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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАС ТЕСТИКУЛІВ І ГРЕБЕНІВ У ПІВНІВ-

ЛЕГГОРН 

 

Величина і рівномірність розвитку гребня є важливою 

характеристикою півня-плідника; розміри гребеня пов’язані з масою 

тестикулів [1]. Основний зв'язок тестикулів з гребенем здійснюється через 

тестостерон; тестикули, виробляючи тестостерон, регулюють розвиток 

гребня; з іншого боку, гребінь не має впливу на характеристики тестикулів; 

про відношення маси гребеня до маси тестикулів у самців птиці раніше не 

повідомлялось. Відомо, що у курей висока спадковість морфологічних 

характеристик гребенів і тестикулів. Метою роботи було вивчення 

взаємозв’язку мас тестикулів і гребенів у півнів-леггорн. 

Робота виконана на курях сріблястий леггорн популяції Бірківська 

барвиста. Рівень і режим годівлі, а також світловий режим при вирощуванні 

півнів застосовували відповідно до «Рекомендацій по розведенню яєчних 

курей Бірківська барвиста» [2]. На основі повідомлень [3, 4], згідно з якими у 

півнів  15-20-тижневого віку середня відносна маса тестикулів має бути в 

межах  30-40 мг/100 г маси тіла, 80 чотирьохмісячних півнів розділили за 

відносною масою тестикулів (до і понад 40 мг/100 г) на М-півнів і В-півнів, 

відповідно. У півнів обох груп визначили живу масу, маси гребенів, 

Секція 1. Розведення та генетика 

Section 1. Breeding and genetics 
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тестикулів, відношення маси гребеня до маси тестикулів (Г/Т) та корелятивні 

зв’язки живої маси, мас тестикулів, гребенів і Г/Т.  

Результати спостережень показали, що В-півні і М-півні істотно 

розрізнялися між собою за морфологічними  особливостями (табл. 1). У В-

півнів в порівнянні з М-півнями були більші жива маса (на 7,6 %), маса і 

відносна маса тестикулів (в 4,4 і 4,2 рази), а також маса і відносна маса 

гребенів (в 1,5 і 1,4 рази). Півні  виявились неоднорідними також за Г/Т, які 

були в межах від  1,6 до 49;  у М-півнів вони були в 2 рази більшими, ніж у 

В-півнів. 

Таблиця 1. Морфометричні показники 4-місячних півнів 

Показники Вся група В-півні  М-півні  

n 80 36 44 

Жива маса, г 1665±20 1732±25* 1610±31 

Маса гребенів, г 10±0,52 12,2±0,9* 8,29±0,54 

Відносна маса гребенів, мг/100 г 602±32 712±54* 512±33 

Маса тестикулів, г 1,1±0,16 1,93±0,31* 0,44±0,02 

Відносна маса тестикулів, мг/100 г 66,1±9,7 113±19* 27±1 

Г/Т 15,1±1,0 9,6±1* 19,5±1,2 
* Вірогідно при P< 0.05 

 

Істотною морфологічною характеристикою півнів є показники 

корелятивних зв’язків мас тіла, гребенів, тестикулів і Г/Т. В-півні і М-півні 

чітко розрізняються за рівнем корелятивних зв’язків між масами тіла, гребеня 

і тестикулів: у В-півнів всі три корелятивні зв’язки незначні, в той час як у 

М-півнів такі зв’язки статистично значимі (табл. 2). Тісні зв'язки між масами 

тіла, гребенів і тестикулів у М-півнів контрастують з незначними такими 

зв’язками у В-півнів, що вказує на неоднаковість рівнів їх чутливості до 

стресових факторів та на ймовірну перевагу В-півнів в адаптивності. Адже 

первинна реакція системи внутріплеядних взаємозв'язків на зовнішні впливи 

проявляється в пропорційній зміні рівня більшості зв'язків, тобто при 
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погіршенні умов – в підвищенні зв'язків, посиленні кореляцій між ознаками, 

що входять в «ядро плеяди» і «сусідніми» до них [5]. 

Таблиця 2. Коефіцієнти кореляції морфометричних показників півнів  

Морфометричні показники півнів В-півні (n=36) М-півні 

(n=44) 

Жива маса / маса гребеня -0,139 0,378* 

Жива маса / маса тестикулів -0,171 0,48** 

Жива маса / Г/Т 0,08 0,068 

Маса тестикулів / маса гребеня 0,20 0,42** 

Маса тестикулів / Г/Т -0,80** -0,22 

Маса гребеня / Г/Т 0,43* 0,76** 
Вірогідно при: *P< 0.05; **P<0.01 

  

У В- і М-півнів кореляція  мас гребенів і Г/Т позитивна, статистично 

значима. Кореляція мас тестикулів і Г/Т в обох групах негативна, однак у В-

півнів – статистично значима ступенева, а у М-півнів –  слабовиражена 

лінійна (рис. 1). 

 

Рис.1. Кореляція мас тестикулів (г, по вертикалі) і відношення Г/Т (по 

горизонталі) у В-півнів (сірі квадрати) і М-півнів (чорні ромби). 

 

Гіпотетично, Г/Т може бути одним з критеріїв при відборі півнів-

плідників леггорн в 4-місячному віці, оскільки найбільша маса тестикулів 

виявлена у півнів з показниками Г/Т, що не перевершують 10; показники в 

межах 10-50 властиві тим особинам, у яких дрібні тестикули – менші 1 г. 
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Таким чином, півні-леггорн в 4-місячному віці неоднорідні щодо маси 

тестикулів, гребеня, їх відношення (Г/Т). За відносною масою тестикулів (до 

і понад 40 мг/100 г) виявлено, відповідно, підгрупи М-півнів і В-півнів, які 

розрізняються за масами тіла, гребеня, тестикулів, Г/Т, а також за рівнем 

корелятивних зв’язків між ними. Сильні корелятивні зв'язки між масами тіла, 

гребенів і тестикулів у М-півнів контрастують з незначними такими 

зв’язками у В-півнів, що вказує на високу ймовірність неоднакових рівнів їх 

чутливості до  стресових факторів та перевагу В-півнів в адаптивності.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МОЛОДОК ЗА ЖИВОЮ МАСОЮ 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯЄЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

Реалізація генетичного потенціалу за несучістю значною мірою 

залежить від введення птиці в яйцекладку в оптимальному віці, з високою 

однорідністю стада, без відхилення від нормативної живої маси. Для 

досягнення одноманітних показників несучості та маси яєць, однорідність за 

живою масою на початку несучості не повинна бути нижчою за 80 % [1].  

Однак в силу як генетичних змін, так і факторів навколишнього 

середовища в птахогосподарствах може спостерігатися зниження 

однорідності саме на момент переведення молодок в основне стадо. Тому 

створення рівновагових угруповань і подальше утримання курей залежно від 

їх живої маси може створити більш комфортні умови для птиці з 

конкурентним потенціалом продуктивності та дозволити застосовувати 

диференційовані режими годівлі [2, 3]. Відповідно до цього розуміння, як 

жива маса та її однорідність до початку несучості впливає на яєчну 

продуктивність курей та економічну ефективність їх утримання в 

рівновагових фракціях є доволі важливим завданням. А оскільки більшість 

подібних досліджень проведена на несучках промислових 

високопродуктивних кросів, особливо цікавим є отримання інформації про 

вплив вагової диференціації молодок на початку фотостимуляції на 

продуктивність для курей генофондних місцевих популяцій. 

Роботу виконано на експериментальній фермі «Збереження державного 

генофонду сільськогосподарської птиці» ДДСП НААН на яєчних курях 
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новостворюваної породи Бірківська барвиста вітчизняної селекції. В ході 

експерименту проведено такі дослідження: оцінка птиці за живою масою до 

початку фотостимуляції (17 тижнів життя), визначення основних вагових 

категорій птиці, оцінка показників яєчної продуктивності дорослих курей та 

економічної ефективності їх утримання в рівновагових групах. 

За результатами індивідуального зважування молодок у віці 17 тижнів 

сформували три дослідні групи птиці: легка Д1 (<М–0,5σ), середня Д2 

(М±0,5σ) та важка вагова група Д3 (>М+0,5σ). Контрольну групу сформовано 

методом випадкової вибірки без розділення за живою масою. Відмічено 

значну мінливість живої маси молодок – 10,7-11,1%, розподіл на рівновагові 

фракції знизив коефіцієнт варіабельності в дослідних групах в 1,9-3,2 рази. 

Середнє значення живої маси в контролі, тобто в невідсортованій за живою 

масою групі, становило 1,42 кг. В середній ваговій групі Д2 жива маса 

знаходилася на рівні контрольного показника (1,44 кг), птиця легкої групи Д1 

мала живу масу на 11,5% нижчу за контроль, кури важкої групи Д3 

переважали його на 12,7%.  

Утримання курей в рівновагових фракціях сприяло поліпшенню 

продуктивних показників дослідної птиці відносно контролю. В цілому по 

досліду за 50 тижнів життя було отримано на 4% більше яєць при нижчих на 

3,7% затратах корму на 10 яєць. Серед дослідних груп найкращі показники 

несучості відмічено в легкій групі Д1 – на 10-14 яєць (або 9,1-12,5%) вищі у 

порівнянні з іншими групами і на 12 яєць (11,4%) вище у порівнянні з 

контролем. Оскільки птиця споживала однакову кількість корму на 1 голову, 

то у зв’язку з різним рівнем несучості в групах витрати корму на 10 яєць 

були різними – найнижчими в легкій групі Д1 (2,19 кг) і найвищими в 

контрольній групі (2,46 кг), що на 3,7% більше, ніж в цілому по досліду. За 

масою яєць у віці 30 тижнів несучки контрольної групи в середньому на 2,2 

% переважали відповідний показник в дослідних групах. В кінці досліду 
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тенденція збереглася, але різниці між контрольною та дослідними групами 

скоротилися до 1,2%.  

Для оцінки економічної ефективності утримання птиці в рівновагових 

угрупованнях вирахували показник відносно чистого прибутку [4], який 

відображав різницю між виручкою від реалізації яєць, знесених однією 

несучкою, і вартістю спожитого нею корму в залежності від живої маси на 

початку фотостимуляції та її однорідності в групах (див. табл.).  

