з наростаючим переущільненням. Таким чином, в дослідних

групах курей було на 145152–181440 голів більше ніж у контрольній. Однак,
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до 62-тижневого віку кількість несучок в 4-й групі виявилась меншою ніж у

3-й через нижчу збереженість поголів'я. Всього в 4-й групі пало або

вибракувано в 5,1 рази більше несучок, ніж у контрольній та в 2,9 і 2,7 разів,

ніж у 2-й та 3-й дослідних групах. Тоді як у 2-й групі, у якій курей

утримували за вітчизняної щільності, було посаджено додатково 145152

курей, що забезпечило підвищення валового виробництва яєць на 35,4 млн.

шт., яєчної маси – на 2254,6 т, також більше було отримано з 1 м2 пташнику

яєць на 13,4 тис. шт. і яйцемаси – на 854 кг, однак за зниження її виходу на

початкову несучку на 0,2 кг, що спричинило зниження європейського

коефіцієнта ефективності на 0,4 од. (р<0,001).

Таблиця 1. Обсяги виробництва яєць залежно від щільності посадки несучок
Група несучокПоказники 1 2 3 4

Несучок в групі/клітці,
гол

181440/1
0

326592/18 344736/19 362880/20

Щільність  посадки, гол./м2 13,3 24,0 25,3 26,7
Збереженість поголів'я, % 94,3±0,12 94,4±0,04 94,3±0,04 85,4±0,06*°'

Падіж, вибракування,
гол. 10342 18289 19650 52980

Несучість на поч. нес.,
шт.

253,6±0,4
2

249,4±0,01
*

249,4±0,01
*

239,8±0,05*°'

Отримано яєць, шт. 46013184 81452045 85977158 87018624
Отримано яйцемаси, кг
– на початкову несучку,
кг

2885027
15,9

5139624
15,7

5468147
15,9

5516981
15,2

Отримано з 1 м2

пташнику:
– яєць, шт.
– яйцемаси, кг

17429
1092,8

30853
1946,8

32567
2071,3

32962
2089,8

Затрати корму, всього, кг
– на 1 кг яйцемаси

7058089
2,45

12322316
2,40

12868857
2,35

13277924
2,41

Європейський коефіцієнт
ефективності, од. 21,4±0,10 21,0±0,07* 21,4±0,07° 20,4±0,07'

Примітка: *р<0,001 – порівняно з першою групою;°р<0,001 – порівняно з другою групою;

'р<0,001 – порівняно з третьою групою.
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Водночас, у 3-й групі, у якій курей утримували за незначного

переущільнення (25,3 гол/м2), порівняно з вітчизняними нормами (2-га

група), додатково посадили 18144 гол, що забезпечило вище валове

виробництво яєць на 4,5 млн. шт., яєчної маси – на 328,5 т. і її вихід на

початкову несучку (15,9 кг за 62 тижні життя),рівень якого відповідав

нормативним вимогам (15,8 кг/гол.). Також більше отримано з 1 м2 пташника

яєць – на 1714 шт. і яєчної маси – на 124,5 кг, ніж у 2-й групі,  за менших

витрат корму, в тому числі на виробництво 1 кг яєчної маси. Тому і

коефіцієнт ефективності виробництва харчових яєць в 3-й групі (21,4 у.о.)

виявився достовірно вищим ніж у 2-й групі (21,0 у.о.).

У 4-й групі, за подальшого переущільнення до 26,7 гол/м2, у пташник

додатково було посаджено ще 18144 гол., що сприяло ще більшому

підвищенню валового виробництва яєць на 1,04 млн. шт. та яєчної маси – на

48,8 т. Однак вихід яйцемаси на початкову несучку знизився на 0,7 кг і не

досягав нормативного рівня (15,9 кг за 62 тижні життя), що спричинило

зниження європейського коефіцієнту ефективності виробництва харчових

яєць на 1,0 од. (р<0,001).

Отже, щільність посадки несучок сучасних біло-яєчних кросів доцільно

збільшити до 25,3 гол./м2, що дасть можливість за 44-тижневий період

яйцекладки отримувати додатково 4,5 млн. яєць з кожного пташнику (1714

шт.  з 1  м2 його площі) порівняно з вітчизняними нормами, за вищого рівня

європейського коефіцієнту ефективності їх виробництва, та 40 млн. яєць

(15138 шт. з 1 м2 його площі), порівняно з європейськими нормами за

однакового рівня європейського коефіцієнту ефективності їх виробництва.

Підвищення щільності посадки несучок до 26,7 гол./м2 є недоцільним,

оскільки спричиняє розвиток у несучок стресу, наслідками якого є зниження

збереженості на 8,9–9 % та несучості на 4,0–5,8 %, що призводить до
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зменшення рівня європейського коефіцієнту ефективності виробництва яєць

на 1,0 од.
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Примусова відгодівля водоплавної птиці дає змогу підвищити

конкурентоспроможність качківництва та гусівництва шляхом покращення

якості одержуваної продукції і розширення її асортименту. У той же час ця

технологія вимагає застосування спеціального устаткування, яке в Україні не

виробляється й налагодження випуску якого є актуальною проблемою [1].

