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Прогрес науки визначається працями її вчених
і цінністю їх відкриттів.
Луї Пастер

The progress of science is determined by the works
of its scientists and the value of their discoveries.
Louis Pasteur

Шановні учасники!
Щиро вітаємо всіх на
І Міжнародній науково-практичній
он-лайн конференції
“Інновації у птахівництві”
Сподіваємося, що кожен
відвідувач знайде тут корисну
інформацію та нові можливості для
наукового партнерства
З повагою,
організаційний комітет

Dear participants!
You are sincerely welcome to visit
the 1-st International scientific and
practical online conference
“Innovations in Poultry”
dedicated to World Egg Day.
We hope that every visitor will find here
useful information and new
opportunities for scientific partnership
Best regards,
organizational committee
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНИЙ КУР БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
ПО АЛЛЕЛЬНОМУ СОСТАВУ ГЕНОВ PRL, GH И IGF-I,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ПРИЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТИ

Введение. Птицеводство является одним из важнейших направлений
сельского хозяйства, в том числе и в Республике Беларусь. Достижения
мировой науки в области молекулярной генетики кур позволили проводить
изучение генетического потенциала данной птицы по генам, влияющим на
хозяйственно-ценные признаки.
Материалы и методы. Для изучения генетической структуры кур белорусской
селекции отцовских линий был отобран биоматериал у 50 курочек и 40
петушков линии К1 породы род-айленд красный, а также 39 курочек и 39
петушков линии Б(5) породы белый леггорн. Полиморфизм генов изучали с
помощью PCR и PCR-RFLP маркеров. Определяли наличие: инсерции 24 п.н. в
промоторном участке гена пролактина; транзициицитозина 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.
Результаты.
Генетическая
дифференциация
популяций
совокупности изученных полиморфных локусов отражает
продуктивности, что иллюстрирует таблица 1.

кур
их

по
тип

Таблица 1.Частоты встречаемости аллелей генов PRL, GH, IGF-I в
линиях кур Б(5) породы белый леггорн и К1 породы род-айленд
красный
Линия кур
Локус
линия Б(5)
линия К1
PRL24 Indel
0,974 (I)
0 (I)
0,026 (D)
1 (D)
PRLC-2402T
1(C)
0,355 (C)
0 (T)
0,645 (T)
GH1in
1 (A)
0,805 (A)
0 (C)
0,195 (C)
GH4inMspI
0,795 (A)
0,110 (A)
0 (B)
0,245 (B)
0,205 (C)
0,645 (C)
IGF-Ipr
0,510 (A)
0,680 (A)
0,490 (C)
0,320 (C)
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Рис. 1. Частота встречаемости
аллелей генов PRL, GH, IGF-I в
геноме петушков и курочек линий
Б(5) породы белый леггорн и К1
породы род-айленд красный
Различия между частотами
встречаемости генотипов курочек
и петушков двух исследуемых
линий незначительны, что
представлено на рисунке 1.

1-50 столбцы – курочки линии
К1 породы род-айленд
красный; 51-90 столбцы –
петушки линии К1 породы
род-айленд красный; 91-129
столбцы – курочки линии Б(5)
породы белый леггорн; 130168 столбцы – петушки линии
Б(5) породы белый леггорн.
Рис. 2. Результаты
кластеризации петушков и
курочек линий белорусской
селекции по данным о
составе аллелей генов PRL,
GH, IGF-I, полученные с
помощью программы
Structure v. 2.3.4 (К=2)
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 родайленд и кластер яичной линии Б(5) породы белый леггорн.

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

Іщенко Юрій, avian@meta.ua;
Рябініна Олена, ryabinina_e@ukr.net
Ефективність виробництва продукції
Державна дослідна станція птахівництва НААН
птахівництва залежить від дотримання
технології вирощування птиці, контроль
розвитку якої здійснюють за рахунок
контрольного зважування. Для обліку
даних зоотехнічного контролю живої
маси птиці створено комп’ютерну
програму, яка накопичує дані за період
вирощування
птиці,
розраховує
статистичні показники живої маси за
вибіркою та квадратичний сплайн для
побудови
кривої
росту птиці,
поліноміальні
коефіцієнти
для
емпіричної функції.
Результати та обговорення
Квадратичний сплайн розрахований
на основі даних контрольного
зважування
птиці
дозволяє
апроксимувати та екстраполювати
живу масу на заданий день життя
птиці. Крива росту проходить через
всі точки середньої живої маси на
день зважування птиці.

Методи
Дослідження проводились на даних
контрольного
зважування
стада
ремонтного молодняку Індиків кросу
“Харківський”.
Розраховувались
показники середньої живої маси,
похибка
вимірювань,
стандартне
відхилення, похибка стандартного
відхилення,
варіація,
асиметрія,
ексцес та однорідність стада.
За
даними
середньої
маси
розраховувався квадратичний сплайн
для отримання кривої росту та
коефіціенти поліноміальної функції
емпіричної формули.
Висновки
Комп’ютерна
програма
успішно
випробувана на дослідній фермі
ДДСП НААН при контрольному
зважуванні
індиків
кросу
«Харківський», рекомендована для
використання
у
виробництві
www.programs.avianua.com

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ
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ВІТЧИЗНЯНОГО ГЕНОФОНДУ ПТИЦІ
Комар Тетяна, аспірант (керівник Катеринич О.О., д.с.-г.н., директор)
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Збереження генетичних ресурсів
ДДСП НААН здійснюється за рахунок
щорічного відтворення генофондних
стад рідкісних порід і популяцій та
контроль
за
їх
генетичною
структурою за використання методів
масової селекції.