Таблиця. Економічна ефективність виробництва харчових яєць в 

піддослідних групах (на початкову несучку) 

Показники ефективності 
Група птиці Д ± до 

К, % Д1 Д2 Д3 Д К 

Жива маса на початку 

фотостимуляції, кг 
1,28 1,44 1,63 1,44 1,42 +0,02 

Однорідність на початку 

досліду, % 
92,7 100,0 93,8 95,5 75,9 ±19,6 

Збереженість поголів’я, % 91,7 90,6 89,6 90,6 89,2 +1,5 

Вироблено яєць на початкову 

несучку, шт. 
107,2 97,0 92,8 98,8 93,8 +5,3 

Виручка від реалізації яєць, 

грн. 321,7 290,9 278,4 296,4 281,5 +5,3 

Затрати на корм, грн. 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 – 

Прибуток від однієї несучки, 

грн. 74,2 43,5 30,9 48,9 34,0 +43,8 
 

Однорідність за живою масою в дослідних групах знаходилася в межах 

норми (92,7-100%), в той час як в контролі цей показник був занизьким 

(75,9%), на 19,6% нижче, ніж в середньому по досліду. В залежності від 

цього нижчою в контролі була і збереженість поголів’я – на 1,5%. Більш 

комфортні умови утримання в рамках рівновагових груп птиці обумовили за 

рахунок вищої несучості та нижчих затрат корму отримання від кожної 

несучки на 44% (або у 1,4 рази) більше прибутку у порівнянні з 

невирівняним за живою масою поголів’ям. При цьому найбільше прибутку з 

кожної несучки отримано в дослідній групі легкої птиці Д1 – 74,2 грн., що в 

1,7-2,4 рази більше за інші дослідні групи і в 2,2 рази більше за контроль. 
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Таким чином, формування рівновагових груп за живою масою до 

початку яйцекладки позитивно впливає на благополуччя птиці при утриманні 

її в однорідних групах. Такий підхід сприяє поліпшенню продуктивності 

всього стада, а отже, підвищує і економічну ефективність, що 

підтверджується у 1,4 рази вищим прибутком від однієї несучки з 

рівновагових груп у порівнянні з невирівняним за живою масою поголів’ям.. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ РІВНІВ ЛИСТЯ СОНЯШНИКА НА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПТИЦІ 

 

В сучасній літературі фітобіотики (фітогенні кормові добавки або 

рослинні препарати) визначаються як натуральні добавки рослинного 

походження, одержувані з трав, спецій та екстрактів рослин, які володіють 

різноманітною дією на організм (антимікробною, противірусною, 

імуномоделюючою, протигрибковою, протизапальною) і використовуються 

не тільки у сучасній медицині, але і в годівлі тварин та птиці [1, 2].  

Як перспективні джерела рослинної сировини для створення біологічно 

активних добавок, що містять у своєму складі антиоксидантний потенціал, 

неабиякий інтерес викликає шрот, лушпиння, насіння та листя соняшника [3]. 

Переважною фенольною сполукою листя соняшника є хлорогенова 

кислота. Вона становить 43-73% всіх фенольних сполук листя соняшнику. 

Хлорогенова кислота має яскраво виражену фізіологічну активність та є 

природним антиоксидантом [4].  

Враховуючи дані літератури і власні дослідження щодо хімічного 

складу листя соняшника, актуальним завданням є вивчення впливу різних 

рівнів цієї фітогенної сировини на продуктивність птиці.   

Секція 2. Годівля птиці, якість та безпечність кормів 

Section 2. Poultry feeding, quality and safety of feed 
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Проведено дослід на курях батьківського стада породи Бірківська 

барвиста яєчного напряму продуктивності, які утримуються на 

експериментальній фермі «Збереження державного генофонду птиці» ДДСП 

НААН. У віці курей 28 тижнів сформовано 3 групи курей: контрольна і дві 

дослідні. Кури всіх груп одержували повнораціонний комбікорм відповідно 

до виду і віку з додаванням сухого подрібненого листя соняшника у різних 

концентраціях згідно схеми досліду, представленої в таблиці 1. Тривалість 

експерименту – 110 днів.  

Таблиця 1. Схема досліду щодо згодовування різного рівня 

соняшникового листя курям-несучкам  

Група Раціон 

Контрольна Повнораціонний комбікорм (ПК)  

1 – дослідна ПК з 3 %  листя соняшника 

2 – дослідна ПК з 7 %  листя соняшника 

 

В результаті проведених досліджень встановлено, що внесення до 

комбікорму сухого меленого листя соняшника позитивно впливає на яєчну 

продуктивність курей-несучок (табл. 2). Найвищу яєчну продуктивність за 

дослідний період (110 днів) спостережено у курей, які разом із комбікормом 

споживали 3% соняшникового листя (1 дослідна група). Слід відзначити, що 

у курей 1-ї групи несучість на середню несучку за дослідний період зросла 

майже на 6% порівняно з контрольною групою, а у 2-ї дослідної групи (7% 

соняшникового листя) цей показник був на рівні контролю. 

Таблиця 2. Продуктивність курей-несучок за дослідний період 

Показник 
Групи 

Контрольна 1 – дослідна 2 – дослідна 

Несучість на середню 

несучку,шт.  
63,4 67,2 63,1 

Інтенсивність несучості, %  57,5 61,0 57,4 

Середня маса яєць, г  58,2 ±1,33 58,2 ±0,91 58,5±1,52 

Витрати корму, кг/ гол 12,65 12,65 12,65 

Конверсія корму, кг/ 10 яєць 1,99 1,88 2,01 
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За додавання до основного раціону 3% досліджуваної добавки (1 група) 

збільшується і інтенсивність несучості. Так, несучки даної групи за цим 

показником перевищували контроль на 6,1%. Водночас у курей 2-ї дослідної 

групи, яка отримувала 7% листя соняшника, інтенсивність несучості за 

досліджуваний період не відрізнялася від контрольного показника. При 

цьому додавання листя соняшника до комбікорму не впливало на середню 

масу яєць, яка в усіх групах була на рівні 58,2-58,5 г. 

Щодо споживання корму на одну голову, то воно було однаковим у 

всіх групах – 12,65 кг. В той же час найкращу конверсію корму зафіксовано у 

курей 1-ої дослідної групи, які разом з комбікормом споживали досліджувану 

добавку у кількості 3%. В цій групі на 10 яєць було витрачено на 5,5% менше 

корму порівняно до контролю і на 6,5% менше, ніж у 2-й дослідній групі, яка 

одержувала 7% соняшникового листя. 

Отже, досліджені господарсько-корисні показники вказують на 

можливість заміни в раціоні несучок люцернового борошна меленим листям 

соняшника у кількості до 7% без негативних наслідків для птиці. Водночас 

відмічений позитивний вплив на яєчну продуктивність курей 1-ї дослідної 

групи дає підстави вважати оптимальним рівнем додавання соняшникового 

листя до комбікорму курей-несучок 3%. 
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ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЯЄЦЬ КУРЕЙ ЗА ЗМІНИ КІЛЬКІСНОГО ТА 

ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПРОТЕЇНУ В РАЦІОНІ 

 

Нормування протеїну в годівлі птиці має важливе практичне значення, 

оскільки такі високопротеїнові продукти, як яйця та м’ясо можуть 

утворюватися лише за достатньої його кількості в раціоні. Дефіцит протеїну 

в раціоні негативно позначається на продуктивності птиці та збереженості 

поголів’я. За надлишку протеїну в раціонах відбувається його виведення з 

послідом птиці у довкілля у вигляді сечової кислоти, яка швидко 

розкладається з виділенням амонійного азоту, здатного до емісії. Тому 

важливим є зниження конверсії корму шляхом максимізації частки 

перетравного протеїну в раціонах птиці та зменшення фракції протеїну, яка 

засвоюванню не піддається (з метою зниження викидів N у довкілля) [1, 2]. 

Нами представлено фрагмент комплексних досліджень впливу кількісного 

і якісного складу протеїну корму в раціоні на обмінні процеси у курей-несучок, 

який стосується показників якості яєць. Для проведення досліду молодняк 

курей кросу «Ломан Браун» було сформовано у три групи (по 20 особин) – 

контрольну (К) і дві дослідні (Д1 і Д2). Раціони були збалансованими за 

поживними і біологічно активними речовинами, але різнилися за кількістю та 

якістю протеїну (рівень сирого протеїну становив 17 % у комбікормі для 

mailto:a_gunchak@ukr.net
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курей К та Д1 груп і 15 % – для Д2 групи). При цьому, для дослідних груп 

птиці соєвий шрот, що містився у комбікормі контрольної групи, замінювали 

білковим концентратом «Проглот», виготовленим із застосуванням 

нанотехнологічних методів обробки насіння соняшнику. У результаті 

відбувається так звана щадна денатурація без порушення первинної структури 

білка і руйнування амінокислот.  

У процесі проведення досліду спостерігали за фізіологічним станом та 

несучістю курей. За результатами визначення морфометричних показників 

якості яєць встановлено, що маса яєць, знесених курми дослідних груп була 

вищою більш ніж на 2 % (р<0,05), у порівнянні з масою яєць одержаних від 

птиці К групи. На тлі стабільної маси шкаралупи яєць курей усіх груп, її 

товщина і міцність зростали за умови введення до раціонів птиці «білкового 

концентрату». Зокрема, міцність яєчної шкаралупи – збільшувалась на понад 

20 % (р<0,01), а товщина – майже на 10 % (р<0,01) порівняно до показників К 

групи. При цьому, нами не виявлено вапняних наростів на шкаралупі чи 

ознак її шорсткості, тощо.  