Виходячи з цього метою наших досліджень була розробка і тестування

експериментального обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці

в умовах фермерських господарств.
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Науково-дослідні роботи проводили в кілька етапів. Вже на першому

етапі досліджень було встановлено, що необхідними елементами комплекту

обладнання повинні бути:

- система приготування кормової суміші;

- обладнання для вирощування і утримання птиці (кліткові батареї, які

були б універсальними і давали змогу як вирощувати молодняк гусей і качок,

починаючи з добового віку, так і утримувати птицю в період примусової

відгодівлі);

- машини для примусової відгодівлі водоплавної птиці різної

продуктивності в залежності від поголів'я, яке відгодовується.

Експериментальну систему приготування кормів і кормових сумішей

змонтували з трьох пристроїв: дробарки молоткового типу, встановленого

похило гвинтового транспортера і вертикального шнекового змішувача. За

результатами тестування встановлено відповідність системи цільовим

показникам при використанні в комплекті вирощування і примусової

відгодівлі водоплавної птиці в умовах фермерських господарств, в тому числі

і для отримання продукції, збагаченої біологічно активними речовинами.

Кліткову батарею розробили на основі промірів водоплавної птиці в

різному віці з метою забезпечення можливості її вирощування і утримання з

добового віку і до кінця відгодівлі на м'ясо або велику жирну печінку.

Інноваційну складову технологічного рішення підтверджено патентом

України на винахід № 84224.

Також для різних умов фермерських господарств було розроблено,

виготовлено й проведено тестування 4-х модифікацій машин для

примусового годування водоплавної птиці:

1-а – з робочим органом спірального типу;

2-а – з робочими органами двохшнекового типу;
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3-я – «гідравлічного» типу, подача кормової суміші в якій

забезпечувалася за допомогою спеціального насоса високого тиску;

4-а – «гідравлічного» типу, подача кормової суміші в якій

забезпечувалася без застосування електричних або механічних приводів.

Встановлено, що машина першої конструкції давала змогу подавати в

стравохід птиці кормову суміш вологістю 25-30%, другої конструкції –

вологістю 33-50%, третьої і четвертої – суміші типу каші вологістю не менше

60%.

Тестування машин на птиці також засвідчили, що більш високу

продуктивність в процесі примусової годівлі мала перша машина

«гідравлічного» типу. При використанні цієї машини час, безпосередньо

витрачений на примусове годування одного птаха, становив 3-5 с, в той час

як при використанні машини спірального типу він складав 37-54 с, а при

використанні машини двохшнекового типу – 4-8 с. Можна також припустити,

що зменшення часу примусового годування не тільки підвищує

продуктивність праці оператора, але і сприяє зниженню стресів у птиці

внаслідок зменшення тривалості перебування кормового патрубка в її

стравоході і тривалості контакту «машина – птах – людина». Це також

підтверджують дані науково-технічної літератури [2, 3].

Виходячи з продуктивності, машини спірального типу запропоновано

використовувати при примусовій відгодівлі невеликого поголів'я водоплавної

птиці (до 50 гол. одноразово); машини двохшнекового  і «гідравлічного»

типів – при примусовій відгодівлі  50-200 гол.

При розробці машини четвертої конструкції мали на увазі, що всі

відомі машини для примусової годівлі передбачають використання

електричної або механічної енергії для приводу і їх не можна застосовувати в

умовах не завжди надійного електрозабезпечення в фермерських
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господарствах або в польових умовах. Запропонований пристрій для

примусової годівлі усуває ці недоліки і одночасно спрощує конструкцію

відгодівельної машини. Конструктивні особливості розробленого пристрою

викладені в описі патенту України на корисну модель № 72399. Результати

експериментальних досліджень засвідчили працездатність даного пристрою і

можливість його застосування при перебоях з електроенергією або в

місцевостях, де відсутнє електропостачання.
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Шляхом годівлі «в яйце» (in ovo) баланс поживних речовин і ключові

метаболічні фактори амніотичної рідини можуть бути змінені та впливати на

фенотипові ознаки, що мають економічне значення для птахівництва.

Ступінь відповіді на годівлю in  ovo може залежати від генетики,  віку птиці,

розміру яйця і умов інкубації (тобто епігенотипу). Окрім збільшення маси

тіла, яке зазвичай спостерігається при виведенні, до позитивних ефектів

годівлі «в яйце» можна віднести збільшення виводимості яєць та покращення

морфометричного розвитку кишкового тракту курчат [1,2].

Серед способів введення речовин в яйце існують такі: на ранніх стадіях

інкубації – введення речовин у жовток, алантоїс, амніон, на пізніх – в амніон

або шляхом ін’єкції безпосередньо в ембріон [3]. Для використання у наших

дослідах ми обрали спосіб введення речовин в амніон на пізніх стадіях

розвитку зародка (414-420 годин інкубації), саме тоді, коли відбувається

внутрішньокишкове живлення при заковтуванні амніотичної рідини.

