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П О Л О Ж Е Н Н Я 
 

ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ  
«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 
 

 

Збірник наукових праць є періодичним виданням обсягом 10–12 умовно-друкованих арку-
шів, форматом А4 і видається двічі на рік тиражем 300 примірників.  

До публікації у збірнику відповідно до встановлених вимог приймаються статті, в яких висвіт-
люються результати наукових досліджень, що мають наукове і практичне значення та новизну. Стат-
тя має бути написана українською, російською, англійською, німецькою чи французькою мовою.  

У кожному номері публікуються 2–3 оглядові статті провідних фахівців у своїй галузі з ак-
туальних питань.  

Статті до збірника подаються до 1 березня та 1 жовтня. Випуск збірників передбачається до 
1 липня та 1 січня. Додаткові випуски за матеріалами державних і міжнародних наукових кон-
ференцій, які проводяться в Білоцерківському національному аграрному університеті, видають-
ся протягом трьох місяців із дня подачі матеріалів у редакційно-видавничий відділ.  

 

Порядок подання рукописів 
 

Рукописи статей за підписом авторів, на паперовому та електронному носіях, з рецензіями – 
внутрішньою і зовнішньою, подаються відповідальному за випуск члену редколегії (признача-
ється за рішенням редколегії), який визначає рецензента або особисто рецензує статті. Статті 
співробітників БНАУ візують завідувачі кафедр; статті іногородніх авторів супроводжуються 
листом від організації за підписом керівника.  

Рецензент оцінює статтю на відповідність вимогам ВАК і визначає доцільність її опубліку-
вання, за необхідності робить конкретні зауваження щодо покращення роботи (допускається 
рукописна рецензія). Термін рецензування – не більше 7 днів.  

Після врахування зауважень рецензента та отримання позитивної рецензії автор подає статтю 
відповідальному за випуск, який передає всі статті завідувачу редакційно-видавничого відділу.  

У разі отримання негативної рецензії (без права доопрацювання) стаття знімається з друку. 
Після наукового редагування для виправлення технічних помилок стаття направляється автору, 
після чого виправлений електронний та паперовий (з правками редактора) варіанти статті пове-
ртаються відповідальному за випуск на повторне редагування, і лише після цього редактор від-
дає статтю на верстку в друкарню. Статті іногородніх авторів технічно опрацьовуються техніч-
ним редактором.  

Оригінал-макет збірника в обов’язковому порядку підписується автором, а статті іногород-
ніх авторів – відповідальним за випуск.  

Дозвіл до друку надає вчена рада університету.  
 

Вимоги до оформлення статей 
 

За вимогами до фахових видань статті, що подаються, повинні мати наступні елементи в та-
кій послідовності:  

1. УДК.  
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, місце роботи, e-mail.  
3. Назва статті.  
4. Анотація українською мовою (до 600 знаків).  
5. Ключові слова українською мовою.  
6. Постановка проблеми.  
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
8. Мета дослідження.  
9. Матеріал і методика дослідження.  
10. Основні результати дослідження.  
11. Висновки. 
12. Список літератури (не старіше 10 років та не менше 3 джерел авторів далекого зарубіжжя).  
13. Список літератури латиницею references. 
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації www.translit.ru і автоматично перекласти 

список літератури наведений у пункті 12.  
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Зразок:  
1. Біотехнологія: підручник / В.Г. Герасименко, та ін.; під заг. ред. В.Г. Герасименка. К.: Фірма «ІНКОС», 2006. 

647 с. 
1. Gerasymenko, V.G., Gerasymenko, M.O., Cvilihovs'kyj, M.I. ta in. Рid zag. red. V.G. Gerasymenka(2006). 

Biotehnologija: pidruchnyk [Biotechnology: textbook]. K., Firma «INKOS», 647 p. 
 

14. Анотація російською мовою (не менше 600 знаків) має включати назву статті, прізвище, 
ініціали автора, ключові слова.  

15. Анотація англійською мовою – 2 сторінки (5000 знаків), назва статті, прізвище, ініціали 
автора, ключові слова– з обов’язковим представленням її мовою оригіналу та зазначенням прі-
звища, посади та підпису фахівця, який відповідає за якість перекладу. Анотація у вартість пу-
блікації статті не входить.  

16. Наявність рецензії доктора наук обов’язкова.  
 