Варто звернути увагу на деяку специфічність акумуляції Кальцію в 

жовтку яєць, виявлену нами в процесі проведення досліджень. Встановлено, 

що у жовтках яєць курей Д1 групи концентрація Са перевищувала показники 

К групи лише на 1,4 %, а Д2 – на 1,8 % і «прямо» не залежала від якості та 

кількості протеїну в кормі. Очевидно такий перерозподіл обумовлений тим, 

що через відсутність плаценти (як у ссавців), ембріони птиці повинні 

отримувати всі необхідні поживні та біологічно активні речовини саме з 

жовтка. Адже, не зважаючи на те, що 99 % неорганічної частини шкарлупи 

яйця становить кальцію карбонат, його використання можливе лише на пізніх 

стадіях розвитку ембріона, а в перші 10-12 діб інкубації це неможливо [3]. 

Аналіз результатів визначення розчинних протеїнів у жовтках яєць 

показав, що їх вміст був вищим у курей дослідних груп. Варто відзначити 

істотне його зростання на 7,6 % (р<0,01) у жовтках яєць птиці Д2 групи 
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порівняно з аналогами контролю, хоч у жовтках яєць, знесених курочками Д1 

групи він також збільшувався (на 5,2 %; р<0,01). 

З’ясовано, що введення до раціонів курей кормового концентрату 

«Проглот», навіть за зменшення рівня протеїну (Д2 група), сприяло 

збільшенню вмісту загальних ліпідів у жовтках приблизно на 6 % (р<0,01). 

При цьому ліпіди жовтків яєць несучок Д1 групи характеризувалися 

вірогідним підвищенням відносного вмісту НЕЖК (на 2,3 %; р<0,05), а Д2 – 

фосфоліпідів (на 8,5 %; р<0,01), у порівнянні з контролем. Одночасно, 

спостерігалось зниження відносного вмісту ефірів холестеролу в жовтках 

яєць обох дослідних груп.  

Відомо, що в жовтку, у вигляді насичених та ненасичених жирних 

кислот з трьохатомним спиртом гліцеролом, міститься основна частина 

енергії, необхідної для майбутнього розвитку пташиного ембріону. Нами не 

встановлено вірогідних відхилень рівня триацилгліцеролів у жовтках яєць 

птиці дослідних груп, порівняно з контролем.  

Отже, максимальне збільшення в раціонах курей-несучок частки 

перетравного протеїну та зменшення фракції протеїну, яка засвоєнню не 

піддається, позитивно впливає на інтенсивність обмінних процесів в 

організмі курей-несучок у процесі синтезу компонентів яєць. При цьому 

забезпечується покращення якості отриманої продукції.  
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ВІТАМІННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯЄЦЬ КУРЕЙ ЗА ВКЛЮЧЕННЯМ 

РІЗНИХ РІВНІВ ЛИСТЯ СОНЯШНИКА 

 

У сучасному промисловому птахівництві в останні роки широко 

застосовують біогенні рослинні добавки,  в тому числі і фітопрепарати.  

Пошук і вивчення компонентів природного походження на основі 

лікарської рослинної сировини є перспективним напрямом у птахівництві. 

Однією з поширених в Україні й країнах світу рослин, що культивуються, є 

соняшник однорічний (Helianthus annuus L.) [1]. 

Соняшник однорічний – добре вивчена рослина з точки зору генетики, 

селекції та біології. Хімічний склад соняшника представлений пектинами, 

карбоновими кислотами, фенольними сполуками, вітамінами [2, 3, 4]. Але 

мало відомостей про використання соняшникового листя в годівлі птиці та 

його вплив на вітамінне забезпечення. Отже це є актуальним завданням.  

Роботу виконано на експериментальній фермі «Збереження державного 

генофонду сільськогосподарської птиці» ДДСП НААН на яєчних курях 

новостворюваної породи Бірківська барвиста вітчизняної селекції. Для 

експерименту було сформовано три групи птиці: контрольна і дві дослідні. 

Кури всіх груп одержували повнораціонний комбікорм відповідно до виду і 

віку птиці з додаванням сухого подрібненого листя соняшника: 0% у 

контролі, 3% у 1-й дослідній групі і 7% у 2-й дослідній групі. З метою 

визначення вітамінного забезпечення в ході досліду (з 201 до 310-денного 

віку птиці) один раз на місяць від кожної групи відбирали по 10 яєць. 

Дослідження проводили за методом Сурая П.Ф., Іонова І.А.: вміст 
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каротиноїдів в жовтку визначали експрес-методом, концентрацію вітаміну А 

в яйцях – за реакцією з трифторидом бору, концентрацію вітаміну Е – 

методом тонкошарової хроматографії. 

Дані щодо вмісту вітамінів у яйцях курей-несучок за різних рівнів 

листя соняшника в їх раціоні та в різні періоди експерименту наведено в 

таблиці. З наведених даних видно, що впродовж досліду спостерігається 

збільшення вмісту каротиноїдів в жовтку яєць. Так, через 2 місяці 

згодовування добавки соняшникового листя  у курей дослідних груп вміст 

каротиноїдів в жовтку яйця збільшився в 1,3-1,6 раз, а в кінці експерименту – 

майже у 2 рази відносно даних, зафіксованих на початку досліду. При цьому 

в контрольній групі підвищення концентрації каротиноїдів у яйцях було не 

настільки суттєвим – на 6,3% та 37,6%, відповідно. Тобто в дослідних групах 

відмічено вищий вміст каротиноїдів у жовтках яєць на 21,1-49,5% через 60 

днів експерименту та на 37,6-42,9% наприкінці.  

Вміст вітамінів в яйцях піддослідної птиці, мкг/г  

 

Періоди досліду 

Групи 

Контрольна (0%) 1-а дослідна (3%) 2-а дослідна (7%) 

Каротиноїди 

Початок 20,5 20,5 20,5 

Через 60 днів  21,8 26,4 32,6 

Через 110 днів 28,2 38,8 40,3 

Вітамін А 

Початок 7,0 7,0 7,0 

Через 60 днів  6,9 7,1 7,0 

Через 110 днів 7,1 7,0 7,2 

Вітамін Е 

Початок 113,0 113,0 113,0 

Через 60 днів  115,0 136,0 140,0 

Через 110 днів 120,0 195,0 196,0 

 

Слід відмітити, що збільшення вмісту каротиноїдів було більш помітним 

у курей 2-ї групи, які отримували 7% листя соняшника. Так, з підвищенням 

рівня соняшникового листя в комбікормі з 3 до 7% концентрація 
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каротиноїдів в яйцях зростала на 3,9-23,5%. Це може бути пов'язано з 

підвищеним вмістом каротину та ксантофілу в раціоні в міру збільшення 

рівня соняшникового листя.  

За результатами експерименту можна констатувати також збільшення 

вмісту вітаміну Е в жовтках яєць досліджуваних груп. При цьому в контролі 

підвищення його концентрації було незначним – на 1,8% та 6,2% в 

залежності від періоду дослідження. В дослідних групах вміст вітаміну Е в 

яйцях курей зріс на 20,4-23,9% після 60 днів споживання комбікорму з 

додаванням соняшникового листя та на 72,6-73,5% після 110 днів 

споживання такого корму. Суттєвих різниць між двома дослідними групами 

курей, яким згодовували різну кількість досліджуваної добавки, не відмічено. 

Загалом, більший вміст як вітаміну Е, так і каротиноїдів в жовтках яєць 

дослідних груп курей під впливом добавки з листя соняшника пояснюються 

споживанням ними комплексу біологічно активних речовин, у тому числі 

каротиноїдів та вітамінів з антиоксидантною дією, які входять до складу 

цього інгредієнту. Водночас рівень вітаміну А в жовтку яєць курей у всіх 

групах не зазнав змін і знаходився в нормативних межах. 

Отже, використання листя соняшника в годівлі курей-несучок 

позитивно впливає на вітамінну забезпеченість яєць і з успіхом може бути 

використане в годівлі птиці. 
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ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ТКАНИНАХ КУРЕЙ-

НЕСУЧОК ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СОНЯШНИКОВОГО 

КОНЦЕНТРАТУ «ПРОГЛОТ» В ЇХ РАЦІОНІ 

 

Годівля курей є запорукою їх високої продуктивності. Білкові корми 

займають одне з важливих місць у раціоні. Вони містять багато протеїну і 

поділяються на дві групи: корми тваринного і рослинного походження. До 

кормів рослинного походження ми відносимо макухи, шроти, зернові, 

дріжджі тощо [1]. 

З метою дослідження інтенсивності обмінних процесів в організмі 

курей-несучок на показники ліпідного обміну за зміни кількісного і якісного 

складу протеїну корму, дослід проведено в умовах віварію Інституту біології 

тварин НААН. Молодняк курей породи «Ломан Браун» сформовано у три 

групи (по 20 особин) – контрольну і дві дослідні. Утримання і годівля 

відповідали технологічним вимогам вирощування курей в клітках. Вся птиця 

одержувала повнораціонний комбікорм, збалансований за поживними і 

біологічно активними речовинами. При цьому раціони різнилися за кількістю 

та якістю протеїну. Зокрема, курям контрольної та першої дослідної груп 

згодовували комбікорм із рівнем сирого протеїну 17 %, а другої дослідної – 

15 %. Водночас, для дослідних груп птиці соєвий шрот, що містився у 
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комбікормі контрольної групи, замінено соняшниковим концентратом 

«Проглот» (новий інноваційний продукт, розроблений фахівцями 

Дніпровського заводу «Потоки»). Головна особливість цього продукту 

високий вміст протеїну 45% та низький вміст жиру. При частковій або повній 

заміні соєвих продуктів в складі раціонів на протеїновий соняшниковий 

концентрат «Проглот» спостерігається зменшення витрат на кормові 

компоненти, що знижує собівартість відгодівлі. Упродовж досліду 

спостерігали за фізіологічним станом курей, поїданням корму, несучістю [2-

4]. 

У кінці досліду, який тривав три місяці, провели забій птиці та 

відібрали для аналізу проби крові, тканин печінки, підшлункової залози і 

хімусу сліпої кишки, а також яйця – для проведення запланованих 

досліджень. 