В нашій роботі ми оцінили два способи ручного введення речовин до

зародків: перший – доставка речовин через отвір у тупому кінці яйця, другий

– доставка речовин через боковий отвір у верхній третині яйця в місце
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розташування амніону. Для досліджень використали 100 шт. інкубаційних

яєць курей новостворюваної яєчної породи Бірківська барвиста, які

інкубували за стандартним режимом [4]. На 17 добу інкубації (418 годин) за

допомогою овоскопу відібрали яйця із живими ембріонами та сформували 3

групи (контрольну та дві дослідні) по 26 шт. яєць у кожній. На яйцях

дослідних груп олівцем позначали місце розташування амніону. Далі роботи

по введенню речовин в яйця дослідних груп проводили у стерильному,

спеціально підготовленому боксі. Спочатку поверхню яєць дослідних груп

продезінфікували 70%-м етанолом, далі, за допомогою спеціальної голки, у

шкаралупі зробили отвори діаметром 2 мм. В першій дослідній групі яєць

зробили два отвори – у тупому кінці яйця (для вирівнювання

внутрішньояйцевого тиску) та у верхній його третині у місці розташування

амніону (для введення речовин), у другій дослідній групі зробили один отвір

у тупому кінці яйця, через який і здійснювали введення речовин (тобто

прокол амніону виконували через повітряну камеру). Далі, використовуючи

разові шприци ємністю 2 мл з голками в навколоплідний міхур на глибину

близько 15 мм вводили 1 мл 0,9% стерильного фізіологічного розчину. Після

цього, ділянку ін’єкційного отвору, а також допоміжного отвору в першій

групі, дезінфікували 70%-м етанолом та герметизували за допомогою

гарячого парафіну. Слід зазначити, що при маніпуляціях з яйцями першої

групи спостерігалися незначні криваві виділення з отвору, через який

вводили речовини. Під час маніпуляцій з яйцями дослідних груп яйця

контрольної групи знаходилися в інкубаційній залі. Далі інкубацію усіх груп

яєць було продовжено. Вивід молодняка розпочався та завершився вчасно,

тривалість періоду інкубації яєць контрольної та дослідних груп склала 492

години. По завершенню інкубації було проведено облік результатів та

патологоанатомічний розтин яєць із загиблими зародками. Виводимість яєць
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для контрольної та дослідних груп розраховували від кількості живих

ембріонів, відібраних на 17 добу ін6кубації.

У контрольній групі вивелося 21 курча, що становить 80,8 %, у першій

дослідній – 18 голів (69,2 %), у другій – 22 голови (84,7 %), що на 1 голову

(3,9 %) більше за контроль. Проведений патологоанатомічний розтин яєць із

загиблими зародками виявив такий розподіл за причинами загибелі: всього

загиблих ембріонів – 17 шт., з них із неправильним розташування зародку в

яйці – 4 шт., із дистрофічними ембріонами, що відстали у розвитку, – 1 шт., із

ураженням умовно-патогенною мікрофлорою – 8 шт., із не встановленими

причинами загибелі – 4 шт. (табл.).

Причини загибелі ембріонів контрольної та дослідних груп
Контроль Група 1 Група 2Показник

штук % штук % штук %
Кількість яєць із загиблими
ембріонами

5 19,2 8 30,8 4 15,3

Неправильне розташування
зародку в яйці

1 3,8 2 7,7 1 3,8

Дистрофія, відставання у
розвитку

1 3,8 0 0 0 0

Ураження яєць умовно-
патогенною флорою

2 7,8 4 15,4 2 7,7

Причину не встановлено 1 3,8 2 7,7 1 3,8

Таким чином, встановлено, що кращим способом доставки речовин до

амніону на пізніх стадіях розвитку зародка є введення їх через отвір у тупому

кінці яйця, при цьому голка проходить повітряну камеру та проколює амніон

у верхній частині.
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The development of animal genetic modification systems has made it

possible to use protein production systems to produce biopharmaceuticals in large

quantities (e.g., cattle milk and from poultry eggs). There are transgenic rabbits,

sheep, goats and cows that produce biopharmaceuticals in their milk [1, 2]. The

first drug produced in transgenic animals, antithrombin III in goat milk, was

approved for use by the European Medicines Agency in 2006 and by the FDA in

2009 [3]. However, there are limitations to the use of large mammals as

bioreactors. They have long gestation periods. They require large amounts of space

and feed, which can make industrial expansion difficult and expensive. Purification

of recombinant protein from milk can also be difficult because of the high lipid and

other protein content [4].
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However, poultry is a promising bioreactor due to its egg production, short

intergenerational interval, and ability to posttranslational modification of proteins.

Despite the difficulties in the technology of creating transgenic poultry, transgenic

lines have been created that have produced biologically active proteins used in the

treatment of various diseases. For example, the recombinant protein drug Kanuma

(selipase alfa) by Alexion Pharmaceuticals derived from the egg protein of

transgenic chickens (Gallus gallus). The production of this drug was related to the

nature of its glycosylation. It is approved for the treatment of two forms of

lysosomal acid lipase deficiency (Wolman disease (LAL)) and cholesteryl ester

storage disease, which can cause liver fibrosis, liver cirrhosis and finally liver

failure [3]. The need to develop such drugs is due to the fact that liver diseases are

massive. After the age of 40, the diseases often get worse. The most common

treatments are pharmaceuticals, surgery, and therapeutic diets. today more than 20

pharmaceutical preparations obtained in bioreactor eggs were approved for use [5].