Обсяг статті становить 6–8 сторінок. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word, 

шрифт – Times New Roman Cyr, 14 pt, через 1,5 інтервали комп'ютерного набору. Кожна сторі-
нка друкується на одному боці стандартного аркуша (210х297 мм, формат А4); при цьому ліве 
поле – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.  

ПРІЗВИЩЕ АВТОРА ТА ІНІЦІАЛИ, ЗАГОЛОВОК СТАТТІ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ – 
з великої літери. Прізвище автора, ініціали, його науковий ступінь та e-mail зазначаються перед 
заголовком статті. Автори вказують повну назву навчального закладу чи установи, де вони 
працюють (див. зразок).  

 

Зразок 
 

УДК 636.2.082.31 
 

СТАРОСТЕНКО І.С., канд. с.-г. наук  
Білоцерківський національний аграрний університет 

staros@ukr.net 
 

ПЛЕМІННА ЦІННІСТЬ РЕМОНТНИХ БУГАЇВ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ПРЕДКІВ 
 
Використана література подається в кінці статті в порядку згадування джерел у тексті за їх 

наскрізною нумерацією і зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний 
список оформляється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006; шрифт 12 pt.  

Іноземні прізвища в тексті подаються мовою оригіналу.  
Таблиці мають бути набрані в програмі Microsoft Word або MS Excel; шрифт – Times New 

Roman Cyr, 12 pt; ширина – не більше 14 см; повне обрамлення; виключка по центру; малень-
кими літерами. Зразок оформлення таблиці:  

 
Таблиця 1–Супутня варіація між періодом існування малих переробних підприємств 
сфери АПК Житомирської області та наявністю стратегічного планування 
 

Період 
існування 

Застосування стратегічного планування ( Υ )  

так ні 
кількістьпідприємств (шт.) у % кількість підприємств у % 

Всього, одиниць 55 78,6 15 21,4 
 
Формули повинні бути написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім 

редактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до фо-
рмул набираються курсивом.  

Рисунки (діаграми, фото, малюнки) виконують у редакторі Microsoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок» у чорно-білому варіанті. Він має бути розташований по центру, 
ширина – не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень їх слід викону-
вати в редакторі Corel Draw версії не нижче 5.0, за умови, що текстові вкраплення виконані га-
рнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Фотографії мають бути чорно-білими в 
окремому файлі «Фото». У самому ж тексті вказується місце для фотографій. Назва рисунка чи 
фотографії розміщується під ними і набирається шрифтом 12, жирними маленькими літерами, 
усі підрисункові пояснення – світлим шрифтом.  

Графіки виконуються у програмі MS Excel, як і рисунки.  
Таблиці, рисунки, графіки, формули поміщаються після посилання на них у тексті.  
Статті, що не відповідають наведеним вимогам, будуть відхилені без повернення автору.  
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PAPAVER RHOEAS L. BEE POLLEN 
 

Метою наших досліджень було встановити морфологічні і спектрометричні характеристики, вміст фенольних 
сполук та антиоксидантну активність бджолиного обніжжя з P. rhoeas. Зразки монофлорного і поліфлорного бджо-
линого обніжжя були зібрані в районах Київської області (Україна) в літній період 2016 року за допомогою навісних 
пилковловлювачів. Ботанічне походження, монофлорність, сформованість і морфологічні параметри пилкових гру-
дочок визначали в лабораторії кафедри конярства і бджільництва Національного університету біоресурсів і природо-
користування України. Спектрометричні параметри й антиоксидантну активність бджолиного обніжжя з P. rhoeas 
досліджували в лабораторії Інституту охорони біорізоманіття і біологічної безпеки Словацького аграрного універси-
тету в Нітрі. Біохімічні аналізи проводили в лабораторії кафедри зберігання та переробки рослинних продуктів Сло-
вацького аграрного університету в Нітрі. 