З метою визначення інтенсивності перетравлення поживних речовин 

корму птицею за умови зміни якісного складу протеїну раціону на облік було 

поставлено з кожної групи по три курки – аналоги за кросом, віком, масою і 

продуктивністю. В основний період обмінного досліду провели точний облік 

спожитого корму, води, виділеного посліду, знесених яєць і маси тіла, а також 

відібрали зразки для аналізів і визначення балансу основних поживних 

речовин, згідно методики. Так перетравність поживних речовин у курей 

дослідних груп мала певні особливості, зокрема перетравність протеїну і 

жиру була вищою, у порівнянні з птицею контрольної групи. Помітно 

кращою була перетравність у курей другої дослідної групи (протеїну – на 

2,16%, жиру – на 1,7%). 

Нами встановлено, що додавання до корму курей дослідних груп 

вищевказаного компоненту корму у тканинах печінки викликало деяке 

зростання відносної кількості фосфоліпідів на 3,3 і 4,5 %, триацилгліцеролів 

на 5,2 % (Р<0,05-0,01), за одночасного зниження рівня моно- і 

диацилгліцеролів в 1,2 разу (Р<0,01), у порівнянні з птицею контрольної 
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групи (див. табл.). У птиці дослідних груп встановлено зменшення вмісту 

вільного холестеролу на 2,5 % і 2,8 %, відповідно. При цьому не змінювався 

відносний рівень етерифікованого холестеролу. 

Вміст загальних ліпідів та співвідношення їх окремих класів у 

тканинах печінки курей-несучок, % (M±m, n=5) 

Досліджувані показники 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Загальні ліпіди, г/кг 5,33±0,32 4,97±0,14 5,16±0,13 

Класи ліпідів, %:    

Фосфоліпіди  33,54±0,79 34,66±0,57* 35,03±0,63** 

Моно і диацилгліцероли 12,17±0,23 11,59±0,14* 10,91±0,07* 

Вільний холестерол 9,72±0,29 9,27±0,08 8,45±0,06* 

НЕЖК 15,96±0,14 16,55±0,11 16,03±0,10 

Триацилгліцероли 16,70±0,18 17,58±0,13* 16,22±0,12 

Ефіри холестеролу 11,41±0,09 10,33±0,07 12,19±0,08 

 

У результаті проведених нами досліджень, встановлено, що несучість 

курей другої дослідної групи була найвищою. Зокрема, несучість за період 

досліду на середню несучку цієї групи становила 94,62% і переважала 

показники контролю на 6,84%. 

Таким чином, найбільш ефективним було застосування соняшникового 

концентрату «Проглот» у другій дослідній групі, де спостерігали підвищення 

продуктивності птиці і покращення якості отриманої продукції. Варто 

зауважити, що витрати корму на 1 кг яйцемаси у курей дослідних груп були 

менші (Р<0,05), у порівнянні з контрольною групою, оскільки кількість 

яєчної маси на 1 голову за добу у курей цих груп була вища. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ РАЦІОНУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК НА ЯКІСНИЙ І 

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКУ 

 

Дослідження останніх років не тільки суттєво змінили уявлення про 

кишкову мікрофлору тварин, але і сприяли розробці нової концепції, згідно з 

якою мікробіоценоз кишечника розглядають, як додатковий багатоклітинний 

«орган», який виконує важливі фізіологічні функції. Дослідження 

ендоекології тварин свідчить, що мікрофлора травного тракту і 

макроорганізм – це взаємозв’язані і взаєморегульовані біологічні системи [1-

3]. Контроль стану мікрофлори кишечника птиці, вивчення закономірностей 

його заселення залежно від типу годівлі, зокрема за умови зміни якісного 

складу протеїну корму в раціоні, майже не з’ясовані. 

Досліди проведено на трьох групах (контрольна і дві дослідні) курей 

породи «Ломан Браун». Їх утримання і годівля відповідали технологічним 

вимогам вирощування курей в клітках. Вся птиця одержувала 

повнораціонний комбікорм (ПК), збалансований за поживними і біологічно 

активними речовинами. При цьому раціони різнилися за кількістю та якістю 

протеїну. Зокрема, курям контрольної та першої дослідної груп згодовували 

комбікорм із рівнем сирого протеїну 17 %, а другої дослідної – 15 %. 

Водночас, для дослідних груп птиці соєвий шрот, що містився у комбікормі 
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контрольної групи, замінено соняшниковим концентратом «Проглот» (новий 

інноваційний продукт, розроблений фахівцями Дніпровського заводу 

«Потоки»).  

Спостерігали за фізіологічним станом курей, поїданням корму, 

несучістю. У кінці досліду, який тривав три місяці, провели забій птиці та 

відібрали хімус сліпих кишок для аналізу складу мікрофлори методом посівів 

на селективних середовищах [4]. 

Видовий склад облігатної мікрофлори вмісту сліпих кишок курей-

несучок першої дослідної групи, яким згодовували комбікорм із рівнем 

сирого протеїну 17 %, не відрізнявся від вмісту сліпих кишок птиці 

контрольної групи і був представлений, переважно, кишковою паличкою, 

біфідобактеріями, лактобактеріями та ентерококами. Співвідношення 

окремих штамів з різною ферментативною активністю становило приблизно, 

як 99 до 1 відсотків, що є в фізіологічних межах. Вміст кокових форм у вмісті 

сліпих кишок курей-несучок 1-ої дослідної групи був на рівні аналогів 

контрольної групи. Серед факультативної мікрофлори було виявлено колонії 

протею та грибків роду Candida, що не перевищували загально допустимі 

норми. Також було виявлено поодинокі колонії цвілевих грибів, що, на нашу 

думку, потрапляють у шлунково-кишковий тракт разом з кормом та з 

навколишнього середовища. Кількість біфідо- та лактобактерій в 1-ій 

дослідній групі становила 109 - 1010 КУО/г. Всі види мікроорганізмів сліпих 

кишок курочок 1-ої дослідної групи знаходилися у фізіологічної межах.  

Що стосується 2-ої дослідної групи, яка отримувала комбікорм з 

рівнем протеїну 15 %, у вмісті сліпих кишок курочок виявлено меншу 

загальну кількість кишкової палички на один порядок, порівняно з 

показником у контрольній групі. Також відбувся перерозподіл між окремими 

штамами з різною ферментною активністю: кількість клітин штамів E. coli з 

нормальною ферментативною здатністю вірогідно зменшилася до 94% в 

порівнянні до контролю. Проте дані зміни лежать у фізіологічних межах 
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(загальна кількість E. coli 105 – 108 КУО/г, а співвідношення штамів кишкової 

палички може становити (95:5).  

Кількість лактобактерій та біфідобактерій, основних представників 

мікробоценозу, у сліпих кишках птиці цієї дослідної групи становила 

1010 КУО/г. Серед факультативної мікрофлори було виявлено й 

ідентифіковано поодинокі колонії цвілевих грибів, хоча у 1-ій дослідній групі 

даного виду мікроорганізмів не було виявлено. Також було виявлено 

вірогідну меншу чисельність грибків роду Candida та клітин бактерії роду 

Рroteus, що є позитивною ознакою змін у складі мікрофлори курочок. 

Отже, можемо констатувати, що видовий склад облігатної мікрофлори 

вмісту сліпих кишок був представлений, переважно, кишковою паличкою, 

біфідобактеріями, лактобактеріями, а факультативна мікрофлора – 

поодинокими штамами протею та цвілевих грибків і грибів роду Candida. 

Зміни, які відбулися, були в фізіологічних межах і суттєво не впливали на 

загальний стан птиці. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ЗМЕНШЕННЯ ЕМІСІЇ АМІАКУ З 

ПІДСТИЛКИ 

 

Аміак (NH3) – газ з характерним різким задушливим запахом, що 

присутній в повітрі кожного пташника. У пташниках аміак утворюється 

переважно внаслідок розкладу бактеріями азотистих речовин посліду, перш 

за все  сечової кислоти, а також підстилки, органічного пилу, часток кормів 

тощо. Шкідливий вплив високих концентрацій аміаку на птицю доведений 

численними дослідженнями.  Негативним факторам впливу аміаку піддається 

не лише птиця, але й обслуговуючий персонал пташників. Люди у 

загазованому аміаком приміщенні зазвичай страждають головними болями і 

катарами дихальних шляхів, у них знижується працездатність, можуть 

розвиватися професійні захворювання. Вентиляційні викиди пташників з 

високим вмістом аміаку являють собою також чималу загрозу для довкілля, 

оскільки є однією з причин підкислення ґрунтів та евтрофікації водоймищ. 

Особливо часто високі концентрації аміаку у пташниках спостерігаються при 

вирощуванні та утриманні птиці на підстилці, при цьому, основним його 

джерелом є сама підстилка [1, 2]. 

Секція 3. Технології вирощування та утримання, репродукції птиці 

Section 3. Technologies of rearing and keeping, reproduction of poultry 
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Виходячи з вищенаведеного, метою досліджень була розробка та 

вивчення ефективності технологічних прийомів, що забезпечують зменшення 

емісії аміаку з підстилки. 

Дослідження проводили на експериментальній фермі ДДСП НААН у 

пташнику для утримання дорослих індичок батьківського стада на підстилці. 

Як підстилку використовували соснову стружку з початковою вологістю 15-

17% й рН 8,3-8,5. На підстилці утримували індичок кросу Харківський лінії 6 

за щільності посадки 1,5 гол./м2 (12 кг/м2). Було відокремлено шість ділянок 

підстилки площею 5 м2 кожна, на які для зменшення емісії аміаку на кожні 10 

кг  підстилки додавали: 1 ділянка – абсорбент цеоліт у кількості  2 кг; 2 

ділянка – простий суперфосфат (Ca(H2PO4)2хH2O + CaSO4) – 1 кг; 3 та 4 

ділянки – хімічні реагенти хлористий  алюміній (AlCl3)   та сульфат заліза 

(FeSO4) - по 0,5 кг. Підстилку на 5 ділянці  один раз на місяць обробляли 

мікробіологічним препаратом Ембіонік К, в розведенні 1:100, у кількості 0,5 

л/м2  цього розчину. Шоста ділянка була контрольною, в ній до підстилки 

нічого не додавали. Тривалість експериментальних досліджень склала 8 

тижнів (у грудні-січні). Впродовж періоду досліджень вивчали  динаміку 

вологості та рН підстилки, емісії аміаку, термін ефективної дії внесеної 

речовини щодо зменшення емісії аміаку. 