Among dietary foods for liver disease, foods rich in vitamin B12 are most

often recommended. Poultry eggs lead the way in this regard in several ways. They

are a good source of many vitamins, minerals, folic acid, and omega-3 fatty acids.

Recently, transgenic chickens and quail have been created and used as bioreactors

to create proteins of pharmacological value. The creation of transgenic ducks is

promising because duck eggs are larger than chicken eggs and richer in vitamins

and omega-3 fatty acids. Ducks are not inferior to chickens in egg productivity.

Thus, our goal was to develop a transgenic duck design to produce

functional products enriched with additional protein. Initially, green fluorescent

(EGFP protein) was chosen. The method used was CRISPR/Cas9-mediated

homology-directed repair to edit the duck genome. Three methods were used to

introduce the transgenic construct: transfection with sperm, direct injection of

DNA, and creation of transgenic germinal chimeras.
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Transfection of spermatozoa with lipofectamine followed by artificial

insemination was used to deliver the transgene into the host genome. Twenty-four

Shaoxing ducks participated in the experiment. We used 4 plasmids: pX330

(containing the Cas9 gene), pBR322-sgRNA1 and pBR322-sgRNA2 (containing

sgRNA spacers), and pBR322-HDR-EGFP (encoding the EGFP gene sequence).

In the first generation, 31 ducklings were obtained, 61% of which had transgenic

DNA in their genome [6].

As a result, poultry were obtained as bioreactors to produce eggs that carry

recombinant proteins in their composition. Next it is expected to use the CRISPR /

Cas9 method to produce birds whose eggs will contain pharmaceutical proteins.
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Однією з важливих проблем промислового птахівництва є

профілактика імунодефіцитних станів у птиці, які виникають через

недотримання технологічних умов її вирощування та утримання; особливості

фізіологічного росту і розвитку птиці певного виду, віку і напряму

продуктивності; вплив природних та антропогенних стрес-чинників, тощо

[1]. Для нівелювання таких впливів ефективними можуть бути речовини

природного походження та препарати пребіотичної, пробіотичної і

синбіотичної дії. Зокрема – біологічно активна кормова добавка «Гумілід»

(ТУ У 15.7-00493675- 004:2009) та комплексний синбіотик «Білаксан» [2, 3].

З’ясування впливу цих препаратів на формування клітинної ланки імунітету

перепелів й було метою наших досліджень [4].
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Перепелів японської породи (7-добового віку) сформували у три групи

(по 60 голів кожна). Тривалість досліду – два місяці. Птиця контрольної

групи (К) отримувала стандартний комбікорм (СК), збалансований за

поживними і біологічно активними речовинами; першої дослідної (Д1) – СК

+ Гумілід (2 мг/кг м. т.), а другої дослідної (Д2) – СК + Білаксан (0,01 г/ гол.).

Для імунологічних досліджень використовували кров 29- ,41- та 71-добових

перепелів. Експерименти проводили з дотриманням принципів гуманності,

викладених у директиві Європейської Спільноти (DIRECTIVE 2010/63/EU).

Встановлено, що порівняно з контролем, загальна кількість Т-

лімфоцитів у крові 29-добових перепелів груп Д1 та Д2 була вищою,

відповідно, на 10 і 20 % (р<0,01; р<0,001). Тоді як у 41- та 71-добових – число

Т-клітин переважало показники аналогів контрольної групи тільки у групі

Д2, відповідно, на 9,8 % (р<0,01) і 11,5 % (р<0,001). Водночас, у 29-добової

птиці групи Д1 кількість недиференційованих Т-лімфоцитів була нижчою на

8,7 % (р<0,01), а групи Д2 – на 22,7 % (р<0,001). Тоді як у перепілок 41- та

71-добового віку виявлено зниження їх кількості тільки в групі Д2 на

7,2 % (р<0,01) і 10 % (р<0,001), відповідно.

Характеризуючи отримані дані, слід зауважити, що на 29-ту добу життя

у птиці групи Д2 кількість недиференційованих Т-активних лімфоцитів

вірогідно зменшувалася на 8,2 % (р<0,01), а Т-лімфоцитів із низькою

щільністю рецепторів була вищою на 6,9 % (р<0,01), у порівнянні з

перепілками групи К. При цьому кількість активних Т-клітин із середньою

щільністю рецепторів у групах Д1 і Д2 29-добової птиці підвищувалась на

24,9 % (р<0,05) і 40 % (р<0,05), відповідно. Динаміка кількості Т-активних

лімфоцитів у крові птиці групи Д2 свідчить про вірогідне зростання

низькоавідних популяцій на 5,8% (р<0,05) в 41- добових та 7,1% (р<0,01) у

71-добових перепелів.
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Характер динаміки теофілін-резистентної популяції Т-лімфоцитів був