Установили морфологічні параметри пилкової грудочки бджолиного обніжжя з P. rhoeas: довжина – 3,31 ± 
0,033 мм, ширина – 2,97 ± 0,044 мм; маса – 9,87 ± 0,25 мг. Чистота монофлорного бджолиного обніжжя з P. Rhoeas 

знаходилася в межах від 85 до 91 %. Поліфлорне бджолине обніжжя завжди містило менше 80 % пилкових грудочок 
з P. rhoeas; у середньому в поліфлорному збірі обніжжя пилкові грудочки з P. rhoeas траплялись у кількості 38 %. 
Визначили параметри кольору P. rhoeas бджолиного обніжжя для його ботанічної ідентифікації. Методом вимірю-
вань із виключенням дзеркальної складової з освітлювачами D65/10 ° і A/10 ° відповідно: L* –33,88 ± 0,25 і 33,91 ± 
0,25;a* – 0,04 ± 0,07 і 0,14 ± 0,12;b* – 4,42 ± 0,13 і 4,45 ± 0,12;C* – 4,43 ± 0,13 і 4,47 ± 0,11;h ° – 89,34 ± 0,87 і 88,01 ± 
1,68. Методом вимірювань з урахуванням дзеркальної складової з освітлювачами D65/10 ° і A/10 ° відповідно: L* – 
41,09 ± 0,13і 41,11 ± 0,13;a* – -0,04 ± 0,03 і 0,03 ± 0,08;b* – 3,28 ± 0,07 і 3,31 ± 0,07;C* – 3,29 ± 0,07 і 3,32 ± 0,07;h° – 
90,76 ± 0,56 і 89,4 ±1,39. Находження одна на одну ліній, які показують результати кожного вимірювання монофлор-
ного бджолиного обніжжя з P. rhoeas, на спектральному графіку свідчить про гетерогенність пилкових грудочок. 
Антиоксидантна активність бджолиного обніжжя з P. rhoeas у водному і спиртовому розчинах становить 68,61 ± 
6,712 % і55,80 ± 1,492 % відповідно. Вміст фенольних сполук – 419,16 ± 9,356 мг TEAC/г; фенольних кислот – 2,40 ± 
0,052 мг CAE/г; поліфенолів – 16,47 ± 0,339 мг GAE/г; флавоноїдів – 13,34 ± 1,533 мг QE/г. 

Ключові слова: бджолине обніжжя, Papaver rhoeas L., монофлорність, спектрометрія, антиоксиданти, фенольні 
сполуки. 

 
Formulation of the problem. The use of  bee pollen in the food, pharmaceutical and medicine 

industries causes the need of a deep morphological research and of the spectrometric parameters for 
interspecific product identification and further determination of its biochemical and microbiological 
characteristics. The popularization of functional nutrition manufacturers to review the requirements for 
quality and safety of products, improve technologies, environmentally friendly production and processing. 

Analysis of recent researches and publications. The most scientific information and study of the 
species Papaver rhoeas L. its characteristics as a harmful weed in the crops of agricultural plants [1, 2, 3]. 
However, due to the considerable distribution of this species on meadows, forests and animal wings, 
P. rhoeas is gaining importance as polliniferous plant. 

Scientists also convinced of the effectiveness of using P. rhoeas as a drug substance. It has been 
established that seed of the species contains readine, protopin, papaver rubin, А, В, С, D, E, regenine, 
isoregenin, isoradin, allocriptopin, coridine, stylopine, isocoridine, berberine and other alkaloids; sitosterol, 
higher aliphatic alcohols and fatty acids, anthocyanins, pectin, iron salts and magnesium [4, 5]. 

P. rhoeas anatomical and morphological features of peduncle and self-incompatibility pollen of plant 
were studied [6, 7, 8]. Detailed studies were of pollen grains of this species. Thus, M. Cresti, C. Milanesi, 
P., Salvatici и A. C. Aelst, (1990) point to such features of mature pollen grains – «The mature pollen grain 
                                                      

 
©Adamchuk L. O., AkulonokO. I., Novytska A.T., Ivanišová Е., BrindzaJ., 2018. 
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of Papaver rhoeas is bicellular. The vegetative cell contains numerous mitochondria; endoplasmic 
reticulum is not very extensive and there are few ribosomes and plastids. Golgi bodies are in a very active 
state. The generative cell is lobed and spindle-shaped. The cytoplasm contains many, generally 
longitudinally arranged, bundles of microtubules. Other organelles are few in number, and include 
mitochondria, Golgi bodies and short cisternae of endoplasmic reticulum» [9]. 