Встановлено, що додавання до підстилки цеоліту в зазначеній кількості 

забезпечувало зменшення вологості підстилки порівняно з контролем: в 

перший тиждень утримання індичок – на 37,2%, на 4-й тиждень на 14,6% й 

на 8-й тиждень на 5,9% (p<0,0,95). При додаванні суперфосфату, хлористого 

алюмінію, сульфату заліза та обробці мікробіологічним препаратом різниця 

за вологістю підстилки на дослідних ділянках порівняно з контролем була 

статистично невірогідною. 

Водневий показник (рН) на контрольній ділянці і на ділянці, куди 

вносили цеоліт, протягом періоду досліджень коливався в межах 7,9-8,4, 

тобто був зміщений в лужну сторону. Саме таке  рН середовища, за даними 
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науково-технічної літератури [3], є найбільш сприятливе для розвитку 

мікроорганізмів, які забезпечують амоніфікацію азотистих речовин 

підстилкового посліду. Додавання до підстилки суперфосфату, хлористого 

алюмінію та сульфату заліза призводило до істотного зменшення рН, 

відповідно до 5,7,  5,1 та 5,3 в перший тиждень утримання. При цьому, 

різниця за цим показником порівняно з контролем була статистично 

вірогідною протягом, відповідно, 4, 8 та 7 тижнів (p<0,0,95). 

Найбільше зниження емісії аміаку спостерігалося при обробці 

підстилки хлористим алюмінієм. Порівняно з контрольною ділянкою при 

обробці цим реагентом емісія аміаку знижувалася в перший тиждень в 6,1 

раза (p ≤ 0,001). В подальшому емісія аміаку на цій ділянці збільшувалася, як 

у зв’язку із зменшенням кількості реагента, що не прореагувала, так і у 

зв’язку з надходженням свіжого посліду від птиці (щодня близько 750 г/м2). 

В той же час різниця у порівнянні з контрольною ділянкою продовжувала 

бути статистично вірогідною протягом 49 днів від часу внесення реагента (p 

≤ 0,05). Дещо гірші результати було отримано при обробленні підстилки 

сульфатом заліза. В перший тиждень емісія знизилася порівняно з контролем 

в 4,6 раза й різниця була статистично вірогідною протягом 42 днів від часу 

його внесення  (p ≤ 0,05). За застосування суперфосфату протягом першого 

тижня від часу додавання  реагента емісія аміаку з підстилки зменшилася в 

2,8 раза, а різниця з контролем залишалася статистично вірогідною протягом 

28 днів. Додавання цеоліту забезпечувало зменшення емісії аміаку тільки 

протягом перших двох тижнів утримання індичок, в перший тиждень в 2,1 

раза й другий тиждень в 1,5 рази. Періодична обробка підстилки 

мікробіологічним препаратом давала змогу зменшити емісію аміаку в 1,3-2,8 

раза протягом всього експериментального періоду. Отримані результати буде 

використано для подальшого вдосконалення технології утримання індичок на 

підстилці. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПІДСТИЛКИ 

ПТАШНИКІВ 

 

Більшість видів сільськогосподарської птиці (курчата-бройлери, 

ремонтний молодняк і дорослі м’ясні кури, всі вікові і виробничі групи 

індиків, качок, гусей та цесарок), вирощують та отримують на підстилці. 

Тому, у зв’язку з постійним збільшенням виробництва продукції 

птахівництва, галузь потребує все більших кількостей підстилки, яка, до того 

ж, стає все більш дефіцитною та дорогою. Внаслідок цього в деяких країнах 

(Австралії, Бразилії, Канаді, США) все більшого поширення дістає практика 

багатократного (до 10 разів) використання підстилки після проведеної 

відповідним чином її регенерації. Основним способом регенерації є 

біотермічне знезараження підстилки шляхом її компостування в буртах 

безпосередньо у пташниках. В процесі такого компостування температура 

всередині буртів піднімається до 55-70оС, що і забезпечує знешкодження 

патогенних мікроорганізмів протягом 2-5 днів [1]. Однак таку температуру 

отримують тільки всередині буртів, в поверхневих же його шарах 

температура значно нижча. Це таїть в собі загрозу виживання певної 

кількості патогенних мікроорганізмів з наступними негативними наслідками 

для птиці. Не дає належних результатів навіть одно- або двохкратне 

перевертання буртів в процесі компостування [2]. Тому вдосконалення 

технології регенерації підстилки є актуальною проблемою. 
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Виходячи з вищенаведеного, в ДДСП НААН було розроблено 4 

експериментальних способи регенерації підстилки з метою інтенсифікації 

біотермічних процесів та покращення її знезараження. Перший спосіб 

передбачав додавання до підстилки під час закладення буртів спеціального 

мікробіологічного препарату, другий – вкривання бурта в процесі 

компостування повітронепроникною плівкою, третій та четвертий способи, 

відповідно, – періодичне озонування пташника та періодичне опромінення 

поверхні бурта бактерицидним ультрафіолетовим випромінюванням за 

запропонованими режимами. Як контроль використовували традиційну 

технологію регенерації підстилки шляхом компостування в буртах. Перед 

закладенням буртів підстилку в усіх варіантах оптимізували за вологістю на 

рівні 30-32%, а в процесі компостування один раз перемішували. Під час 

компостування вивчали динаміку вологості та температури підстилки, емісію 

аміаку з поверхні буртів, хімічний склад підстилки та її обсіменіння 

ентеробактеріями і грибками до і після компостування. Після 14 днів 

компостування підстилку розрівняли по поверхні підлоги пташника для 

підсушування й видалення зайвого аміаку. 

Як засвідчили дослідження, вже на третю добу після формування 

температура всередині всіх буртів піднялася вище 55оС й трималася на 

такому рівні протягом 5-7 днів. Саме досягнення температури 55оС є 

необхідною умовою для істотного зменшення кількості патогенних 

мікроорганізмів в підстилці [3]. Вкривання бурта плівкою та додавання до 

підстилки мікробіологічного препарату сприяло більш швидкому розігріву 

підстилки й досягненню вищих на 1-7оС її температур (p≤0,05). Водночас в 

зовнішніх шарах буртів (на глибині менш ніж 10 см від поверхні й відстані 

менш ніж 15 см від підлоги) температура підстилки була значно нижчою – 

27-45 оС. Впродовж періоду біотермічної обробки внаслідок підвищення 

температури спостерігалося зменшення вологості підстилки на 1,6-3,5% 

(p<0,05). 
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За всіх варіантів обробки після формування буртів відмічалося 

збільшення емісії аміаку, що було пов’язано з інтенсивними біотермічними 

процесами в підстилці та підвищенням її температури. На завершальній 

стадії процесу біотермічної обробки емісія аміаку зменшувалася. Найвищою 

(на 1-24 мг/м2 за 1 год. порівняно з контрольним варіантом, P<0,01) емісія 

аміаку протягом всього процесу обробки була за вкривання бурта плівкою. 

Водночас при опроміненні поверхні бурта ультрафіолетовим 

випромінюванням та озонуванні емісія аміаку зменшувалася на 1-10 мг/м2 за 

1 год. (p<0,05) порівняно з іншими варіантами.  

В контрольному варіанті, а також за озонування в приміщенні та 

опромінення поверхні бурта ультрафіолетовим випромінюванням в 

результаті її біотермічної обробки всередині буртів зменшилося обсіменіння 

підстилки ентеробактеріями  на 0,9 log10, грибками в  4 раза; за вкривання 

бурта плівкою та додавання до підстилки мікробіологічного препарату, 

відповідно, на 1,1 log10 та в 5 разів. Водночас на поверхні бурта найбільша 

ступінь знезараження підстилки  спостерігалася за її обробки 

ультрафіолетовим випромінюванням у дозі 50МДж/м2: ентеробактеріями на 

0,7 log10, грибками в 2,7 раза. Втім, дослідження у цьому напрямку 

планується продовжити. 

Порівняно з початковим рівнем вміст азоту в підстилці після обробки 

зменшився на 0,1-0,25% у всіх варіантах. Дещо більший вміст азоту після 

обробки  (на 0,1%) відмічено в  підстилці, яку перед закладенням в бурти 

обробляли мікробіологічним препаратом. В усіх варіантах після обробки 

спостерігалося підвищення вмісту фосфору на 0,3%. 

Отримані результати буде використано при розробці вдосконаленої 

технології регенерації підстилки пташників. 
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IN OVO FEEDING AS A TOOL OF INFLUENCE ON CHICKEN 

EGG INCUBATION EFFICIENCY 

 

In ovo technology is used to change the conditions inside the hatching egg 

by introducing nutrients, vaccines and other biologically active substances. The 

optimal period for delivery of bioactive substances in ovo is 17-18 days of egg 

incubation. During this period, the embryo is already fully developed, further, until 

hatching, it will only grow, using the yolk as a source of nutrients. The in ovo 

technology used during this period is aimed at mitigating the negative effects of 

"starvation" during the "breeding window". In addition, providing the embryo with 

exogenous nutrients allows the gastrointestinal tract to develop structures and 

functions for proper digestion and absorption of feed after hatching [1]. These 

nutrients, together with the reserves of the yolk sac, contribute not only to the 

maintenance of the functioning of already established systems and metabolic 

processes, but also to the continuation of growth and development of the chick [2]. 

There is an opinion that stimulation of early intestinal development is especially 

important for laying hens due to the long period of their rearing [3]. However, 

there is currently a lack of information on the effects of prenatal supplementation 

on chick yield, gut development and overall health and performance of laying 

hens. Therefore, the purpose of our work was to investigate the influence of in ovo 

feeding on the results of egg incubation and the chick quality.  
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Our research was conducted using 300 pcs. of hatching eggs from laying 

hens of Birkivska barvysta breed. After proper disinfection, the eggs were 

incubated at standard regime. On the 17th day of incubation, the eggs were 

weighed to form one control and two experimental groups. Next, according to the 

previously proven method, carbohydrates (dextrose 100 mg) were introduced into 

the eggs of experimental group 1, and probiotics (Lactococcus lactis, Lactobacillus 

casei, Saccharomyces cerevisiae 2·109 CFU) into the eggs of experimental group 2 

by 1 ml per egg. For the uniform development of embryos in all groups, the eggs 

of the control group were left in the hatchery room for the period of manipulation 

with the experimental ones. Upon completion of the planned scope of work, 

incubation of eggs was continued. 