схожим. Зокрема, у 29- і 71-добових перепелів групи Д1 відзначали

збільшення кількості низькоавідних популяцій лімфоцитів птиці відповідно

на 5 % (р<0,01) і 4,4 % (р<0,05) порівняно з контролем. Встановлено, що

перерозподіл на мембранах ТФР-лімфоцитів у кожному досліджуваному

віковому періоді відбувався в бік низько- і середньоавідних популяцій і не

супроводжувався появою високоавідних форм. Проте, кількість Т-хелперів із

середньою щільністю рецепторів була вищою у 29-добових перепелів другої

дослідної групи на 8,1 % (р<0,001) та на 6,8 % (р<0,01) – у 71-добових, а

низькоавідних, навпаки – меншою на 9 % (р<0,01) у 29-ти добових перепілок

і на 8,0 % (р<0,001) у 71-добових.

Загальна кількість В-лімфоцитів вірогідно збільшувалась у птиці 29-

добового віку групи Д1 на 8,8 %, а групи Д2 – на 11,4 %; 41-добового віку

груп Д1 і Д2 – на 4,9 % і 8,9 %, відповідно. Разом з цим у 71-добових

перепелів встановлено збільшення кількості В-лімфоцитів на 13,2% (р<0,01)

в групі Д2.

Отже, застосування перепілкам дослідних груп біологічно активної

кормової добавки «Гумілід» та синбіотика «Білаксан» сприяло стимуляції Т-

клітинного імунітету, на що вказує збільшення кількості Т-лімфоцитів та їх

субпопуляцій у крові. Також встановлено позитивний вплив «Гуміліду» та

«Білаксану» на гуморальну ланку імунітету птиці за рахунок збільшення

кількості В-лімфоцитів у крові птиці.
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670535
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РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЕЙ-

НЕСУЧОК
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iryna.nevostruyeva@gmail.com;

Вудмаска Ігор
д.с-г.н., професор, заступник директора з наукової роботи

ivvudmaska@gmail.com;

Гудима Володимира
к.с.-г.н.

vlada_bdzilka@ukr.net

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Вітамін D регулює гомеостаз Кальцію в організмі, а також відіграє

важливу роль у метаболізмі кісткової тканини [1,2]. За дії ультрафіолетового

випромінювання шкіра з 7-дігідрохолестеролу синтезує холекальціферол,

який у печінці перетворюється у 25-гідроксивітамін (25(OH)D3).

Активування вітаміну відбувається у нирках, де 25(OH)D3 за дії ензиму 1-α-

гідроксилази перетворюється в біологічно активну форму — кальцитріол

(1,25(OH)2D3) [3–5].

Уявлення про біологічну функцію вітаміну D останнім часом зазнали

суттєвих змін, які пов’язані з виявленням 1-α-гідроксилази та рецептора

кальцитріолу у багатьох типах клітин [5−8], у тому числі й у клітинах імунної

системи: лімфоцитах, моноцитах, антигенпрезентуючих клітинах [5].

http://iryna.nevostryeva@gmail.com/
mailto:ivvudmaska@gmail.com
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Встановлено, що вітамін D регулює імунну відповідь, тобто спектр його дії

ширший, ніж вважалося раніше [3–5, 9].

Вміст вітаміну D3 у стандартних комбікормах для курей-несучок

коливається у межах 2,5–3,5 тис. тис. МО/кг. Деякі дослідники рекомендують

збільшувати кількість вітаміну D3 до 10,0–20,0 тис. МО/кг [10, 11]. Така доза

не впливає негативно на організм курей, однак й не підвищує їх

продуктивність, при цьому збільшується вміст вітаміну D3 у яєчній

продукції, тобто покращується її біологічна та харчова цінність [11].

Дослід проведено на трьох групах курей-несучок кросу «Хайсекс

коричневий». Кури отримували стандартний повнораціонний комбікорм ПК

1-18. Вміст вітаміну D3 у раціоні курей 1-ї (контрольної) групи становив 2,5

тис. МО/кг. До раціону курей 2- і 3-ї груп додатково вводили кормову

добавку Ромівікс Д3 500, доводячи вміст вітаміну D3 у раціоні до 5,0 і 10,0

тис. МО/кг.

У кінці досліду у 10 курей кожної групи відбирали зразки венозної

крові. У сироватці крові визначали вміст 25-ОН вітаміну D методом

імуноферментного аналізу ELISA за допомогою набору реактивів фірми

Immundiagnostik (Німеччина). Кількість еритроцитів і лейкоцитів

підраховували у камері Горяєва. Концентрацію гемоглобіну в крові

визначали геміглобінціанідним методом. Фагоцитарну активність крові

визначали за В.М. Митюшниковим (1985). Бактерицидну активність

сироватки крові (за П. А. Емельяненко, 1980) та лізоцимну активність

сироватки крові (за А. Г. Дорофейчуком, 1983) визначали нефелометричним

методом.

