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ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ КОББ-500 ЗА Д ІЇ НОВОЇ
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
Продуктивність птиці залежить в прямому відношенні від кількості і якості
спожитого корму. При цьому правильно збалансований раціон є важливим питанням в
птахівництві. Тому, використання пробіотичних та ферментних кормових добавок є
ефективним та доцільним.
Так, використання у раціонах курчат-бройлерів ферментної кормової добавки
«Целозим» сприяло підвищенню їх живої маси протягом усього періоду вирощування. В
однодобовому віці маса птиці була в межах 45,37-45,5 г. Починаючи з 21-денного віку жива
маса бройлерів дослідної групи була вищою від аналогів контрольної групи на 12,0%
(Р<0,05). Збагачення раціонів курчат новою кормовою добавкою забезпечило підвищення
середньодобових приростів у період з 22 до 28-добового віку на 80,6 г або на 83,5%
(Р<0,001), порівняно з контролем. Так, у заключний період прирости птиці другої дослідної
групи становили 96,2 г, що на 26,4% вищі від показників першої групи.
Ключові слова: кормова добавка, ферменти, курчата бройлери, показники живої
маси, забійні показники
Рис. 1. Табл. 2. Літ. 9.

Постановка проблеми. Промислове тваринництво завжди базувалося на
використанні збалансованих комбікормів. Сьогодні в Україні та закордоном
раціони для птиці балансують за 42 елементами поживності включаючи
ферменти. Нині перед тваринниками стоїть непроста задача вибору тих
кормових інгредієнтів, що за мінімальної питомої вартості даватимуть
максимальний ефект як підкислювачі, ферментні препарати та модифікатори
шлунково-кишкового тракту [4, 9].
Саме ферменти ввійшли в групу, що покращує перетравність у
моногастричних тварин, витіснивши кормові антибіотики і зайнявши чільне
місце в переліку кормових добавок, гарантуючи екологічну безпеку продуктів
харчування (молока, м’яса, яєць) та в цілому навколишнього середовища [1].
Згодовування целюлозолітичних ферментних добавок сприяє посиленню
у кишечнику птиці процесів гідролізу поживних речовин, в результаті чого,
підвищується їх перетравність та засвоюваність. В наслідок чого, зростає уміст
глікогену та жирів у тканинах і організмі птиці, збільшується жива маса та
зменшується витрата корму [2, 3].
Крім того, ензими речовини білкової природи, які не діють негативно на
організм та не залишають ніяких наслідків в продукції птахівництва,
забезпечують її безпеку для людини.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання проблеми. Ряд вчених запевняють, що організм птиці особливо
вимогливий до ферментів, причому це не залежить від породи та кросу, віку та
продуктивних особливостей. Оскільки, травна система птиці побудована так,
що корм травним шляхом просувається швидко і власна система перетравних
ендогенних ферментів всіх видів сільськогосподарської птиці не в змозі
впоратися з важкогідролізуючими компонентами корму, ефективність
функціонування перетравної системи знижується.
Тому, введення ферментних препаратів в певній кількості дозволяє
вирішити проблеми птахівництва, які пов’язані з особливостями травлення
птиці, тим самим забезпечити збільшення їх живої маси, збереженість та якість
продукції харчування для населення [5].
Отже, враховуючи вищевикладене, метою нашої роботи було з’ясувати
вплив ферментного препарату на продуктивність та показники росту курчат бройлерів КОББ-500.
Методи досліджень. Проводились експериментальні, зоотехнічні та
статистичні методи досліджень.
Методика дослідження. Матеріалом для досліджень були курчатабройлери кросу Кобб-500. Дослідження проводили за методом груп-аналогів. В
добовому віці відбирали по 50 голів курчат, з яких з формували дві групи контрольну і дослідну.
Дослід тривав 42 доби, першій контрольній групі згодовували
повнораціонний комбікорм, до складу якого входили (кукурудза, пшениця,
макуха соєва, шрот соняшниковий, рослинна олія, вапняк, монокальційфосфат,
вітамінно-мінеральна суміш, кокцидіостатик), птиці другої групи додатково до
основного раціону вводили кормову добавку «Целозим» у дозі 0,015% до маси
корму. Птицю утримували на підлозі з дотриманням усіх зоотехнічних умов
(табл. 1).
Таблиця 1
Група
1-контрольна
2-дослідна