The results of the chick yield and postmortem examination of incubation 

waste are presented below. In the control group, 92.0% of chickens were hatched 

from the selected eggs, in the second experimental group - 96.0%, in the third - 

95.0%. The chick yield in the experimental groups was greater than in the control 

one. Pathological autopsy of eggs with dead embryos did not reveal the 

consequences of the negative effects of the manipulations, the distribution of 

embryos by the causes of death can be considered standard (see Table 1).  

Table 1. The egg incubation results in control and experimental groups 

Indicator Control Group 1 Group 2 

pcs % pcs % pcs % 

Number of eggs in each group 100 - 100 - 100 - 

Chick yield 92 92,0 96 96,0 95 95,0 

Number of eggs with dead 

embryos, Including: 

8 - 4 - 5 - 

- incorrect location of the 

embryo in the egg 

2 25,0 1 25,0 2 40,0 

- dystrophy, developmental 

delay 

3 37,5 1 25,0 1 20,0 

- damage to eggs by 

opportunistic flora 

1 12,5 1 25,0 1 20,0 

- the reason has not been cleared 2 25,0 1 25,0 1 20,0 

 



ІННОВАЦІЇ  

У ПТАХІВНИЦТВІ 

INNOVATIONS  

IN POULTRY 

 

 45 

An assessment of chick quality from the control and experimental groups 

was carried out (in accordance with the requirements of the Ukrainian standard 

DSTU 2021-2006). The quality was assessed visually by external characteristics in 

16 hours after removing from the incubator. The first category included chicks that 

were mobile, stable on their feet, actively responded to sound, had a well-defined 

biting reflex, a fitted and soft belly with a tightly closed umbilical ring, a clean, 

pink cloaca, dry fluff, open shiny eyes, head, beak, joints, fingers without defects. 

Chicks with minor deviations from the norm were assigned to the II category. 

Chicks that did not meet the specified requirements were classified as weak ones. 

A greater number of chicks of the 1st category was found in the experimental 

groups, namely: in the 1st experimental group - by 10.3% more than in the control, 

in the 2nd experimental group - by 7.0%. It is also possible to note a smaller 

number of uncategorized chicks in the experimental groups (Table 2). 

Table 2. Distribution of chicks by the categories 

Indicator Control Group 1 Group 2 

pcs % pcs % pcs % 

I category 73 79,3 86 89,6 82 86,3 

II category 14 15,3 8 8,3 10 10,5 

Weak chicks 5 5,4 2 2,1 3 3,2 

 

Conclusions. 1. A positive effect of in ovo feeding on the results of chick 

yield was established: in the 1st experimental group, the chick yield was higher 

than the control by 4.0%, in the 2nd experimental group - by 3.0%. 2. Evaluation 

of the chick quality showed that the quantity of I category in the control, the first 

and the second experimental groups was 79.3%, 89.6% and 86.3%, respectively. 
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ВИВЧЕННЯ ДІЇ  СУЧАСНИХ ДЕЗЗАСОБІВ  ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ 

ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 

 

Поширення сапрофітної, умовно-патогенної та патогенної мікрофлори 

серед поголів'я птиці - це одна  з  причин виникнення бактеріальних хвороб 

шлунково-кишкового тракту, а саме сальмонельозу, колібактеріозу та ін.). 

Патогенні серовари кишкової палички та сальмонел можуть зберігати свою 

життєдіяльність у навколишньому середовищі до півроку, а у яйцях - весь 

період несучості курей [1, 2]. 

У зв’язку з тим, що останнім часом для лікувально-профілактичних 

заходів шлунково-кишкових захворювань широко і безконтрольно 

використовуються медикаментозні препарати, а саме антибіотики, які 

впливають не тільки на патогенну мікрофлору, що потрапляє у кишечник, а й 

корисну, що бере участь у перетравленні їжі, з’являється велика кількість 

резистентних штамів збудників, з якими неможливо іноді вести боротьбу [3]. 

Тому в птахівництві залишається найважливішою умовою випуску 

безпечної та якісної продукції обов’язкове виконання встановлених 

                                                   
1 Науковий керівник Наливайко Л.І., д.в.н., професор 

Секція 4. Лікування та профілактика хвороб птиці 

Section 4. Treatment and prevention of poultry diseases 
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санітарних правил на підприємствах, задачею яких є попередження або 

ліквідація процесів накопичення, розмноження і поширення збудників 

захворювань шляхом їх знищення або видалення на предметах і об'єктах, що 

забезпечує переривання шляхів передачі заразного початку. 

Останнім часом наряду з дезінфікуючими препаратами особливої 

актуальності набуває використання цитратів – неорганічних складових 

(металів), які широко застосовуються як у ветеринарній, так і гуманній 

медицині [4-6]. 

Мета роботи полягала у вивченні бактерицидних властивостей новітніх 

високоефективних антисептичних засобів у лабораторних умовах з метою 

подальшого їх впровадження у птахівничу галузь. 

При проведенні досліджень використовували бактеріологічні та 

мікроскопічні методи дослідження. 

Для визначення бактерицидних властивостей дезінфекційних 

препаратів були використані тест-культури мікроорганізмів: Bacillusalvei 

(штам 5), Escherichiacoli (штам K 99), SalmonellaDublin (штам 41), 

Staphylococcusaureus (штам 209). Культури інкубували за температури 

37,5 ± 0,5 °С на МПБ і МПА. Використовували стандарт каламутності 500 

мнл бактеріальних клітин (ДНКІБШМ). 

Бактерицидну дію дезінфікуючого засобу СДВ на мікроорганізми 

(Escherichiacoli, Salmonella, Staphylococcus) вивчали: цільного препарату 

(100%) та у концентраціях 50 %, 10 %, 5 %, 1 %, 0,5 %  при розведенні 1:2, 

1:5, 1:10, 1:50, 1:100 відповідно. Для досліджень готували 4 ряди розведень 

по 5 мл деззасобу. У кожне розведення вносили по 0,5 см3 500 млн суміші 

досліджуваних культур за оптичного стандарту каламутності (ДНКІБШМ, м. 

Київ), витримували у термостаті за температури 37,5 оС після чого через 1, 2, 

4 години робили висіви на МПА, розлитий у чашках Петрі. Результат дії 

препарату враховували через 24 години. 
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З метою вивчення впливу деззасобів для знезаражування інкубаційних 

курячих яєць було використано срібло (Ag), комплекс срібла з вісмутом 

(Ag+Bi) та1%, 10% і 50 % розчини препарату СДВ (сануючо-дезінфікуючий 

ветпрапарат). Бактерицидну дію наночастинокAg і комбінації Ag+Bi 

вивчали як матричного розчину (концентрацією 2 мг/мл –Ag, 1,55 мг/мл – 

Ві), так і у розведенні 1: 2 з експозицією 1, 3, 6, 24 та 48  годин.  

Згідно отриманих результатів під час досліджень, бактерицидна дія 

матричного розчину наночастокAg (2 мг/мл) і Ag+Bi (2+1,55 мг/мл) 

відбулась тільки через 24 години за температури 37,5 (+0,5)о С.При 

розведенні матричних розчинів Ag та Ag+Bi 1:2 встановлено їх бактерицидну 

дію через 48 годин. 

З метою визначення бактеріальної контамінації шкаралупи 

інкубаційних яєць до дезінфекції, були зроблені змиви на МПБ (контрольна 

група). Під час досліджень висіяні патогенні культури кишкової палички (О2, 

О111), протей і золотистий стафілокок.   

Препарат СДВ використовували у вигляді аерозолю, срібло і комплекс 

Ag+Bi наносили на шкаралупу яєць ватним тампоном (обтирали), 

витримували 1 та 3 години. Контролем було яйце, що не оброблялось 

препаратами. Згідно отриманих результатів встановлено, що препарат СДВу  

концентрації 1 % діяв протимікробно через 3 години, тоді як його 

концентрації 10 % та 50 % спрацювали бактерицидно вже через 1 годину. 

Що стосується срібла і комплексу Ag+Bi, матричний (100 %)  розчин не 

проявляв бактерицидної дії на шкаралупі яєць протягом 1 та 3 годин (ріст 

культур кишкової палички, протею та стафілококу на МПБ та МПА 

спостерігали як у дослідних, так і контрольних пробірках .Але протягом 10 

днів спостереження наступало просвітління МПБ і патогенну мікрофлору не 

було ізольовано на МПА (Кітта-Тароцці). 

Отже, отримані результати свідчать про можливе використання 

препарату СДВ для санації і дезінфекції яєць під час інкубації у виробництві. 
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БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ КУРЕЙ ТА ІНДИКІВ ТА 

КОРМІВ ДЛЯ ЇХ ГОДІВЛІ В УКРАЇНІ У 2021 Р. 

 

На сьогоднішній день однією з найбільших проблем промислового 

птахівництва у світі та Україні є інфекційні хвороби, які, на жаль, неможливо 

повністю викорінити. Не дивлячись на величезні зусилля щодо вивчення 

біології збудників, розробки сучасних засобів ранньої діагностики та 

специфічної профілактики, спалахи інфекційних вірусних і бактеріальних 

захворювань повсякчас реєструються в різних країнах світу. Саме тому 

єдиним виходом є проведення неухильного спостереження за циркуляцією 

патогенів з постійним вдосконаленням заходів  діагностики та специфічної 

профілактики [1].  

Метою нашої роботи було дослідити циркуляцію бактеріальних 

патогенів серед курей та індиків промислових та присадибних господарств 

України, а також визначити мікробіологічні показники у кормах та їх 

компонентах для птиці. 

mailto:muzykanat@gmail.com
mailto:maiboroda.olga@gmail.com
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Усі бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу від птиці та 

проб комбікормів і їх складових проводили згідно загальноприйнятих 

методик з використанням стандартних поживних середовищ для 

культивування та ідентифікації мікроорганізмів [2, 3, 4]. 

