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PRODUCTIVITY OF BROILER CHICKENS FED BY BACILLUS LICHENIFORMIS

Posternak L.
Vinnytsia national agrarian university, Ukraine

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ -  б р о й л е р і в  п р и  в и к о р и с т а н н і  у  г о д і в л і
BACILLUSLICHENIFORMIS

ПостернакЛ.І.
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Abstract
Poultry production in Ukraine is one o f  the most intensive and dynamic branches o f  agricultural production, 

it has the ability to provide the population with valuable high-quality dietary foods in the short term.
The desire to achieve high performance leads scientists to use numerous feed additives o f  natural origin, 

which would have a positive effect on the productivity o f  animals and poultry, their growth and development and, 
undoubtedly, did not have a harmful effect on the body.

Two groups o f 100 Cobb-500 broiler chickens were formed at the age o f  day to experiment with the new feed  
additive Bacillus licheniformis; groups were formed by the principle o f  analogues.

The feed additive Bacillus licheniformis was fed  to the experimental bird within 0.03% by weight o f  the feed  
o f  the basic diet. According to the results o f  the experiment, it can be argued that positive results are obtained. 
Thus, in the second researched group total feed costs were 4.9% (90 g) lower than in control one. The gross weight 
gain o f  the experimental birds increased. Thus, the live weight o f  broiler chickens was higher by 36.2 g  by 21st day 
in the second experimental group, and by 235.6 g  (8.5%) by the end o f the growing period. It was found that the 
weight o f  unpretentious carcass was larger by 247.2 g  than control, and the yield o f  carcasses was higher by 0.3 
and 1.6%, respectively in the experimental group than in control group after slaughter.

Аннотація
Птахівництво України - одна з найбільш інтенсивних і динамічних галузей сільськогогосподарського 

виробництва, яка має можливості в короткі терміни забезпечити населення цінними високоякісними ді
єтичними продуктами харчування.

Прагнення досягти високих показників продуктивності спонукає науковців застосувати в годівлі чи
сленні кормові добавки природного походження, які б позитивно впливали на продуктивність тварин і 
птиці, їх ріст і розвиток і, безперечно, не мали шкідливого впливу на організм.

Для проведення експерименту із використанням нової кормової добавки Bacilluslicheniformisза прин
ципом аналогів було сформовано 2 групи із 100 курчат-бройлерів кросу «Кобб-500» у  добовому віці

Кормова добавкаBacillustichenifэrmisзгодовувалась піддослідній птиці в межах 0,03% до маси корму 
основного раціону. За результатами проведеного дослідуможна стверджувати про отримання позитив
них результатів. Так, в перерахунку на 1 кг приросту загальні витрати кормів у  другій дослідній групі були 
меншими на 4,9% (90г), по відношенню до контролю. Валовий приріст живої маси дослідної групи птиці 
збільшився. Так, вже на 21 дні вирощування у  другій дослідній групі показники живої маси курчат-бройле
рів були більшими на 36,2 г, а в кінці періоду вирощування на 235,6 г (8,5%). Після забою виявлено що маса 
непатраної тушки на 247,2 г була більшою перед контролем, а вихід непатраної та патраної тушок був 
вищим у  дослідній групі відповідно на 0,3 та 1,6 % в порівнянні із контрольною групою.

Keywords: research, feeds, growth rates, feed additive, broiler chickens, productivity, Bacillus licheniformis, 
live weight, growth, development, diet, formation, groups.

Ключові слова: дослідження, корми, показники росту, кормова добавка, курчата-бройлери, продук
тивність, Bacilluslicheniformis ,жива маса, ріст, розвиток, раціон, формування, групи.

У результаті численних досліджень, проведе
них на птиці, встановлено, що найважливішим фа
ктором підвищення її продуктивності є раціональна 
і збалансована годівля.

Щоб компенсувати ринкові коливання ціни на 
зернові культури і стабілізувати вартість кормів, 
фахівці з годівлі розглядають можливість зниження 
витрат за рахунок використання альтернативних бі
лкових, вітамінних, мінеральних, ферментних кор
мових добавок [5].

Птиця сучасних високопродуктивних кросів 
потребує комбікормів певного складу. Склад раці
ону залежить від віку, умов утримання птиці тощо. 
Наука винайшла багато якісних продуктів, що по
ліпшують якість кормів. Деякі з них взагалі змінили

звичні підходи до питання щодо поживності кормів 
[3].