Жива
Несучість
Загальні
Реаліза- Рентамаса
Маса
за 48
Витрати
витрати на
ція
бельтижнів
корму
утримання
Порода, популяція дорослих яєць
продукції ність
курей
життя
птиці
кг
г
шт. яєць
кг
грн.
грн.
грн.
%
Бірківська барвиста
2,1
58,0
120,0
32,5 390,0
507,0
492,1
-2,9
Полтавська
2,4
60,0
120,0
41,3 495,6
644,3
582,4
-9,6
глиняста
Ресинтезовані
українські кури із
2,8
60,0
115,0
45,2 542,4
705,1
658,9
-6,6
зозулястим
оперенням
Ресинтезовані
2,8
60,0
115,0
45,2 542,4
705,1
649,1
-7,9
українські кури з
чорним оперенням
Геркулес
3,6
65,0
100,0
50,1 601,2
781,6
693,9
-11,2
(плімутрок) білий
Геркулес
3,5
63,0
100,0
50,0 600,0
780,0
691,8
-11,3
кольоровий
Для зростання 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).

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ИСХОДНЫХ ЛИНИЙ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КРОССОВ ЯИЧНЫХ КУР
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Косьяненко Сергей, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор, onsptitsa@tut.by
Жогло Светлана, научный сотрудник
Вашкевич Татьяна, научный сотрудник
РУП «Опытная научная станция по птицеводству», Республика Беларусь
Показатели

Исходные линии
Б(5)

Б(6)

Б(М)

К1

К2

К3

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

Количество кур, голов

Птице исходных линий свойственны высокие инкубационные качества яиц. При отводе
молодняка исходных линий. в кроссе кур с белой скорлупой яиц вывод цыплят составил 81,6%,
выводимость яиц 88,2%. По исходным линиям кросса кур с коричневой скорлупой яиц
получены соответственно показателям значения 79,5% и 87,8 %.
Заключение. Проведенные испытания исходных линий яичных кур позволяют использовать
оцененную птицу в скрещиваниях при совершенствовании отечественных кроссов с белой и
коричневой скорлупой яиц.

По результатам исследований в кроссе
кур Б(5М6) с белой скорлупой яиц у
несушек линии Б(М) установлена самая
высокая масса яиц в 30 и 52 недели
жизни (56,6 г и 64,0 г). Куры линии Б(6)
отличались более высокой яйценоскостью
на среднюю несушку (289,1 шт. яиц),
скороспелостью (146,5 дней). У кур линии
Б(5) отмечены высокие качественные
показатели яиц.
В кроссе кур К134 с коричневой
скорлупой
яиц
более
высокие
яйценоскость
(290,3
шт.
яиц)
и
скороспелость (148 дней) характерны для
кур 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 выше у кур линии К1
– соответственно 98,2 и 96,8%.
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Вступ

Погіршення
заплідненості
в
племінних
птахогосподарствах пов’язують зі значною
варіабельністю репродуктивних характеристик
півнів. Метою роботи було вивчення впливу
морфо-фізіологічних характеристик тестикулів
на показники плодовитості півнів.
Методи
У півнів сріблястий леггорн популяції
«Бірківська барвиста», яких шляхом розтину
розділяли за відносною масою тестикулів (до і
понад 40 мг/100 г) на гіпо- і гіперпівнів,
визначали маси гребенів та корелятивні
зв’язки живої маси, мас тестикулів і гребенів, а
також індивідуальні відношення маси гребеня
до маси тестикулів.
На другому етапі
досліджень проводили відбір півнів за
розмірами тестикулів у 4-місячному віці за
допомогою ультразвукового сканера Logiq-e з
мікроконвексним датчиком в діапазоні частот
4-10 МГц. Відібраних таким чином півнів
розділили на дві групи (з гіпер- та
гіпогонадами) та утримували з курми для
оцінки інкубаційних показників якості яєць.

ГІПЕР- І ГІПОГОНАДИЗМ У ПІВНІВ
Котик Анатолій, amkotyk@ukr.net,
Гавілей Олена, Чорна Ганна, Полякова Людмила
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Результати та обговорення
Вперше
встановлено, що півні-леггорни в
дофункціональний період неоднорідні за масою
тестикулів. При розтині 80 голів 4-місячних півнівлеггорнів виявилось, що 36 з них 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
і 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)
в порівнянні з гіпопівнями (19,5±1,2).
Відбір півнів-плідників в 4-місячному віці за
розмірами
тестикулів
за
допомогою
ультразвукового методу при утримання 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 %.