Збільшення вмісту в раціоні вітаміну D3 з 2,5 до 10,0 тис. МО/кг удвічі

підвищило у плазмі крові концентрацію 25-ОН D3 (з 15,10 до 27,25 нг/мл).

Доза 5,0 тис. МО/кг не вплинула на концентрацію 25-ОН D3(16,56 нг/мл).
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Підвищення у раціоні вмісту вітаміну D3 збільшило кількість еритроцитів і,

відповідно, концентрацію гемоглобіну у крові (p<0,05) та зменшило кількість

лейкоцитів (p<0,05-0,01). У крові курей, які отримували з раціоном

підвищену кількість вітаміну D3, виявлено більшу кількість моноцитів та

нейтрофілів. Особливо значний вплив спостерігали для моноцитів, частка

яких в крові курей 2-ї групи зросла в 1,2; а у курей 3-ї групи — в 1,6 рази

(p<0,01), порівняно з курми 1-ї групи. При збільшенні кількості вітаміну D3 в

раціоні у складі лейкоцитів зменшувалась частка лімфоцитів, вміст яких у

курей 1-, 2- та 3-ї груп становив відповідно 58,95; 54,57 та 48,26 %. Під

впливом згодовування 10,0 тис. МО/кг вітаміну D3 у крові курей зросла

фагоцитарна активність (p<0,05), що узгоджується зі збільшенням кількості

моноцитів та нейтрофілів. Бактерицидна активність сироватки крові курей 2-

і 3-ї груп (5,0 та 10,0 тис. МО/кг D3) була на 20 % вища (p<0,05), ніж у курей

1-ї групи (2,5 тис. МО/кг D3). Таким чином, збільшення у раціоні курей

кількості вітаміну D3 посилює неспецифічний імунітет і не стимулює

специфічну його ланку.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ТА КОНЦЕНТРУВАННЯ
ВІРУСІВ НА ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ ІФА ДІАГНОСТИКУМУ ДО

ВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ

Циновий Олексій
 кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

 Державна дослідна станція птахівництва НААН

с. Бірки, Харківської області, Україна

Розроблено новий метод очищення і концентрування вірусу ентериту

гусей. Він базується на поетапному ультрацентрифугуванні вірусвміщуючого

матеріалу через відповідний градієнт сахарози та хлористого цезію з

обробкою його ультразвуком та детергентами. З цією метою було

використано три варіанта подальшого продовження очищення вірусу та

проведено їх порівняльний аналіз.

Вірус очищали без детергентів, а також з використанням детергентів –

саркозила та нонідета Р-40. Найкращі результати були отримані при

використанні м’якого неіонного детергенту нонідет Р-40, який був

використаний у подальшій  роботі.

Вірус було ідентифіковано за допомогою електрофоретичних

досліджень в поліакриламідному гелі [1], а також електронної мікроскопії

[2]. Під час очищення та концентрування вірусу інфекційний титр вірусу

складав 9,2-9,5 lg ТЦД50/см3 (титр цитопатичної дії вірусу, тобто величина,

обернена розведенню вірусної суспензії, при якому клітинний моношар в 50

% лунок виявився ураженим цитопатичною дією), що на 2 lg ТЦД 50/см3

вище, ніж у початковому матеріалі.
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Вміст білка в досліджуваних пробах коливався від 200 до 500 мг / мл.

Таким чином, аналізуючи отримані результати з очищення та

концентрування вірусу ентериту гусей, можна зробити висновок, що

отриманий таким методом антиген придатний для розробки тест-системи

імуноферментного аналізу (ІФА). Отримано гіперімунні і негативні

сироватки для ІФА-діагностикумів, відпрацьовані оптимальні

співвідношення компонентів для конструювання тест-системи ІФА, виведена

формула перерахунку титрів антитіл в сироватках крові гусей при тестуванні

їх в одному розведенні. Визначено позитивно-негативний поріг для даного

діагностикуму (які з досліджуваних сироваток мають позитивний, сумнівний

або негативний титр антитіл до збудника вірусного ентериту гусей).

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні

діагностикуму на основі імуноферментного аналізу для моніторингу

парвовірусної інфекції гусей  в птахогосподарствах України та визначення

епізоотичної ситуації щодо цього захворювання.

А також у використанні розробленого нами методу для концентрування

великого спектру вірусів – оскільки він є новою інноваційною розробкою, що

базується на визначенні питомої ваги вірусу та показників, які

диференціюють віруси між собою, з врахуванням їх питомої густини, а як

відомо у кожного  вірусу вона практично стала величина і коливається в

дуже невеликих межах, а також розмірів, коефіцієнту седиментації та

багатьох інших специфічних показників.

Представлений метод очищення вірусу може використовуватися як у

ветеринарній, так і в гуманній медицині.