Новий період у світових технологіях годівлі 
стався із впровадженням комп’ютерних програм 
обрахунку раціонів птиці, виходячи із вимог, які ви
сувалися з фірмами, що створюють високопродук
тивні кроси. Застосування багатофакторного 
комп’ютерного аналізу на основі сучасних матема
тичних алгоритмів, які дозволяють враховувати не 
тільки хімічний склад компонентів кормів, а й спе
цифіку дії відповідних кормових добавок, надало 
можливість швидко створювати безліч ефективних 
і, в той же час, дешевих рецептів кормів, про які 
годі було й думати за минулих часів [6].
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Мікрофлора шлунково-кишкового тракту 

птиці представлена динамічною екосистемою, до 
складу якої входить понад 400 видів різних мікроо
рганізмів, які виконують різноманітні функції. По
стійні симбіотичні та антагоністичні взаємодії в се
редині цієї системи зумовлюють підтримку її при
родного балансу, забезпечують процеси травлення 
і використання поживних речовин [8, 12].

В оптимальних умовах нормальна мікрофлора 
самостійно підтримує свій видовий та кількісний 
склад і в певних межах забезпечує протидію шкід
ливим факторам. Зовнішнім проявом нормальної 
бактеріальної рівноваги є добрий стан здоров’я, хо
роший апетит, підвищене споживання кормів, шви
дкий ріст і розвиток тварин [2, 13].

Багато науковців [1, 10, 11], стверджують що 
нормальна мікрофлора шлунково-кишкового тра
кту є першим бар’єром, який захищає від патоген
них мікроорганізмів і різних речовин, включаючи 
токсичні, що надходять в організм з поживними ре
човинами. Вона запобігає росту і розвитку патоген
них мікроорганізмів і першою залучається до біот- 
рансформації токсичних сполук, нейтралізуючи їх. 
Водночас, мікрофлора виділяє ряд ферментів, які 
покращують процеси травлення корму, а також 
продукує біологічно активні речовини, що мають 
захисні властивості.

Досліди й широка виробнича перевірка їх у 
практиці показали, що застосування кормових до
бавок різного характеру підвищує продуктивність 
багатьох видів сільськогосподарських тварин і 
птиці на 5-12 % при зниженні витрат кормів на оди
ницю продукції на 4-11 %.

М ета досліджень. За допомогою проведени- 
хдосліджень на курчатах-бройлерах, вивчити вплив 
на ріст і розвиток, післязабійні показники м’ясної 
птиці за рахунок введення до раціону кормової до
бавки «ВасШизИсЬетЮгшБ».

Матеріали та методика дослідження. Прове
дені дослідження продуктивності, та забійних пока
зників курчат-бройлерів за дії кормової доба- 
вки«Васі11и5ІісЬепі1ЬгтІ5» були проведені в умовах 
фермерського господарства.

Об’єктом досліджень були курчата-бройлери 
кросу Кобб-500, кормова добавка 
«Васі11ш1ісЬепі1ЬгтІ5».

Для проведення експерименту із використан
ням нової кормової добавки за принципом аналогів 
було сформовано 2 групи із 100 курчат-бройлерів

кросу «Кобб-500» у добовому віці [4]. При форму
ванні груп птиці враховували: вік, живу масу, стать 
та розвиток птиці.

Всі зоогігієнічні умови утримання дотримува
лися згідно нормативних показників. За добу до 
приймання курчат приміщення нагрівали до темпе
ратури 24 - 26°С, а під інфрачервоними лампами те
мпература становила -  до 32 - 35°С. Зоогігієнічні 
вимоги до напільного утримання птиці були також 
дотримані. Деревну тирсу використовували для пі- 
дстилочного матеріалу

Протягом всього експерименту для дослідних 
груп була організована повноцінна годівля, так як 
лише при таких умовах буде розкриватися генетич
ний потенціал птиці. Курчата-бройлери забезпечу
валися потребами в енергії, поживних та біологіч- 
ноактивних речовинах. При проведенні експериме
нту було використано трьохфазну годівлю, при якій 
використовували комбікорм ТМ «Веєі-Мікє».

До складу комбікорму входили концентровані 
- дерть кукурудзяна, дерть пшенична, макуха соєва, 
шрот соняшниковий, а також рослинна олія. Міне
ральні речовини та комплекс вітамінів в комбікормі 
балансувались за рахунок вапняку, монокальційфо- 
сфату і вітамінно-мінеральної суміші.

В залежності від віку курчат використовували 
комбікорми однієї фірми стартові, ростові та фіні
шні. У комбікормі, який використовувався для про
філактики захворювань, мав місце кокцидіостатик. 
Комбікорм був збалансованим за обмінною енер
гією, протеїном, клітковиною, вітамінами, макро- і 
мікроелементами [9].