Рис. 1. Гребені та тестикули
півнів різних груп

Рис. 2. Вигляд тестикулів на
УЗ-сканері

Висновки. Інформація про розміри гонад півнів вказує на доцільність вивчення їх морфо-фізіологічних, продуктивних і
репродуктивних характеристик, а також рівня резистентності до патогенів і токсинів. Застосування УЗ-діагностики в практиці
розведення курей дає можливість ефективно контролювати морфо-фізіологічний стан півнів-плідників.
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ВПЛИВ ЖИВОЇ МАСИ КУРЕЙ НА ПОЧАТКУ ФОТОСТИМУЛЯЦІЇ
НА ЇХ ЯЄЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
Вступ

Панькова Світлана, pankova_sm@i.ua
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Для успішної стимуляції продуктивності у птиці
необхідною умовою є досягнення нормативної живої
маси і однорідності стада за цією ознакою 80% і
більше. 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 більше – для
племінного.

Результати і обговорення
Жива маса молодок варіювала від 1115 до 1905 г,
середнє значення становило 1443 г. Птиця легкої
групи мала живу масу на 11,5% нижче за середню
групу, яка була на рівні невідсортованої за живою
масою птиці. Кури важкої групи переважали середню
на 12,7%. При цьому розподіл на рівновагові групи
значно знизив варіабельність цієї ознаки в групах – в
3,3-1,7 раз.

Методи

Молодок новостворюваної породи яєчних курей Бірківська
барвиста у віці 17 тижнів індивідуально зважили, оцінили
середній показник живої маси та його дисперсію. В
залежності від цього птицю розділили 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 ознак).
Господарсько-корисні ознаки за 40 тижнів життя в залежності від вагової групи
N

Жива
маса в 17
тижнів, г

σ

Маса яєць
у 30 тижнів,
г

Несучість за
40 тижнів
життя, шт.

Витрати
корму на 10
яєць, кг

Д1 (легка)

48

1277,5

71,0

51,9±0,90

69,9

2,44

Д2 (середня)

64

1437,1

47,2

52,2±1,11

64,2

2,66

Д3 (важка)

48

1626,7

91,9

52,8±0,89

67,3

2,53

По досліду

160

1442,9

154,3

52,6±0,72

66,5

2,56

Група
несучок

Несучість на середню несучку за 40 тижнів життя у дослідної птиці найвищою була в легкій групі – 69,9 шт., найнижчою в середній групі – 64,2
шт. Важка група з несучістю 67,3 шт. займає проміжне місце. За масою яєць у віці 30 тижнів несучки в дослідних групах знаходилися майже на
одному рівні (51,9-52,8 г). Витрати корму на 10 яєць найнижчими були в легкій групі Д1 (2,44 кг) і найвищими в середній групі (2,66 кг). Важка
8
вагова група займала проміжне місце за цим показником – 2,53 кг.
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ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФІТОБІОТИКІВ
Гавілей Олена,
elena.gaviley@gmail.com
Державна дослідна станція птахівництва НААН

Вступ Дедалі частіше у годівлі тварин використовують
біологічно активні добавки, серед яких відзначаються
природні специфічні екстракти рослин (фітобіотики,
фітокоректори або фітогени).
Великий інтерес серед яких представляють листя волоського
горіха, та соняшника
Методи. В якості фітогенів були вивчені листя соняшника та
листя волоського горіха. Хімічний склад та поживність
кожного зразка обраної сировини (вміст вологи, сирого
протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, кальцію, фосфору)
досліджено за використання загальноприйнятих методик

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

Показники

Зола, %
17,60
18,0
11,54
9,0
Результати та обговорення. В досліджуваних зразках листя
37,42
15,2
32,2
50,3
соняшника та горіха виявлено високий вміст b-каротину Вітамін Е, мкг/г
(291,6-295 мкг/г), що перевищує показники b-каротину в Кальцій, %
2,03
1,30
2,04
1,22
трав’яному борошні люцерни (220 мкг/г). Всі зразки мають
Фосфор, %
0,28
0,18
0,23
0,21
високий вміст природного антиоксиданту вітаміну Е (32-37
%), за цим показником вивчена сировина поступається Висновки. Дослідження хімічного складу фітогенів як альтернативи
люцерновому борошну.
трав’яному борошну показало перевагу зразків листя соняшника та
Листя соняшнику має високий вміст протеїну 16,2 %, що на волоського горіха за вмістом b-каротину – 291,6-295 мкг/г проти 220
рівні люцернового борошна (14,2 %). У значній кількості в мкг/г в трав’яному борошні люцерни. Сировина з соняшника та горіха
сировині з соняшника та горіха накопичувались кальцій і також містила в 1,7 раз більше вмісту кальцію, ніж борошно з
люцерни.
фосфор.