Тривалість
періоду, діб
42
42

Схема досліду
Кількість
Особливості годівлі
курчат
50
ОР (повнораціонний комбікорм)
ОР + «Целозим» у дозі 0,015% до маси
50
корму

За період досліду вивчали зміну основних показників продуктивності
птиці шляхом щотижневого зважування. Після закінчення досліду проводили
контрольний забій по чотири голови птиці з кожної групи.
Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної
статистики за М.О. Плохинським [8].
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Результати досліджень та їх обговорення. Використання ферментної
кормової добавки у раціоні курчат-бройлерів сприяло підвищенню їх живої
маси протягом усього періоду вирощування (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка живої маси курчат-бройлерів

Зокрема, починаючи з 15-денного віку до 21-денного віку встановлено
вірогідне підвищення маси тіла птиці на 111,2 г або 12,0% (Р<0,05), порівняно з
контрольною групою.
У 22-денному віці бройлери дослідної групи переважали контрольні
показники на 12,2% (Р<0,001). Так, у заключний період вирощування, маса
птиці, якій додатково до основного раціону вводили кормову добавку,
переважала аналогів контрольної групи на 13,4% (Р<0,001).
Результати досліджень щодо вивчення середньодобових приростів
курчат-бройлерів наведені у таблиці 2.
Таблиця 2
Вік тварин, діб
0-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42

Середньодобовий приріст курчат-бройлерів
1-контрольна
2-дослідна
18,3±1,4
19,3±0,9
37,5±3,2
43,4±2,5
65,4±6,6
78,7±4,7
96,6±6,8
177,3±10,6***
92,5±12,8
97,9±8,3
76,1±12,2
96,2±13,4

Впродовж експерименту від добового з досягненням 42-добового віку
середньодобові прирости змінювалися по-різному. Слід відмітити, що різниця у
приростах до 21 -добового віку вірогідно не відрізнялась, тоді як у період з
22- до 28-добового віку вона була вищою на 80,6 г або на 83,5% (Р<0,001),
порівняно з контролем. Так, у заключний період прирости птиці другої
дослідної групи становили 96,2 г, що на 26,4% вище від показників першої
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групи.
Висновки та перспективи досліджень. 1. Введення кормової добавки
«Целозим» у дозі 0,015% до маси корму дозволяє значимо підвищити
показники живої маси піддослідної птиці.
2. Використання у складі раціону курчат-бройлерів ферментного
препарату сприяло збільшенню живої маси на 13,4% (Р<0,001), порівняно з
контрольними показниками.
3. За результатами досліджень встановлено, що використання ферментної
добавки сприяло збільшенню середньодобових приростів на 96,2 г або на 26,4%
відносно контролю.
4. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні
морфологічних та біохімічних показників крові курчат-бройлерів за дії
кормової добавки «Целозим».
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АННОТАЦИЯ
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЦЬІПЛЯТ-БРОШЕРОВ КОББ-500 ПОД ВЛИЯНЕМ
НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Огородничук Г.М., кандидат с.-х. наук, доцент
Гончарук Н.М., кандидат с.-х. наук
Винницкий национальнмй аграрний университет
Продуктивность птици зависит в прямом отношении от количества и качества
потребляемого корма. При ^том правильно сбалансированний рацион является важним
вопросом в птицеводстве. По^тому, использование пробиотических и ферментних
кормових добавок является ^ффективним и целесообразним.
Так, использование в рационах циплят-бройлеров ферментной кормовой добавки
«Целозим» способствовало повишению их живой масси в течение всего периода
виращивания. В односуточном возрасте масса птици била в пределах 45,37-45,5 г. Начиная
с 21-дневного возраста живая масса бройлеров опитной группи била више аналогов
контрольной группи на 12,0% (Р<0,05). Обогащение рационов циплят новой кормовой
добавкой обеспечило повишение среднесуточних приростов в период с 22- по 28-суточного
возраста на 80,6 г или на 83,5% (Р<0,001) по сравнению с контролем. Так, в
заключительний период, прирости птици второй опитной группи составляли 96,2 г, что
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на 26,4% вьтше показателей первой группи.
Ключевьіе слова: кормовая добавка, ферменти, цьтлята-бройлерьі, показатели
живой масси, убойние показатели
Рис. 1. Табл. 2. Лит. 9.