В нових умовах розповсюдження особливо небезпечних вірусів дана

розробка, при наявності відповідного обладнання, може бути в подальшому

використана для очищення та концентрування цих вірусів, вивчення їх



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 4.
Лікування та профілактика
хвороб птиці

Section 4.
Treatment and prevention

of poultry diseases

80

біологічних властивостей, культивування та використання їх при розробці

нових вакцин, що в свою чергу гарантує здоров’я як у ветеринарній, так і в

гуманній сфері медицини.
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Сучасні тенденції розвитку ринку продукції птахівництва зосереджені

на покращенні її безпечності, яка насамперед обумовлена якістю товарної

продукції – м’яса різних видів птиці та харчових яєць. Нажаль в Україні

фальсифікується майже все – від кормової сировини (насамперед

високобілкової) до кінцевої продукції. За свідченням фахівців 7 із 10

виробників відверто вводять в оману споживача недостовірною інформацією

в маркуванні, приховуючи справжній «нездоровий» вміст продуктів

(https://glavcom.ua/country/incidents/druzhina-kuryachogo-milyardera-kosyuka-

viznala-sim-iz-10-virobnikiv-prodovolstva-duryat-spozhivachiv-

780650.html?fbclid=IwAR2HmySLoWjP6iqIt3-

VY6girCKMxdlh68EoH62CVSyvVw_knu4r49VvkU0).

Для зниження ризиків та покращення безпечності продукції

птахівництва, особливо в умовах мікро-, малих та середніх птахогосподарств,

необхідно дотримуватися низки положень.
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Перш за все – генетика птиці, яку утримує виробник яєць та м’яса

птиці. Якість генетичного матеріалу, при дотриманні умов утримання, годівлі

та ветеринарно-санітарних правил, дозволить реалізувати весь потенціал

птиці та отримати прибуток.

По-друге, здоров’я птиці, яке можливо підтримувати насамперед за

рахунок впровадження програми вакцинопрофілактики. В такому випадку

оптимізація імунітету в значній мірі сприяє запобіганню захворюванням та їх

ускладненням, що призводять до надлишкової потреби в антибіотиках.

По-третє, здоров’я кишечника у світі скорочення вживання

антибіотиків. Для вирішення цього питання необхідно дотримуватися

декількох складових. Програма годівлі птиці, яка потребує фахового та

високопрофесійного відношення до сучасного світу «фальсифікатів». Лише

фахівці, керуючись результатами аналізу інгредієнтів, сформують необхідну

рецептуру корму, відповідну до віку та стану птиці. При цьому діє правило –

уникайте занадто частої зміни корму та використовуйте компоненти, які

сприяють покращенню здоров’я кишечника (пребіотики, пробіотик, тощо).

Вони можуть бути корисними для підтримки стабільності мікрофлори та

запобігання бактеріальним хворобам. Оскільки все більше виробників

зазнають тиску щодо скорочення вживання антибіотиків, здоров’я

кишечника стало як ніколи важливим.

По-четверте, зміни клімату спричиняють не тільки появу нових
«нетрадиційних» інгредієнтів, а і традиційних забруднювачів (мікотоксини та
інші).  Мікотоксини, що містяться у кормах, становлять загрозу для здоров’я
та добробуту птиці і безпосередньо людини. Накопичення мікотоксинів
спричиняє окисне пошкодження тканин кишечника та старіння організму.

З метою покращення ефективності господарської діяльності
фермерських та присадибних господарств населення (мікро-, малих та
середніх підприємств – ММСП) на базі Державної дослідної станції
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птахівництва Національної академії аграрних наук України (ДДСП НААН),
за програмою USAID з сільського розвитку (АГРО), яка фінансується
Агенством США з міжнародного розвитку створено унікальний для України
Центр консультаційно-зоотехнічного обслуговування птахівників.

Фундаментом Центру є багаторічний досвід фахівців-науковців з
різних питань птахівництва, покращена (за рахунок гранту) матеріальна база
лабораторій та українська птиця, яка створена та зберігається на базі ДДСП
НААН.

  Діяльність центру зосереджено на залученні якісного генетичного
матеріалу різних видів сільськогосподарської птиці (власного та кращих
світових виробників) та впровадженні знань щодо сучасних технологічних
рішень з виробництва продукції птахівництва на основі принципів системи
HACCP, які об’єднують питання впровадження елементів енерго- та
ресурсозберігаючих технологій, якісної годівлі, дотриманні ветеринарно-
санітарних вимог при утриманні птиці для отримання безпечної продукції
птахівництва.

Разом з цим, діяльність центру www.service.avianua.com є логічним
продовженням «Школи птахівника» для ММСП та, навпаки, початковим
кроком для створення ЄДИНОГО в Україні унікального навчального центру з
практичного (прикладного) птахівництва, де птахівники мають змогу
навчатися або проходити підвищення своєї кваліфікації за питаннями
утримання птиці, якісної та безпечної годівлі, інкубації, тощо.

https://www.service.avianua.com/
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Вирощування та утримання птиці в присадибних господарствах може

бути істотною підмогою для значної частини сільського населення, оскільки

дає змогу отримувати свіжі дієтичні яйця і м'ясо як для власних потреб, так і

для реалізації їх надлишків на ринку. З поміж видів сільськогосподарської

діяльності виробництво продукції птахівництва є також одним з найбільш

перспективних напрямків для створення малого бізнесу.