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ТКАНИНАХ ПЕРЕПІЛОК ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ ЕКЗОГЕННИХ ЕНЗИМІВ ТА РІЗНИХ ФОРМ СУЛЬФУРУ
Вступ
В ЇХ РАЦІОНІ
Висновки

8

Гунчак Алла, a_gunchak@ukr.net
Перспективними
є
дослідження
Найбільш ефективним на несучість
Сірко Ярослав. yasir@ukr.net
інтенсивності процесів метаболізму в
перепілок було комплексне введення у
організмі птиці за умови введення у Коретчук Світлана, svitlana_koretchuk@ukr.net
їх раціон ензимного препарату та
Інститут біології тварин НААН
раціон екзогенних ензимів та різних
мінеральної добавки Сульфуру у
форм Сульфуру. У наших дослідах ми
формі аквацитрату у кількості, що
вводили в раціон перепілок ензимний
становила 10% (в перерахунку на
препарат та цитрат сульфуру в
елемент).
процентному співвідношенні 50%, 25%,
Методи
10% (в перерахунку на елемент) від
його вмісту у формі неорганічної солі в
Дослідження проводили на п’яти групах (по
раціоні перепілок контрольної групи.
16 голів у кожній) перепілок, починаючи з
Результати та обговорення
14–добового віку. Утримання птиці в клітках
та її годівля відповідала технологічним
Кількість загальних ліпідів у тканинах печінки
вимогам.
Вся
птиця
одержувала
перепелів у 3- і 4-й дослідних групах
повнораціонний
комбікорм
(ПК),
збільшилась на 6,73% і 1,4 разу, а
збалансований за поживними і біологічно
триацилгліцеролів - на 12,21 та 4,9% в 1- і 4-й
активними речовинами. У кінці досліду
групах. Вміст НЕЖК у тканинах печінки
проведено забій птиці і взято проби тканин
перепелів був в 1- та 2-ї дослідних групах на
печінки. У досліджуваному матеріалі
19,9 та 14,13% більшим за одночасного
визначали вміст загальних ліпідів за
зменшення у 3- та 4-й групах на 5,83 і 13,83%.
методом Фолча; співвідношення окремих
Відносний вміст фосфоліпідів у перепілок 4-тої
класів ліпідів методом тонкошарової
групи зменшився на 7,91%. Несучість
хроматографії.
перепелів була найвищою у 4-й дослідній групі

ВПЛИВ ЕНЗИМНОГО ПРЕПАРАТУ ТА РІЗНИХ ФОРМ СУЛЬФУРУ В
9 РАЦІОНАХ КУРЧАТГунчак Алла, a_gunchak@ukr.net
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ НА
Стефанишин Ольга,
ПОКАЗНИКИ ПРОТЕЇНОВОГО ОБМІНУ
Сірко Ярослав, yasir@ukr.net
Інститут біології тварин НААН, Львів

Вступ
Для зниження витрат на годівлю птиці та підвищення її продуктивності
загальноприйнято використання кормових ензимів. Однак, реалізація потенціалу цих
добавок у птиці певного виду, віку і напряму продуктивності потребує з’ясування
механізмів їх взаємодії з ензимами, які синтезуються залозами внутрішньої секреції.
Актуальною є й можливість мікроелементного забезпечення птиці за рахунок хімічних
елементів у формі цитратів нанотехнологічного походження, які проявляють вищий
стимулювальний ефект на метаболізм птиці, ніж їх молекулярні форми.

Мета
Дослідити вплив комплексного уведення до раціону курчат-бройлерів екзогенних
ензимів і різних форм сульфуру на показники білкового обміну та з’ясувати
можливість заміни сульфуру у формі неорганічної солі, яким частково компенсують
дефіцит сірковмісних амінокислот у раціонах птиці, сульфуром нанотехнологічного
походження.

Схема досліду на курчатах-бройлерах
Група

Характер живлення

Контрольна

ПК+0,2 % Na2SO4

Дослідна 1

ПК+0,2 % Na2SO4+ЕП

Дослідна 2

ПК+ СЦ (25 % від контролю, в перерахунку на елемент)+ЕП

Дослідна 3

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

«Натузим» ‒ препарат, утворений трьома
штамами мікроорганізмів (Trichoderma
Longibrachiatum or reesei, Bacillus subtilis,
Aspergillus Niger) + фітаза
Цитрат сульфуру ‒ розчин гідратованих
і/або
карбоксилованих
наночастинок
елемента у деіонізованій воді із його вмістом
в кількості від 10 до 100 мг/л та слабо
кислою реакцією, рН 6,0–6,5 (наданий для
досліджень
співробітниками
ТОВ
«Наноматеріали і нанотехнології», м. Київ).
Висновки

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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ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОРМІВ В ГОДІВЛІ ПТИЦІ

Полякова Людмила, luda.polyakova@ukr.net,
Чорна Ганна
Результати та обговорення
Вступ
Державна дослідна станція
За вмістом білка (до 11%) просо займає одне з
Зміна природно-кліматичних умов в Україні не птахівництва НААН
перших місць серед інших зернових культур. Окрім
дозволяє в повному обсязі вирощувати
того, воно має досить високий вміст жиру – 3,4%, що
необхідні для кормовиробництва культури. Тому
перевищує показники інших зернових. Насіння
для нашої країни гостро стоїть проблема
досліджуваного сорту ріпаку має високу енергетичну
пошуку
та
ефективного
використання
цінність, оскільки містить 36% жиру і 19% сирого
альтернативних кормових культур і засобів, що
протеїну, за хімічними даними воно подібне до соєвої
дозволяють
частково
компенсувати
цей
та соняшникової макух, але містить ряд антипоживних
дефіцит високоякісних компонентів раціонів для
речовин, тому потребує подальших досліджень.
птиці. Фахівці відзначають, що в найближчі роки
Просо
Показники
зменшаться
посівні площі соняшнику, сої,
Сорго
Ріпак
хімічного складу
кукурудзи на зерно з метою заміни їх на нішеві
Казкове
Особливе
культури (сорго, просо, ріпак, нут, сочевиця)
Сирий протеїн, %
10,91
9,67
9,0
18,7
Методи
Сирий жир, %
3,37
3,35
2,84
36,0

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.