Піддослідна птиця мала вільний доступ до 
корму та води протягом всього експерименталь
ного періоду.

Отже, за рахунок комбікорму «ВеєїМікє» було 
забезпечено піддослідну птицю у потребі всіх по
живних речовин.

Основний раціон отримувала контрольна 
група птиці, дослідна ж додатково до основного ра
ціону отримувала кормову добавку 
«ВасіІІиєІісЬетІЬгтіз» у дозі 0,03 % до маси корму. 
Добавку згодовували разом з основним раціоном 
після рівномірного ступінчастого змішування. Дос
лідження проводили тривалістю в 42 доби,у тому 
числі зрівняльний період тривав 7 діб, а основний 
35.

Схема досліду наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Схема досліду

Група Тривалість періоду, діб Кількість 
курчат, гол. Особливості годівлі

зрівняльного основного
1 -  контрольна 7 35 50 ОР (повнораціонний комбікорм)

2 -  дослідна 7 35 50 ОР + «Васі11и51ісЬепі1Ьгті5». 0,03 
% до маси корму

Як показано у таблиці 1, сформовані групи ку- 
рчат-бройлерів по 50 голів отримували для годівлі 
повнораціонний комбікорм «ВеєїМікє», проте 
друга дослідна група курчат-бройлерів крім основ
ного раціону додатково отримувала 0,03% 
«Васі11ш1ісЬепі1Ьгті5»від маси корму.

ВасіІІиєІісЬетІЬгтізявляється сапрофітом і 
суттєво впливає на дезінфекцію грунту, входить до 
складу багатьох ліків. На відміну від антибіотиків, 
які вбивають всі живі бактерії в організмі, 
BacШusИchemfoгmis пригнічують патогенні форми 
бактерій, даючи можливість корисним мікробам
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нормально розвиватись. BaciПuslicheniformis стабі
лізує склад мікрофлори кишківника, синтезує хар- 
чотравні ферменти, оптимізує обмін речовин.

Основні показники досліджень оброблені біо
метрично за Н.А. Плохинським[7]. При цьому ви
користані значення критерію вірогідності за 
Стюдентом-Фішером при трьох рівнях ймовірно
сті: Р = 0,999, Р < 0,99, Р > 0,95, які дають вірогідну 
величину середньої арифметичної і вірогідність рі
зниці досліджуваних показників при малому і вели
кому числі спостережень.

Вірогідною вважали різницю при Р < 0,05 -  
0,001 порівняно з контролем.

Організовували годівлю курчат-бройлерів і їх 
напування за допомогою спеціальних годівниць та

напувалок в залежності від віку поголів’я. Згідно 
санітарних вимог годівниці та напувалки періоди
чно очищали та мили. Використовувана технологія 
відповідала всім вимогам вирощування і сприяла 
курчатам-бройлерам набирати повноцінно живу 
масу.

Витрати корму у дослідних групах відрізня
лись між собою (таблиця 2). Так у першій контро
льній групі за період досліду по групі, витрачено на 
16 кг комбікорму менше в порівнянні із другою до
слідною. На одну голову даний показник склав -  
94,26% на відміну від дослідної. Проте, в перераху
нку на 1 кг приросту, у другій дослідній групі пока
зник був меншим на 4,9%, або ж на 90 г.

Таблиця 2
Витрати комбікорму при вирощуванні курчат-бройлерів

Показник Одиниці ви
міру

Група
1-контрольна 2-дослідна

Витрати корму:
- за період досліду по групі кг 254 270

- на одну голову кг 5,09 5,40
- на 1 кг приросту кг 1,84 1,75

Отже прослідковується суттєва економія ком
бікорму у другій дослідній групі яка споживала 
крім основного раціону і кормову добавку у вигляді 
ВасШизИсЬетіогтіє.

Зооветеринарні спеціалісти галузі птахівниц
тва прораховують наперед і заходи які дають змогу 
якнайкраще зберегти поголів’я птиці під час виро
щування. Тому що відхід птиці буде суттєво впли

вати на кінцеві економічні показники такі як собі
вартість, прибуток та рентабельність галузі. При 
формуванні груп для експерименту були відібрані 
всі здорові курчата. При цьому враховували відпо
відно масу курчат, їх зовнішній вигляд та рухли
вість, споживання корму та води.

Показники збереженості поголів’я птиці за пе
ріод вирощування подано у таблиці 3.