АММОТАТІОМ
вКОШ Н КАТЕ ОР СОВВ-500 ВКОІЬЕК СНІСКЕМ8 РЕБ БУ ТНЕ МЕЖРЕЕБ
АББІТІУЕ
ОдогоАіскік О.М., СапАіАаіе о / Адгісиїіигаї 8сіепсез, Аззосіаіе Рго/еззог
Оопскагик М.М., СапАіАаіе о/ Адгісиїіигаї 8сіепсез
Уіппііза Каііопаї Адгагіап Упіуетзііу
ВігА ргоАисіВііу АерепАз оп іке циапіііу апА циаїііу о / сопзитеА /ееА. А ргорегїу
ЬаїапсеА Аіеі із ап ітрогіапі іззие іп роиїігу /агтіпд. Ткеге/оге, іке изе о/ргоЬіоііс апА етуте
/ееА зиррїетепіз із е//есіВе апй ехреАіепі. РееАіпд Ьу сеїїиїозоїуііс етуте аААііВез саизез іке
іпіепзііу о / іке ргосеззез о / пиігіепіз куАгоїузіз іп іке іпіезііпез о/ іке ЬігАз. Аз а гезиїі, ікеіг
АідезііЬіїііу іпсгеазез. Тке дїусодеп апА/аіз сопіепі іпсгеазез Ьоік іп іке ііззиез апА іке ЬоАу о /
іке ЬігА. Тке їіуе жеідкі іпсгеазез Ьиі /ееА сопзитрііоп Аесгеазез. Ткезе етутез ітрго\е
Аідезііоп іп топодазігіс апітаїз апА ікеу кауе герїасеА/ееА апііЬіоіісз.
Тке ехрегітепі їазіеА/ог 42 Аауз. Тке /ігзі сопігої дгоир жаз /еА Ьу а /иїї-гапде /ееА ікаі
іпсїиАеА согп, жкеаі, зоуЬеап теаї, зип/їожег зееА, уедеіаЬїе оії, їітезіопе, топосаїсіит
ркозркаіе, уііатіп-тіпегаї тіхіиге, соссіАіозіаііс. Тке ЬігАз о / іке зесопА дгоир жеге
аААіііопаїїу /еА Ьу /ееА аААііВе сеїїогіт аі а Аозе о / 0.015% іо іке жеідкі о / іке /ееА. Тке изе о/
іке етуте /ееА аААііВе сеїїогіт аз а рагі о/ Ьгоіїег скіскеп Аіеі саизез іке іпсгеазе іп ікеіг їіуе
жеідкі ікгоидкоиі ікеіг дгожік. А Аау-оїА скіск жеідкі жаз 45.37-45.5 д. Тке їіуе жеідкі о / іке
ехрегітепіаї дгоир Ьгоіїегз каз Ьееп кідкег ікап іке їіуе жеідкі о / іке сопігої дгоир Ьгоіїегз Ьу
12.0% (Р<0.05) зіпсе 21 Аауз о/аде. Тке епгісктепі о/скіскепз Аіеіз Ьу а пеж/ееА зиррїетепі
саизеА ап іпсгеазе іп ауегаде Ааіїу даіпз іо 80.6 д ог 83.5% (Р<0.001) Аигіпд іке регіоА/гот
22 іо 28 Аауз о / аде. Ріпаїїу, іке ЬігАз о / іке зесопА ехрегітепіаї дгоир жеідкі жеге 96.2 д. Іі із
Ьу 26.4% кеауіег ікап іке /ігзі дгоир каА.
КеужогАз: /ееА аААііВе, етутез, Ьгоіїег скіскепз, їіуе жеідкі/ідигез, зїаидкіег/ідигез
Гід. 1. ТаЬ. 2. КеГ. 9.

Інформація про автора

ОГОРОДНІЧУК Галина Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького
національного аграрного університету (21008, м. Вінниця,
вул. Сонячна, 3;
е-таії: окогоАпіскиккаїіпа@дтаії. сот).
ГОНЧАРУК Наталія Михайлівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший
викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів Вінницького
національного аграрного університету (21008, м. Вінниця,
вул. Сонячна, 3;
е-таії: Ваїик-паіа@икг.пеі).