Зола, %
Вітамін Е, мкг/г
Кальцій, %
Фосфор, %
Клітковина, %

3,15
37,0
0,2
0,33
7,7

4,44
35,0
0,1
0,35
9,2

2,88
25,0
0,08
0,28
3,8

4,2
37,0
0,38
0,71
7,0

Висновки Досліджувані зразки нових сортів проса і сорго мають хімічний склад
подібний до інших зернових, таких як пшениця і кукурудза, і можуть слугувати їм
альтернативою. Насіння досліджуваного сорту ріпаку за хімічними даними подібне
до соєвої та соняшникової макух.
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Волонсевич Маргарита, зоотехник цеха инкубации,
231761, г. Скидель, ул. Ленина, 121, Республика Беларусь, филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат» Скидельский»,
Киселёв Александр, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора по научной работе, e-mail: kiselev_alex@tut.by
223036, г. Заславль, ул. Юбилейная, 2а, Республика Беларусь, РУП «Опытная научная станция по птицеводству»,
Малец Александр, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, зав. отраслевой научно-исследовательской лабораторией «АгроВет»,
230023, г. Гродно, ул. Волковича, 1, Республика Беларусь, УО «Гродненский государственный аграрный университет»

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАПРАВЛЕННОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ С-СПЕКТРА ДЛЯ ПРЕДИНКУБАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ КУР
Показатели
количество проинкубированных яиц
количество неоплодотворенных яиц
количество некондиционного молодняка
выводимость яиц, %
вывод кондиционных цыплят, гол. / %

Способ прединкубационной обработки яиц
ультрафиолетовое излучение С-спектра
центральная зона
периферийная зона
итого
шт.
%
шт.
%
шт.
%
750
100
750
100
1500
100
21
2,8
30
4,0
51
3,4
13
1,7
27
3,6
40
2,7
93,3
89,7
91,5
680
90,7
646
86,1
1326
88,4

газация
формальдегидом
шт.
%
1500
100
60
4,0
45
3,0
91,9
1323
88,2

По результатам инкубации при прединкубационной обработке яиц УФ-излучением С-спектра и формальдегидом получены практически
идентичные и на высоком уровне: выводимость яиц – 91,5-91,9%, вывод цыплят – 88,2-88,4%. 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 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 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.
Заключение. Большие поверхностные дозы УФ-излучения С-спектра (56910 Дж/м2), концентрирующиеся при работе бактерицидных
облучателей преимущественно в центральной зоне инкубационных лотков, не оказывают отрицательного влияния на развитие эмбрионов кур.
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 выступает резервом дальнейшего повышения инкубационных
качеств яиц в сравнении с их обработкой перед закладкой на инкубацию формальдегидом.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА РОСТЕРІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
Методи
12
ПТИЦІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Roaster (ростер) - аналогічні з бройлерами
Драчук Інна, innesd@ukr.net аспірант
характеристики, за винятком ваги патраної тушки.
(керівник Катеринич О.О., д.с.-г.н.)
Маса складає 2,16 - 3,4 кг. Ростери піддаються обробці у
Інститут тваринництва НААН
віці 8 - 12 тижнів і, зазвичай, надходять у продаж цілими
тушками (M.E. Ensminger, 1992).
Технологічні параметри при вирощуванні ростерів на
підлозі
Повітрообмін,
Температура, оС
Відносна
Вік
м3 повітря/год
вологість,
птиці,
у
під
на 1 кг живої
%
тижнів приміщенні брудером
маси, не менше
1
28-26
35-33
2-3
26-24
32-28
4
24-22
28-26
60-70
5,5
5-9
18-16
10-13
16
Світловий режим для дослідної птиці при вирощуванні на м’ясо (на підлозі)
Вік
птиці,
тижнів
1-4 днів
5-7 днів
2
3
4
5-13

Тривалість
світлового дня,
годин
23
16
14
12
10
9

Освітленість
, лк
50-30
40-30
30-20
20-10
7-5
7-5

Час
вмикання вимикання
світла
світла
0-00
23-00
4-00
20-00
5-00
19-00
6-00
18-00
7-00
17-00
8-00
17-00

В
дослідженнях
використовували 2 групи
птиці. Дослідна група –
півники заводської лінії Г2
породи
Плімутрок
білий
м’ясо-яєчного
напряму
продуктивності
(геркулес
білий) та контрольна група –
курчата-бройлери
кросу
Росс-308.
Годівлю
здійснювали повнораціонним
комбікормом (ОЕ – 290
ккал/100 г, СП – 20 %).
Термін
відгодівлі курчатбройлерів становив 6 тижнів,
півників-ростерів – 13 тижнів.
Висновки