Таблиця 3
Збереженість курчат-бройлерів за введення кормової добавки

Показник Група
1-контрольна 2-дослідна

Кількість поголів’я на початок досліду, гол. 50 50
Кількість мертвої птиці, гол. 2 1
Кількість поголів’я на кінець досліду, гол. 48 49
Збереженість, % 96 98

Як видно з таблиці, у дослідній групі даний по
казник вищий на 2% в порівнянні із контрольною, 
що є також позитивним моментом у згодовуванні 
кормової добавки.

Значною мірою швидким зростанням у світі і 
становленням його на індустріальну основу, птахі
вництво завдячує біологічним особливостям птиці.

Однією із основних біологічних особливостей 
є скороспілість, так у п’ятимісячному віці, а іноді і 
раніше кури вже починають відкладати яйця. При 
вирощуванні молодняку на м’ясо жива маса курчат-

бройлерів у віці 42-х діб у середньому становить 2,4 
кг.

Основним показником продуктивності м’ясної 
птиці є -  жива маса, тому вивчення динаміки росту 
та розвитку сільськогосподарської птиці є питан
ням актуальним на нинішній час.

Тому після проведеного експерименту із зго
довування добавки BacШusИchemformis було про
ведено аналіз динаміки росту піддослідної птиці 
(табл.4).

Таблиця 4
Жива маса курчат бройлерів, г (М±п, де п = 50)

Вік тварин, діб Група
1-контрольна 2-дослідна

1 45,5 ± 0,68 45,3 ± 0,66
7 173,7 ± 10,25 176,8 ± 10,88
14 436,3 ± 21,31 440,6 ± 15,92
21 924,4 ± 32,68 960,6 ± 28,34
28 1588,7 ± 39,65 1676,8 ± 87,12
35 2236,2 ± 69,70 2309,4 ± 80,82
42 2769,4 ± 70,83 3005,0 ± 89,65 *

Вірогідність різниці: *Р<0,05; ***Р<0,001.
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Як показано у таблиці 4, на початку досліду При вирахуванні абсолютного приросту піддо-

можна спостерігати однакову середню живу масу 
курчат як у контрольній так і у дослідній групах -  
45 г. Але починаючи із першого облікового періоду 
видно що показники другої дослідної групи стали 
перевищувати показники першої контрольної. Так, 
вже на 21 дні вирощування у другій дослідній групі 
показники живої маси курчат-бройлерів були біль
шими на 36,2 г, а в кінці періоду вирощування на 
235,6 г (8,5%).

слідної птиці спостерігається відповідна тенденція 
до кращих показників у дослідній групі яка отриму
вала додатково до основного раціону добавку 
BacШusИchemformis (табл.5). В кінці періоду виро
щування абсолютний приріст другої дослідної був 
на 162,5 г, або ж на 30,5% вищим за першу контро
льну групу.

Таблиця 5
Абсолютний приріст курчат-бройлерів, г

Вік тварин, діб Група
1-контрольна 2-дослідна

0-7 128,2 ± 10,3 131,5 ±8,9
8-14 262,5 ± 22,4 263,8 ± 19,7
15-21 458,1 ± 46,2 520,0 ± 49,3

22 - 28 675,7 ± 47,5 716,2 ± 45,8
29 - 35 647,5 ± 89,8 632,6 ± 71,4
36 - 42 533,1 ± 86,1 695,6 ± 82,3

Наочну динаміку показників середньодобового приросту курчат-бройлерів обох піддослідних груп 
показано у таблиці 6.

Таблиця 6
Середньодобовий приріст курчат-бройлерів, г

Вік тварин, діб Група
1-контрольна 2-дослідна

0-7 18,3±1,4 18,8 ± 0,96
8-14 37,5±3,2 37,7 ± 2,8
15-21 65,4±6,6 74,3 ± 7,4

22 - 28 96,6±6,8 102,3 ± 8,6
29 - 35 92,5±12,8 90,4 ± 9,4
36 - 42 76,1±12,2 99,4 ± 10,3

Прослідковуються вищі середньодобові при
рости у другій дослідній групі, по відношенню до 
контрольної, майже по всіх вікових періодах виро- 
шування. Хоч і середньодобові прирости другої до
слідної групи до 14-денного віку не дуже відрізня
ються від контрольної, проте вже в третьому пері
оді (15-21) даний показник був на 13,6% вищим в 
порівнянні від контролю. Кінцевий період також на

користь другої дослідної -  на 23,3 г. Лише в період 
з 29 по 35 добу середньодобові прирости дещо вищі 
у контролі.