Бактеріологічні дослідження проведено впродовж 2021 року у 

птахогосподарствах різних областей України. Було досліджено 243 голови 

птиці, у тому числі 65 дорослих курей, 158 курчат, 20 індиків. Від курей з 

птахогосподарств різних форм власності було виділено 138 ізолятів 

бактеріальних культур. У птиці з промислових господарств ізольовано 101 

культуру з родин Enterobacteriaceae (89,37 %), Staphylococcaceae (4,42 %), 

Enterococcaceae (3,54 %), Clostridiaceae (1,77 %), Mycoplasmataceae (0,9 %). 

Аналізуючи видовий склад ізольованих збудників з родини 

Enterobacteriaceae, виявлено, що рід Escherichiaspp. склав 88,1 %; 

Enterobacterspp. – 6,0 %; Proteusspp. – 3,9 %; Providenciaspp. – 1,0 %, 

Salmonella Enteritidis – 1,0 %. 

За дослідження курей з дрібних птахівничих господарств, у тому числі 

присадибних, виділено 37 культур бактерій з родин Enterobacteriaceae 

(92,6 %), Pseudomonadaceae (3,7 %), Clostridiaceae (3,7 %). Під час аналізу 

видового складу мікроорганізмів з родини Enterobacteriaceae встановлено, що 

Escherichiaspp. Склала 80,0 %; Enterobacterspp. – 12,0 %; Proteusspp. – 4,0 %; 

Salmonella Enteritidis – 4,0 %. 

Під час бактеріологічних досліджень індиків різного віку з 

присадибних господарств ізольовано 12 культур мікроорганізмів з родини 

Enterobacteriaceae – Escherichiaspp. (50,0 %); Klebsiellaspp. (16,7 %); 

Proteus spp. (16,7 %); Enterobacterspp. (8,3 %); Citrobacterspp. (8,3 %). 

Також впродовж 2021 року було проведено бактеріологічне 

дослідження 51 проби кормів та компонентів для їх виготовлення з 

різних областей України. Виявлено, що 16 проб не відповідали Наказу 

МінАППУ № 131 від 19.03.2012 р. із змінами № 550 від 11.10.2017 – 15 
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зразків за показником загальної бактеріальної забрудненості (29,4 %) та 16 

зразків – за загальною кількістю ентеробактерій (31,37 %). За показником 

наявності сульфітредукуючих клостридій усі досліджені проби відповідали 

вимогам Наказу (збудників ізольовано не було). Установлено, що основними 

контамінантами комбікормів були умовно-патогенні мікроорганізми з 

родини Enterobacteriaceae (52,5 %), Bacillaceae (41,25 %), Pseudomonadaceae 

(3,75 %), Enterococcaceae (1,25 %) та Staphylococcaceae (1,25 %). 

Представниками домінуючої родини Enterobacteriaceae були мікроорганізми 

роду Enterobacterspp. – (69,0 %), Citrobacterspp.(12,0 %), Serratia spp. (7,1 %), 

Klebsiellaspp. (4,7 %), Escherichiaspp. (2,4%), Salmonella spp. (2,4 %), 

Proteusspp. (2,9 %). 

Привертає увагу факт, що з проби корму ізольовано культуру 

Salmonellaspp., (2,4 % від загальної кількості ізольованих бактерій з родини 

Enterobacteriaceae), що є категорично недопустимим. 

Результати свідчать, що корми для птиці та їх компоненти часто не 

відповідають існуючим вимогам за показником контамінації збудниками 

бактеріальних інфекцій. Згодовування кормів, контамінованих навіть 

умовно-патогенними мікроорганізмами, може призводити до зниження 

якості птахівничої продукції, захворювання птиці та навіть її загибелі. 

Своєчасне проведення скринінгових бактеріологічних досліджень щодо 

якості кормів для годівлі птиці дає можливість прогнозувати та передбачати 

спалахи бактеріозів на виробництві. 
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РІЄМЕРЕЛЬОЗУ 

 

Розроблено новий спосіб діагностики ріємерельозу, що включає в себе: 

Епізоотологічне обстеження на ріємерельоз серед молодняку 

водоплавної птиці. При проведенні епізоотологічного обстеження гусячих 

та качиних господарств спостерігають птицю з клінічними ознаками, що 

характеризуються нервовими розладами (тремор голови та шиї, атаксія 

(втрата координації) – перевертання на спину з плавальними рухами лапок), 

набряк підшкірних тканин навколо плеснових суглобів, наявність  нальоту 

навкруги ануса. Загибель від хвороби склала серед птиці 15-30%. 

Захворювання спостерігається в племінний період (лютий-квітень). 

Найбільше хворіє молодняк віком від 14 днів до 2 місяців. Загальні ознаками 

інфекції – слабкість, зниження рухливості, відмова від корму, підвищення 

температури тіла, ерозія суглобового хряща.  

При патологоанатомічному розтині у трупів виявляються  зміни, 

подібні ріємерельозу водоплавної птиці, а саме: жирова дистрофія печінки з 

застійною гіперемією, фібринозний перигепатит; фібринозний спленіт; 

катарально-геморагічне запалення кишечника з ін’єкцією судин; 

фібринозний перикардит та епікардит, дряблість серцевого м’яза з явищами 

дистрофії; серозну пневмонію, серозно-фібринозний плеврит, фібринозну 

бронхопневмонію та фібринозний аеросаккуліт. 

Лабораторні дослідження. Для лабораторних досліджень від загиблої 

птиці, а також при забої клінічно хворих відбирають легені, серце та кров з 

mailto:tsynovalexvet@ukr.net


ІННОВАЦІЇ  

У ПТАХІВНИЦТВІ 

INNOVATIONS  

IN POULTRY 

 

 56 

серця, кишечник, печінку, селезінку. Дослідження проводяться за схемою, 

яку наведено в таблиці. 

Відбір патологічного матеріалу 

Посів на кров’яний агар (культивування 48 год за 37о С з 5% СО2) 

Виготовлення мазку-відбитку 

Фарбування  мазку за Грамом та мікроскопія колоній до 3 мм, які мають 

сірий колір та слизисту консистенцію 

Наявність або відсутність біполярно пофарбованих бактерій або кокобацил 

Відсів підозрілих колоній на кров’яний агар  

(культивування 48 год за 37о С з 5% СО2) 

Біохімічні дослідження 

Постановка біопроби 

 

Результати досліджень. При бактеріологічних дослідженнях на 

кров'яному агарі в присутності 5% CO2 і температурі 37°С через 24 години 

утворюються колонії гладкі з відсутньою пігментацією, розміром 0,5-1,0 мм. 

Через 48 годин культивування розмір колоній досягає 2-5 мм. Гемолітична 

активність у культур відсутня. При мікроскопії клітини збудника мають 

форму грам негативних кокопаличок.  

Далі проводяться біохімічні дослідження властивостей виділених  

культур, ізоляти ріємерел мають типові для виду властивості, а саме 

позитивна реакція при бактеріологічних дослідженнях на: каталазу, оксидазу, 

на розрідження желатини, уреазу, утворення індолу. Обов’язково 

ферментують: глюкозу, сахарозу, мальтозу, манніт та декстрозу.  

Патогенні властивості ріємерел перевіряють на 10-ти денних каченятах. 

Внутрішньом'язово вводиться збудник в концентрації 3*109 м. к./ см3, 0,5 мл. 

Загибель каченят спостерігається через 24-96 годин після інфікування. Далі 

проводиться ре ізоляція збудника з крові серця. 
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Клінічні ознаки хвороби і патоморфологічні зміни після інфікування 

відповідають даним, що отримані раніше.  
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ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ СКЛАДОВИХ  ЯЄЦЬ  КУРЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ТА ЗАКОРДОННОЇ СЕЛЕКЦІЇ 

 

Україна є одним із лідерів світового ринку виробництва харчових яєць і 

входе до десятки найбільших виробників цієї продукції. В Україні структура 

виробництва харчових яєць об’єднує два потужні сектори. Це насамперед 

спеціалізовані багато інтегровані птахо підприємства, які використовують 

сучасну технологічну базу із використанням кліткового обладнання, 

мікроклімату та комбікорму. В якості генетичного матеріалу ними 

використовується сучасні кроси закордонної селекції (наприклад, Хай Лайн 

W36, Ломанн браун тощо). Друга частина цього сектору економіки поєднує 

так звані господарства населення, або присадибні та фермерські 

господарства, або мікро-, малі та середні підприємства (далі ММСП). Нажаль 

безконтрольна робота в цьому сірому секторі разом з невеликими міттевими 

вигодами має значну кількість обмежень та недоліків. Насамперед значна 

обмеженість у коштах, що обумовлює використання застарілого обладнання, 

недотримання ветеринарно-санітарних вимог, низьку якість кормів та 

невелику продуктивність птиці. Незважаючи на вищесказане ця частина 

                                                   
2 Науковий керівник Катеринич О.О., д.с.-г.н., с.н.с. 
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птахівництва України становить значну конкуренцію легальним 

спеціалізованим підприємствам. Саме тут виробляється біля 50% яєць від 

загального виробництва в країні (рис.). Стабільність цієї тенденції 

обумовлює та слугує  багаторічним буфером харчової безпеки країни, що не 

може викликати  питання.  

 

Динаміка співвідношення виробництва яєць за категоріями господарств в 

Україні [1]. 

Так, у 2021 році спеціалізованими господарствами було вироблено біля 

49,8 %  харчових яєць, населенням – 50,2 %. На перспективу ці терези 

можуть бути змінені в обидві сторони. Якщо це відбудеться від  зростання 

валового виробництва виграє країна та населення.   

Оскільки в Україні, для виробництва харчового яйця використовується 

значна кількість генетичних ресурсів різного походження метою наших 

досліджень було проведення порівняльного аналізу щодо якості цього 

цінного продукту шляхом визначення вартості окремих складових. 