За результатами досліджень проведено порівняльний аналіз
технологічних показників при вирощуванні півників м’ясояєчного напряму продуктивності вітчизняної селекції з
курчатами-бройлерами.
Розраховано показники собівартості та рентабельності
виробництва м’яса півників геркулес у порівнянні з курчатамибройлерами, які становлять відповідно 34,83-33,88 грн/кг та
72,3-77,1 % проти 32,83 грн/кг та 46,2 % у контролі.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ ЗА ПІДВИЩЕНОЇ
ЩІЛЬНОСТІ УТРИМАННЯ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
Актуальність

Осадча Юлія, seledat@ukr.net
Національний університет біоресурсів і
Підвищена щільність утримання курей є способом
природокористування України
досліджень

ресурсозбереження у яєчному птахівництві, який
використовується виробничниками для отримання більшої
кількості яєць з 1м2 площі пташнику. Однак ефективність її
застосування потребує уточнення за використання
сучасних кросів курей-несучок.
Схема досліду
Показники

1
181440
10

Група несучок
2
3
326592 344736
18
19

4
362880
20

Несучок в групі, гол
Несучок в клітці,гол.
Щільність
13,3
24,0
25,3
26,7
посадки, гол./м2
Забезпеченість
750,6
417,0
395,1
375,3
площею, см2/гол
Відхилення рівня збереженості та
несучості курей від нормативного рівня

Показники
Початкове поголів'я, гол
Поголів'я несучок у віці 62 тиж., гол
Падіж, вибракування, гол.
Отримано яєць у 62-тиж. віці, шт.
Отримано яйцемаси, всього, кг
– на початкову несучку, кг
Отримано з 1 м2 пташнику:
– яєць, шт.
– яйцемаси, кг
Затрати корму, всього, кг
– на 1 кг яйцемаси
Європейський коефіцієнт
ефективності, од.

Обсяги виробництва яєць залежно
від щільності утримання несучок

Група несучок
1
2
3
4
181440
326592
344736
362880
171098
308303
325086
309900
10342
18289
19650
52980
46013184 81452045 85977158 87018624
2885027 5139624 5468147 5516981
15,9
15,7
15,9
15,2
17429
1092,8
7058089
2,45

30853
32567
32962
1946,8
2071,3
2089,8
12322316 12868857 13277924
2,40
2,35
2,41
21,0±0,07 21,4±0,07
21,4±0,10
20,4±0,07'
*
°
Висновки

Щільність посадки несучок сучасних білояєчних кросів доцільно збільшити до
25,3 гол./м2, тобто знизити забезпеченість їх площею до 395,1 см2/гол. (за
нормативних вимог 400–450 см2/гол.). Це дає 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, та 40 млн.
яєць (15138 шт. з 1 м2 його площі), порівняно з європейськими нормами.
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Рябініна Олена, ryabinina_e@ukr.net
Мельник Володимир, lab20@ukr.net
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Семенюта Наталія, pirogova57@ukr.net
ВСП “Хомутецький фаховий коледж ПДАУ”

ТЕСТУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИМУСОВОЇ
ВІДГОДІВЛІ ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦІ

Вступ

Результати

Примусова відгодівля водоплавної птиці дає
змогу підвищити конкуренто-спроможність
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 актуальним.

Розроблено та проведено тестування:
1. Експериментальної системи приготування
кормів та кормових сумішей для водоплавної
птиці в умовах фермерських господарств.
2. Універсальної кліткової батареї для
вирощування молодняку водоплавної птиці
починаючи з добового віку та утримання птиці
в процесі примусової відгодівлі.
3. Чотирьох модифікацій експериментальних
машин
для
примусового
годування
водоплавної птиці, в тому числі
- з робочим органом спірального типу;
- з робочими органами двохшнекового типу;
- «гідравлічного» типу з електричним
приводом;
- «гідравлічного» типу без застосування будьяких електричних або механічних приводів.

Методи
На основі вивчення існуючих технологій
визначали перелік та необхідні технічні
характеристики
обладнання
для
вирощування та примусової відгодівлі
водоплавної птиці в умовах фермерських
господарств. Розробляли експеримен-тальне
обладнання та проводили його тестування
на птиці.
Висновки

Тестування експериментального обладнання засвідчили його працездатність та відповідність поставленим вимогам. В
результаті тестування визначено основні технічні характеристики обладнання та напрямки його можливого застосування.
Розроблене обладнання після деякого конструктивного доопрацювання рекомендується до серійного виробництва

15 ОЦІНКА СПОСОБІВ ДОСТАВКИ РЕЧОВИН ДО ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ НА
Вступ
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. 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.
Результати та обговорення
У контрольній групі вивелося 21 голів
курчат, що становить 80,8 %, у першій
дослідній – 18 голів (69,2 %), у другій –
22 голови (84,7 %). Вивід молодняка з
яєць другої дослідної групи був на 1
голову (3,9 %) більшим за контроль.
Висновки
Кращим способом доставки речовин
до амніону на пізніх стадіях розвитку
зародка – є введення їх через отвір у
тупому кінці яйця з проколом амніону
через повітряну камеру.

ПІЗНІХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ

Методи

Для досліджень використали 100 шт.
інкубаційних
яєць
курей
породи
shomina_n@ukr.net
Бірківська барвиста. Роботи по введенню
Державна дослідна станція птахівництва НААН речовин
в
яйця
дослідних
груп
проводили на 17 добу інкубації
у
стерильному, спеціально підготовленому
боксі. За допомогою голки робили отвори
у шкаралупі діаметром 2 мм: в першій
дослідній групі яєць робили 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 2 мл шприци з голками в
навколоплідний міхур на глибину близько
15 мм вводили 1 мл 0,9% стерильного
фізіологічного розчину. Після цього,
отвори дезинфікували та герметизували
за допомогою гарячого парафіну. Далі
інкубацію
усіх
груп
яєць
було
продовжено.
Шоміна Наталія
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POULTRY – BIOREACTOR TO PRODUCE EGGS CONTAINING
RECOMBINANT PROTEINS
Kostenko Svitlana 1, svitlanakasijan@ukr.net
Drahulian Maria2, m.drahulian@gmail.com
1 National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
2Rinderunion Baden-Württemberg Genetik GmbH, Germany

Показники клітинної ланки імунітету японських перепелів
за впливу кормової добавки «Гумілід»
17
та синбіотика «Білаксан»
Вступ. 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. 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». З’ясування впливу цих препаратів на
формування клітинної ланки імунітету перепелів й було метою
наших досліджень .
Методи. Перепелів японської породи (7-добового віку)
сформовали у три групи (по 60 голів кожна). Птиця контрольної
(К)
групи
отримувала
стандартний
комбікорм
(СК),
збалансований за поживними і біологічно активними
речовинами; першої дослідної (Д1) ‒ СК + Гумілід (2 мг/кг м. т.),
а другої (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).

Інститут
біології тварин НААН
Світлана Коретчук,
koretchuk_svitlana@ukr.net

Результати дослідження. Встановлено, що порівняно з контролем, загальна
кількість Т-лімфоцитів у крові 29-добових перепелів Д1 та Д2 груп була вищою
відповідно на 10 і 20% (р<0,01; р<0,001). Тоді як у 41- та 71-добових ‒ число Тклітин переважало показники аналогів контрольної групи тільки у групі Д2
відповідно на 9,8% (р<0,01) і 11,5% (р<0,001). 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.
На 29-ту добу життя у птиці групи Д2 кількість недиференційованих Т-активних
лімфоцитів зменшувалася на 8,2% (р<0,01), а Т-лімфоцитів із низькою щільністю
рецепторів підвищувалась на 6,9% (р<0,01), у порівнянні з перепілками групи К.
При цьому кількість активних Т-клітин із середньою щільністю рецепторів у Д1 і Д2
групах 29-добової птиці зростала на 24,9% (р<0,05) і 40% (р<0,05) відповідно.
Характер динаміки теофілін-резистентної популяції Т-лімфоцитів був схожим.
Встановлено що перерозподіл на мембранах теофілін-резистентних лімфоцитів у
кожному досліджуваному віковому періоді відбувався в бік низько- і
середньоавідних популяцій і не супроводжувався появою високоавідних форм.
Загальна кількість В-лімфоцитів вірогідно збільшувалась у птиці 29-добового віку
Д1 групи на 8,8%, а Д2 групи - на 11,4% й 41-добового віку 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

Висновки. Застосування перепілкам 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
даних препаратів на гуморальну ланку імунітету птиці за рахунок збільшення кількості В-лімфоцитів у крові птиці.

ВПЛИВ ВИСОКИХ ДОЗ ВІТАМІНУ D НА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТІСТЬ ТА
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КУРЕЙ-НЕСУЧОК Невоструєва Ірина, iryna.nevostruyeva@gmail.com
Вудмаска Ігор, ivvudmaska@gmail.com
Гудима Володимира, vlada_bdzilka@ukr.net
Інститут біології тварин НААН, м. Львів

СХЕМА ДОСЛІДУ

18

кури-несучки кросу «Хайсекс коричневий»

Лейкоцитарна формула, % (М±m, n=10)

Групи

Показники
1 група

2 група

3 група

стандартний
повнораціонний
комбікорм ПК 1-18
вміст вітаміну Д3 –
2,5 тис. МО/кг

комбікорм ПК 1-18
добавка Ромівікс
Д3 500
вміст вітаміну Д3 –
5,0 тис. МО/кг

комбікорм ПК 1-18
добавка Ромівікс
Д3 500
вміст вітаміну Д3 –
10,0 тис. МО/кг

Показники неспецифічної резистентності крові (М±m, n=10)
Вміст вітаміну D3 у раціоні
Показники
Бактерицидна
активність, %
Лізоцимна
активність, %
Фагоцитарна
активність, %

2,5 тис. МО/кг

5,0 тис. МО/кг

10,0 тис.
МО/кг

62,24±0,97

74,98±2,40**

72,07±2,56**

23,81±2,28

18,22±2,24

26,62±3,28

31,18±1,92

33,59±2,11

38,42±1,97*

Лімфоцити, %
Нейтрофіли, %
Моноцити, %
Базофіли, %
Еозинофіли, %

Вміст вітаміну D3 у раціоні
2,5 тис. МО/кг
5,0 тис.
10,0 тис. МО/кг
МО/кг
58,95±2,49
54,57±1,59**
48,26±1,97*#
27,42±2,52
31,43±1,41
35,34±1,71*
5,17±0,66
6,30±0,36
8,52±0,53**##
2,51±0,14
2,34±0,11
2,44±0,22
5,95±0,48
5,36±0,63
5,44±0,40