36

Аграрна наука
та харчові технології

Г одівля тварин та
технологія кормів

Випуск 3(102)
2018

ОГОРОДНИЧУК Галина Михайловна, кандидат сельскохозяйственньх наук, доцент,
доцент кафедрьі технологии производства продуктов животноводства Винницкого
национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3;
е-таіі: окогоВпіскиккаііпа@дтаіі. сот).
ГОНЧАРУК Наталия Михайловна, кандидат сельськохозяйственньїх наук, старший
преподаватель кафедрь кормления сельськохозяйственньїх животньїх и водних биоресурсов
Винницкого национального аграрного университета (21008, г. Винница, ул. Солнечная, 3;
е-таіі: Ваіик-паіа@икг.пеі).
ОСОКОБІЄНІК Саііпа, СапйШаіе о / Адгісиііигаі 8сіепсе$, Ажосіаіе Рто/ежог о / іке
Берагітепі о / Тескпоіоду о/ Ргоіїисііоп о / Ьіхеіїоск РгоіїисБ, УіппуБіа Каііопаі Адгагіап
Упіхетміу; (21008, 3, 8опіаскпа 8іг., Уіппуіма; е-таіі: окогоВпіскиккаііпа@дтаіі.сот).
аОМЄНАШ К іїаіаііа, Сапіїмгіаі о / АдгісиІіигаІ 8сіепсе$, 8епіог Ьесіигег Берагітепі о /
/ееіїіпд /агт апітаБ апії маіег Ьіогезоигсез, Уіппуіяіа КаііопаІ Адгагіап Упіхегміу (21008,
Уіппуіяіа, 3, 8опіаскпа 8іг.; е-таіі: ВаІик-паіа@икг.пеі).

37

ЗМІСТ

ГОДІВЛЯ ТВАРИН ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ
Бомко В.С., Сломчинський М.М., Чернявський О.О., Редька А.І.

3

АБСОЛЮТНИЙ
ПРИРІСТ
КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ
ЗА
ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ ІЗ ЗМІШАНОЛІГАНДНИМ
КОПЛЕКСОМ ЦИНКУ
11

Скоромна О.І.

ВПЛИВ СИРОЇ КЛІТКОВИНИ В КОРМАХ НА МОЛОЧНУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ
Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Зелінська І.П.

23

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОНСЕРВАНТІВ
ПРИ СИЛОСУВАННІ КОРМІВ
Огороднічук Г.М., Г ончарук Н.М.

31

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ КОББ-500 ЗА ДІЇ
НОВОЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ
38

Бомко В.С., Чернявський О.О., Подхалюзіна О.М.

ВПЛИВ
МІНЕРАЛЬНОЇ
КОРМОВОЇ
ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

ДОБАВКИ

НА

Повод М.Г., Михалко О.Г., Вдовіченко Ю.В., Нечмілов В.М.

47

МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ СВИНЕЙ ЗА РІЗНОГО ТИПУ
ГОДІВЛІ, ТРИВАЛОСТІ УТРИМАННЯ НА ДОРОЩУВАННІ ТА
ПЕРЕДЗАБІЙНОЇ ЖИВОЇ МАСИ
Кучерявий В.П., Трачук Є.Г., Ткаченко Т.Ю.

56

ВПЛИВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПРЕПАРАТУ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА
М ’Я СНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ
65

Постернак Л.І.

ВИКОРИСТАННЯ ВІВЦЯМИ АЗОТУ ПРОТЕЇНУ ТРАВИ ЛЮЦЕРНИ
ЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ СОРТУ, УКОСУ ТА ФАЗИ РОЗВИТКУ
Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П.

75

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ СИРОВИНИ ТА ДОЗ КОНСЕРВАНТУ
ЛІТОСИЛ ПЛЮС НА БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ
ЦІННІСТЬ СИЛОСУ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СЕЛЕКЦІЇ, РОЗВЕДЕННЯ
ТА ГІГІЄНИ ТВАРИН
Гиоргадзе А.А., Барвенашвили М.В.

86

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ГРУЗИИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НА ФОНЕ НЕКОТОРЬІХ ГЛОБАЛЬНИХ
ВОПРОСОВ МИРОВОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА
Варпіховський Р.Л.

94

ВПЛИВ МІКРОКЛІМАТУ ТА КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ТЕЛИЧОК І НЕТЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ
ПОРОДИ
195