Основними показниками в наших дослідженнях були загальна витрата кормів 

(кг на гол.) за час вирощування та використання несучки, несучість на 

початкову несучку (шт.), маса яєць (г), білку (г), жовтку (г) та енергетична 

цінність (кДж за кг яйцемаси). Результати наших розрахунків наведено в 

таблиці. 

% 

рік 
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Монетизовані показники якості яєць порід, батьківських стад і 

гібридів птиці вітчизняної і зарубіжної селекції (за рік життя) 

Порода, 

батьківська 

форма, гібрид 

(код) 

Витрати Несу-

чість, 

шт. 

Маса, г Вартість, грн. 

к
о
р
м

у
, 

к
г 

за
га

л
ь
н

і,
 

гр
н

 

я
єц

ь
 

ж
о
в
тк

а 

б
іл

к
а
 

я
й

ц
я 

ж
о
в
тк

а 

б
іл

к
а
 

к
Д

ж
 

Птиця вітчизняної селекції 

Бірківська 

барвиста (А) 

33,58 515,53 210 60,6 18,2 34,4 3,2 0,11 0,06 0,08 

Полтавська 

глиняста (14) 

36,58 562,03 200 60,5 17,4 36,3 3,7 0,13 0,06 0,09 

Геркулес білий 

(Г2) 

43,96 677,78 155 64,0 19,2 37,2 5,7 0,19 0,10 0,10 

Птиця закордонної селекції 

Хай Лайн W36 

(батьки) 

31,48 495,08 205 62,6 17,3 38,2 3,1 0,10 0,05 0,08 

Хай Лайн W36 

(гібрид) 

28,62 450,07 208 63,8 17,3 38,2 2,8 0,10 0,05 0,07 

Ломанн браун 

(батьки) 

37,78 581,77 202,8 64,3 15,8 40,3 3,7 0,15 0,06 0,1 

Ломанн браун 

(гібрид) 

31,48 487,34 202,8 65,2 15,8 40,3 3,2 0,13 0,05 0,08 

 

Згідно з отриманими результатами вартість яєць птиці вітчизняної 

селекції знаходиться в межах від 3,2 грн за шт. (Бірківська барвиста) до 5,7 

(Геркулес). Для закордонної птиці ці показники, відповідно, 5,3 та 6,0 

(батьківські форми) і 4,7-5,0 (фінальний гібрид). Вартість 1 г жовтку коштує 

0,11–0,19 грн. для вітчизняної птиці та 0,12-0,15 і 0,1-0,1 для закордонної. 

Вартісне значення білку, відповідно, для вітчизняної птиці – 0,06-0,1 грн.,  

закордонної – 0,05-0,06 грн. Енергетична цінність яйцемаси становить 

відповідно – 0,08-0,1 грн за кДж (вітчизняна птиця) та 0,08-0,1 (закордонна). 

Висновки.  

1. В Україні ринок виробництва харчового яйця складається з двох 

майже рівноцінних секторів економіки, діяльність яких дозволяє бути одним 

із світових лідерів з виробництва цього виду продукції птахівництва. 
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2. Розрахована нами відносна вартість харчового яйця отриманого від 

птиці вітчизняної селекції переважає відповідну закордонну продукцію, що 

робить ринок виробництва харчових яєць в особистих селянських та 

фермерських господарствам менш рентабельним та привабливим. 

3. Вартість основних складових харчових яєць птиці вітчизняної та 

закордонної селекції вірогідно не відрізняється за винятком курей 

комбінованого типу (Геркулес білий) і знаходиться в межах 0,1-0,15 грн. за 

грам жовтку та 0,05-0,06 грн. за грам білку. 

 

Література 
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СТАН ЯЄЧНОГО ВИРОБНИЦТВА У КРАЇНАХ ЄС ТА УКРАЇНІ 

 

Країни Західної Європи вирізняються високим рівнем яєчного 

виробництва. Історично тут сформувалися світові центри з селекції, розробки 

технологій, менеджменту та ін. 

За період 2000-2010 років у ФРН середньорічний приріст виробництва 

яйця становив трохи менше 1%, а останні три роки він стабілізувався на рівні 

близько 10,1 млн. тонн яєчної маси. Цілком очевидно, що заборона на 

традиційні кліткові батареї лише посилить ситуацію. 

За словами аналітика Міжнародної комісії з птахівничої галузі, 

професора Г. Віндхорста, за глобального зростання виробництва в 

середньому на 2% на рік і виходу на рівень 63,7 млн. тонн яєчної маси 

питома частка країн Європи в цьому обсязі скоротилася в 2010 р. з 18,5 до 

16,4%. Випуск яйця в них становив 10,4 млн. т, у тому числі в державах – 

членах ЄС близько 6,7 млн. тонн. Зокрема, в Німеччині, де заборона на 

традиційні кліткові батареї була оголошена ще в січні 2010 р., виробництво 

яйця наступні два роки зменшилося на 11%. Його експорт із Німеччини 

скоротився до мінімального рівня, а імпорт значно зріс. 

                                                   
3 Науковий керівник Наливайко Л.І., д.в.н., професор 

mailto:torovikdrugovaa@gmail.com
mailto:starboyvik21@gmail.com


ІННОВАЦІЇ  

У ПТАХІВНИЦТВІ 

INNOVATIONS  

IN POULTRY 

 

 63 

Німецько-французькі дослідні центри INRA та ITAVI проаналізували 

чотири шляхи розвитку галузі в країні до 2025 р. різного ступеня державного 

регулювання та залученості німецьких птахівників у глобальні інтеграційні 

процеси. З'ясувалося, що тільки при виконанні жорстких заходів практично 

повної дотації та державного регулювання можна зберегти нинішній рівень 

виробництва. При трьох інших шляхах до 2025 р. випуск яйця та м'яса птиці 

має скоротитися, а кількість імпортної продукції зрости на 16-25%. 

Німеччина є нетто-експортером м'яса птиці. У виробництві яєць 

вітчизняні показники складають, приблизно, 70% внутрішнього споживання. 

Частка виробництва яєць та м'яса птиці у валовому обсязі аграрного 

виробництва Німеччини становить близько 7%. У середньому, за період з 

2017 по 2019 рік обсяг виробництва сягнув 3,6 мільярда євро, майже 67% із 

них складає м'ясо птиці. 

За порівняно стабільних показників споживання яєць, попит німців до 

м'яса та яйця птиці зростає вже кілька десятиліть. Значною мірою цей попит 

задовольняється кількома сотнями спеціалізованих господарств із значним 

великим поголів'ям. 

У німецьких птахівницьких господарствах найпоширенішим птицею з 

явною перевагою є кури. За порівняно стабільних показників споживання 

яєць апетит німців до м'яса птиці зростає вже кілька десятиліть. Значною 

мірою цей попит задовольняється кількома сотнями спеціалізованих 

господарств із дуже великим поголів'ям. Від загального поголів'я 

сільськогосподарських тварин  (57% ) кури складають 23%. 

Крім того, останнім часом значного попиту набула індичка: з початку 

1990-х років її поголів'я збільшилося більш ніж удвічі. На третьому місці 

знаходиться розведення качок, а відгодівля гусей на ринку займає лише 

невелику нішу. Інші види птиці, такі як цесарки, перепілки та фазани, 

розводяться лише в дуже обмежених кількостях. 
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При розведенні курей-несучок нині переважає підлогове утримання 

(62%). Прийнята Європейською комісією 8 січня 2008 р. під натиском 

«зелених» директива забороняє використання в країнах ЄС традиційних 

кліткових батарей і згідно наказу з 1 січня 2012 р. застосовуються лише 

підлогові або «комфортні» умови: повинні мати не менше 750 см2 підлоги, 

сідало, гніздо з підстилкою та ванну для прийняття «пилових ванн». 

Внаслідок цього значно скорочується щільність посадки і, як наслідок, 

збільшуються енерго- та трудовитрати, зменшується вихід продукції на 

одиницю виробничої площі. Дивно, але при цьому виникають і певні 

проблеми зоогігієнічного та ветеринарного характеру (наприклад, поширення 

кокцидіозів). Але, за даними Agra-CEAS, вартість переходу з традиційних 

кліток на «комфортні» має становити менше 1 євроцента на кожне отримане 

яйце, низка аналітиків припускають, що невраховані та непрямі витрати 

набагато вищі та помітно впливають на рентабельність птахівницьких 

підприємств у країні. 

Птахи живуть десятками тисяч у критих курниках. У якості 

підстилкового матеріалу використовують солому та стружки, де вони 

залюбки можуть ритися, клювати і купатися у пилу. При вигульному 

утриманні кури додатково мають можливість бути просто неба. Так 

утримується  19% курей-несучок. У 8% випадків практикується так зване 

розміщення у «малих групах», де кури утримуються групами в обладнаних 

вольєрах. Близько 11% посідає органічне виробництво. 

Рішення щодо переходу розміщення курей в «малих групах» у 

виробництві було ухвалено урядом у квітні 2016 року. Для птахівничих 

господарств передбачено термін для поширення групового утримання до 

кінця 2025 року. Лише за особливих обставин цей термін може бути 

подовжено не більше ніж до 2028 року. В даний час розводяться  практично 

тільки кури-несучки з високою несучістю. На рік вони можуть виробляти 

понад 300 яєць, але вже після першого року їхня продуктивність знижується, 
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і тому у віці близько 1,5 років курей здають на забій, а стадо поповнюють 

молодою птицею. 

У той час як у Західній Європі галузь перебуває у стані стагнації 

(застою виробництва та торгівлі протягом тривалого періоду часу), на 

іншому кінці континенту – склалася  інша картина. 

Що стосується України, очікується значне зростання виробництва яйця 

найближчими роками. На сьогодні середньорічний приріст склав близько 7% 

і рівень випуску наближається до 1 млн. тонн яєчної маси на рік [1].  

В Україні є і передумови підвищення експортного потенціалу, оскільки 

у країнах ЄС споживання яйця і яйцепродуктів на душу населення помітно 

знижуватися не буде, а виробництво «органічного» яйця не покриває потреби 

всіх категорій населення та промисловості через високу вартість. 

Складається сприятлива ситуація, якою вітчизняні птахівники мають 

скористатися [2]. 
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