Примітка: вірогідність різниць між контрольною (1) і дослідними (2 і 3) групами
враховували * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; вірогідність різниць між дослідною
(2) і дослідною (3) групами # – p<0,05; ## – p<0,01; ### – p<0,001.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД ОЧИЩЕННЯ ТА КОНЦЕНТРУВАННЯ ВІРУСІВ НА
ПРИКЛАДІ РОЗРОБКИ ІФА ДІАГНОСТИКУМУ ДО ВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ
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 позитивнонегативний поріг для даного діагностикуму (які з
досліджуваних сироваток мають позитивний,
сумнівний або негативний титр антитіл до
збудника вірусного ентериту гусей).

Циновий Олексій, tsynovalexvet@ukr.net
Державна дослідна станція
птахівництва НААН
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.
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 нами
при використанні м’якого неіонного детергенту нонідет
Р-40, який був використаний у подальшій нашій роботі.
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Вірус було ідентифіковано за допомогою
електрофоретичних досліджень в поліакриламідному
гелі, а також електронної мікроскопії. 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. Вміст білка в досліджуваних
пробах коливався від 200 до 500 мг / мл.

Зависимость Lg T oт Lg S/P

Lg T

200

4,5

y = 1,3436x + 3,2899
4

3,5

3

2,5

2

Lg S/P
1,5
-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

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. В нових умовах –
розповсюдження особливо небезпечних вірусів,
дана розробка, при наявності відповідного
обладнання, може бути використана для очищення
та концентрування цих вірусів, вивчення їх
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.

Катеринич Олег, katerinich@ukr.net
Державна дослідна станція птахівництва НААН
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ЦЕНТР КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ЗООТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ШЛЯХУ
ДО БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
З метою покращення ефективності
господарської діяльності фермерських та
присадибних господарств населення (мікро-,
малих та середніх підприємств) на базі
Державної дослідної станції птахівництва
Національної академії аграрних наук України
за програмою USAID з сільського розвитку
(АГРО), яка фінансується Агенством США з
міжнародного розвитку створено унікальний
для України Центр консультаційнозоотехнічного обслуговування птахівників.
Діяльність центру зосереджено на залучені якісного генетичного
матеріалу різних видів сільськогосподарської птиці та впроваджені
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 утримання птиці для отримання безпечної продукції
птахівництва.
Разом з цим, діяльність центру www.service.avianua.com є логічним
продовженням «Школи птахівника» для ММСП та початковим кроком для
створення ЕДИНОГО в Україні унікального навчального центру з практичного
(прикладного) птахівництва.

ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
В УМОВАХ МАЛИХ ФЕРМ
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Мельник Володимир lab20@ukr.net, Рябініна Олена, ryabinina_e@ukr.net , Іщенко Юрій, avian@meta.ua
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Вступ. Виробництво продукції птахівництва
Результати. Виконано порівняння різних моделей
є одним з найбільш перспективних напрямків
виробництва харчових курячих яєць і м’яса курей,
для створення малого бізнесу з поміж видів
індиків, качок та гусей. Зроблено розрахунки потреби в
сільськогосподарської діяльності. В той же час,
інвестиціях та економічної ефективності виробництва
перед бажаючими зайнятися цим бізнесом
різних видів продукції:
зазвичай постають питання: яку продукцію
- харчових курячих яєць для поголів’я 100, 200, 500 та
найбільш вигідно виробляти; щодо потреби у
1000 гол. за утримання курей-несучок в кліткових
пташниках
та
обладнанні;
найбільш
батареях і на підлозі з вільним вигулом;
ефективних
технологій
вирощування
та
- виробництва курятини в розрахунку на 100, 200, 500 та
утримання птиці в умовах малих ферм; суми
1000 гол., в тому числі: м’яса курчат-бройлерів
потрібних інвестицій та терміну їх окупності.
інтенсивних кросів за вирощування в кліткових батареях
Мета
досліджень.
Техніко-економічне
обґрунтування
оптимальних
моделей
виробництва
продукції
птахівництва
в
присадибних і фермерських господарствах
України та розробка відповідних модельних
інвестиційних проектів малих ферм.
Методи Розробка модельних інвестиційних
проектів малих ферм здійснювалася на основі
вивчення та аналізу виробництва продукції
птахівництва в господарствах різних категорій
за областями України, динаміки оптових та
роздрібних цін в Україні в 2015–2020 рр.,
різних технологій виробництва яєць та м’яса
різних видів птиці в умовах малих ферм.

і на підлозі; м’яса фермерських курчат за вільновигульного вирощування;
- вирощування різних кросів індичат (Харківський та Big
6) на м’ясо за інтенсивної та напівінтенсивної технологіїї
для поголів’я 100, 250 та 500 гол.;
- інтенсивної та напівінтенсивної технологій виробництва
м’яса качок для 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).
За матеріалами досліджень розроблено Збірник
модельних
інвестиційних
проектів
малих
птахівницьких ферм