Перевагами птахівництва, порівняно з іншими галузями сільського

господарства, є слабка залежність від погодних умов, можливість

функціонування без власної кормової бази, порівняно невеликі площі, які

потрібні для виробництва значних в натуральних показниках і за вартістю

обсягів продукції, швидка віддача на вкладені кошти та їх окупність. Завдяки
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відмінним смаковим якостям й високій поживній цінності яйця і м'ясо птиці,

вироблені в присадибних і фермерських господарствах, завжди користуються

підвищеним попитом і реалізуються за вищою ціною, ніж аналогічна

продукція, отримана в птахівницьких підприємствах.

В той же час, перед бажаючими зайнятися птахівничим бізнесом, перш

за все постають питання: яку продукцію найбільш вигідно виробляти, щодо

потреби у пташниках та обладнанні, найбільш ефективних технологій

вирощування та утримання птиці в умовах малих ферм, приблизної суми

потрібних інвестицій та терміну їх окупності.

В Інституті птахівництва (зараз Державна дослідна станція

птахівництва) НААН багато років працюють над вирішенням актуальних

проблем присадибних та фермерських птахівницьких господарств.

Спеціально для присадибних та фермерських господарств створено кілька

різновидів птиці (Бірківська барвиста, м’ясо-яєчні кури «Геркулес», декілька

гібридних поєднань курей яєчно-м’ясного напрямку продуктивності, індики

кросу Харківський). Також науково обґрунтовано параметри

ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій виробництва продукції

птахівництва в таких господарствах.

Метою цих наших досліджень було техніко-економічне обґрунтування

оптимальних моделей виробництва продукції птахівництва в присадибних і

фермерських господарствах України та розробка відповідних модельних

інвестиційних проектів малих ферм. Дослідження виконувалися на основі

вивчення та аналізу статистичних даних по областях, передового досвіду

вітчизняних та закордонних фермерських птахівницьких господарств.

Було проаналізовано виробництво продукції птахівництва в

господарствах різних категорій за областями України, в тому числі в

розрахунку на 1 мешканця. Вивчено динаміку оптових та роздрібних цін в



ІННОВАЦІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ / Матеріали І Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції
Секція 5.
Інноваційний менеджмент
у птахівництві

Section 5.
Innovative management

in poultry farming

86

Україні в 2015-2020 рр. Відмічено, значне коливання цін на харчові курячі

яйця в залежності від сезону року: їх підвищення в осінньо-зимовий період та

істотне зниження у теплий період року. Ціни на харчові курячі яйця

категорій «домашні» або «селянські» були на 30-35% вищими, ніж яєць з

птахівницьких підприємств.

Ціни на м’ясо птиці коливалися в набагато меншій мірі. Також, оптові

та роздрібні ціни на охолоджене м’ясо домашньої птиці були на 25 – 35 %

вищими ніж на м’ясо птиці, вироблене птахівницькими підприємствами.

Порівняно різні моделі виробництва харчових курячих яєць і м’яса

курей, індиків, качок та гусей. Зроблено розрахунки потреби в інвестиціях та

економічної ефективності виробництва різних видів продукції:

- харчових курячих яєць в розрахунку на поголів’я 100, 200, 500 та 1000

гол. за утримання курей-несучок в кліткових батареях і у пташнику на

підлозі з вільним вигулом;

- виробництва курятини в розрахунку на 100, 200, 500 та 1000 гол., в

тому числі: м’яса курчат-бройлерів інтенсивних кросів за вирощування в

кліткових батареях і на підлозі;

- м’яса фермерських курчат за вільно-вигульного вирощування;

- вирощування різних кросів індичат (Харківський та Big 6) на м’ясо за

інтенсивної та напівінтенсивної технології в розрахунку на поголів’я 100, 250

та 500 гол.;

- інтенсивної та напівінтенсивної технологій виробництва м’яса качок в

розрахунку на поголів’я 100, 200, 500 та 1000 гол.;

- інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технологій

виробництва м’яса гусей, в тому числі технології отримання так званих

«вівсяних» гусей, які є найбільш перспективними для експорту на деякі

зарубіжні ринки (Німеччина, скандинавські країни, тощо).
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Розрахунки засвідчили, що виробництво харчових курячих яєць, м’яса

курей, індиків, гусей та качок в умовах присадибних та дрібних фермерських

господарств України може бути рентабельним за прийнятних термінів

окупності інвестицій й приносити своїм власникам щорічний додатковий

дохід. Найбільш перспективними напрямками діяльності малих

птахівницьких господарств у більшості областей України можна вважати

виробництво курячих яєць та м’яса птиці всіх видів категорії «free range»

(вітчизняні аналоги - «селянське», «домашнє» або «фермерське»), вже

згаданих «вівсяних» гусей.

За матеріалами досліджень було розроблено Збірник модельних

інвестиційних проектів малих птахівницьких ферм [1].

Література

1. Збірник модельних інвестиційних проектів створення малих ферм з

виробництва продукції птахівництва в присадибних та фермерських

господарствах / В. О. Мельник, О.В. Рябініна, І.В. Драчук, С.В. Руда //За

редакцією О.О. Катеринича. Бірки. 2020. 31с.
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