Саме показник відносного приросту характе
ризує енергію росту піддослідних тварин тому було 
поставлено за мету показати динаміку розвитку 
птиці під час експерименту (табл.7).

Таблиця 7
Відносний приріст курчат-бройлерів, %

Вік тварин, діб Група
1-контрольна 2-дослідна

0-7 116,9 ± 4,4 118,4 ± 3,8
8-14 86,1 ± 5,8 85,5 ± 6,1
15-21 71,7 ± 5,9 74,2 ± 4,7

22 - 28 52,9 ± 3,6 54,3 ± 4,1
29 - 35 33,9 ± 4,37 31,7 ± 3,8
36 - 42 21,3 ± 3,4 26,2 ± 3,9

Енергія росту піддослідної птиці була вищою 
у другій дослідній групі по чотирьох періодах на ві
дміну від контрольної, яка показала кращі показ
ники у двох періодах. Найбільша різниця у показ
никах між групами виявилась в кінцевий період, 
тобто на 4,9% на користь другої дослідної групи. 
Після першого періоду вирощування прослідкову- 
ється поступове зниження енергії росту у обох гру
пах до завершення експерименту.

Проведений контрольний забій піддослідної 
птиці дав змогу вивчити та порівняти забійні пока
зники контрольної та дослідної груп.

Перед проведенням забою птиці її утримували 
10 годин без корму за вільного доступу до води. Об
меження у воді було за 3 години до забою. Знекро
влення птиці проводили шляхом перерізування 
кровоносних судин шиї, після чого тушки ошпарю
вали водою за температури 51-57°С протягом двох
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хвилин. Після чого вручну знімали оперення і пат
рали тушки.

Згідно вимог стандарту ДСТУ 3143-95 «М’ясо 
птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цеса
рок)» тушки поділяються на напівпатрані, патрані і

Основні показники контрольного забою зве
дені до таблиці 8.

патрані з комплексом потроху та шиєю.
Таблиця 8

Показники забою (M±n, де n= 4)

Показник Група
І-контрольна 2-дослідна

Передзабійна жива масса, г 2788,7±52,2 3052,5 ± 41,2 *
Маса непатраної тушки, г 2521,0±74,5 2768,2 ± 54,6
Вихід непатраної тушки, % 90,4 90,7
Масанапівпатраної тушки, г 2184,7±36,1 2438,2 ± 31,6 * *
Вихід напівпатраної тушки, % 78,3 79,9
Масапатраної тушки, г 1963,5±27,8 2182,2 ± 43,3* *
Вихід патраної тушки, % 70,4 71,5
Маса їстівних частин, г 1670,0±14,1 1849,0 24,3
Маса неїстівних частин, г 293,5±11,1 333,2 12,5
Співвідношення їстівних частин до неїстівних 5,68 5,55

Вірогідність різниці: **Р<0,01.

За результатами контрольного забою можна 
стверджувати про переваги другої дослідної групи 
по відношенню до контролю. При вищій передза- 
бійній живій масі дослідної групи на 263,8 г, маса 
непатраної тушки на 247,2 г була більшою перед 
контролем. Вихід непатраної та патраної тушок був 
вищим у дослідній групі відповідно на 0,3 та 1,6 % 
в порівнянні із контрольною групою. Маса як їстів
них так і неїстівних частин туші була більшою та
кож у дослідній групі. За результатами обрахунків 
співвідношення їстівних до неїстівних частин туші 
різнилося на 0,13 на користь контрольної групи.

Отже, після проведених досліджень на курча- 
тах-бройлерах кросу Кобб-500 за використання ко
рмової добавки BaciИuslicheniformisв межах 0,03% 
до маси корму основного раціону,можна стверджу
вати про отримання позитивних результатів. В пе
рерахунку на 1 кг приросту загальні витрати кормів 
у другій дослідній групі були меншими на 4,9%, або 
ж на 90 г по відношенню до контролю. При викори
станні кормової добавки у дослідної групи птиці 
збільшився валовий приріст живої маси, так, вже на 
21 дні вирощування у другій дослідній групі показ
ники живої маси курчат-бройлерів були більшими 
на 36,2 г, а в кінці періоду вирощування на 235,6 г 
(8,5%). Після забою виявлено що маса непатраної 
тушки на 247,2 г була більшою перед контролем, а 
вихід непатраної та патраної тушок був вищим у до
слідній групі відповідно на 0,3 та 1,6 % в порівнянні 
із контрольною групою.
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