P. rhoeas pollen grains morphological features had been studied earlierly. Shape was defined elliptic in 
the polar view and circular in the equatorial view (Al-Quaran, 2010). According to others, shape is circular 
in the polar view, lobate in the dry pollen (PalDat). Exine sculpture was scabrate, verrucate, psilate, 
perforate. Length of polar axis – 39,7 µm, length of equatorial axis – 28,4 µm [10, 11]. 

Given that the P. rhoeas vegetable raw material is valuable for the pharmaceutical industry, so it will be 
relevant to investigate bee pollen. 

It is known [12, 13, 14], that bee pollen has a high content of biologically active substances depending 
on its botanical origin. Recently, researchers have established the morphological structure of pollen lumps: 
weight – 10,11 mg, height – 2,86 mm, width – 2,45 mm [10]. 

Scientists have presented a lot of results on biologically active compounds in polyfloral bee pollen [10, 
12], however, monofloral pollen informations is very few. Comparing monofloral bee pollen from other 
plant species has met the following data. It has been determined [15], 75 wt. % ethanol/water extracts of 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., Brassica napus L., Phellodendron amurense Rupr., Prunus armeniaca 
L. and Taraxacum officinale L. monofloral bee pollen had stronger antioxidant activities. And Prunus 
armeniaca L., Camellia spp. and Helianthus annuus L. monofloral bee pollen presented excellent tyrosinase 
inhibitory activities. Prunus armeniaca L. pollen exhibits both powerful antioxidant and strong tyrosinase 
inhibitory activities. 

Other scientists have established the antioxidant properties of examined plant species were different 
and decreasing in the following order: Brassica napus subsp. napus L. > Papaver somniferum L. > 
Helianthus annuus L. 

Before that we were identified specific features of bee pollen with Corylus avellana L., Salix spp., Acer 
spp., Brassica napus L. [16, 17, 18, 19]. However, questions remain insufficiently studied morphological 
and biochemical characteristics of P. rhoeas monofloral bee pollen. 

Therefore, the aim of our research was to establish morphological and spectrometric characteristics, the 
content of phenolic compounds and the antioxidant activity of P. rhoeas bee pollen. 

Materials and methods. P. rhoeas bee pollen was taken from locations in Kiev region in the summer 
period 2016. Bee pollen is selected by outer pollen traps of bee colonies from local populations. 
Monoflorality ratio of total bee pollen collection was determined by using percentage of P. rhoeas pollen 
lumps to all other [20]. Botanical origin of bee pollen was installed by using pollen analysis [20]. 
Morphological features of bee pollen were defined in the laboratory of Institute Biodiversity Conservation 
and Biosafety, Slovak University of Agriculture in Nitra. Weight of individual pollen lumps was 
determined by using analytical scales ANG 100C (Ахis). Length and width of bee pollen were measured 
with software Ascension Waves Vision on photos of pollen lumps from electron microscope Zeiss SteREO 
Discovery V20. Color of bee pollen was determined by construct CIEL*a*b* color space model by using 
spectrometry devices at Nicolet 6700 FT-IR Spectrometer and Lovibond SP62 S/N 044929. Used SCE 
(Specular Component Excluded) and SCI (Specular Component Included) methods. Bee pollen shaping 
level was determined by method, which was developed at the Department of beekeeping NULES of 
Ukraine [21]. The content of phenolic compounds and antioxidant activity of bee pollen were determined 
using standardized methods on the equipment laboratory of Institute Biodiversity Conservation and 
Biosafety, Slovak University of Agriculture in Nitra. Obtained numeric data were subjected to the statistical 
analysis. 

Results of the research. Dimensions of the length and width of pollen lumps were determined from the 
average sample of P. rhoeas bee pollen (n=30). The length was in the range from 2,9 to 3,77 mm and 
averaged 3,31 ± 0,033 mm. The correlation coefficient of 7,15 % indicated a low degree of variability of 
this feature (Сv ≤ 10 %). The width of the pollen lobes was in the range from 2,26 to 3,47 mm, averaged 
2,97 ± 0,044 mm. The correlation coefficient of 10,6 %, indicates the average degree of variability of this 
feature (Сv ≥ 10 %). Can be assumed that of the pollen load width depends on the level of formation bee 
pollen and may vary depending on filling capacity of pollen collection basket on bee`s leg. In contrast, the 
length is stable and depends on the length of pollen collection basket on bee`s leg. 
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In general, we can state that for P. rhoeas bee pollen the average size of pollen loads is 3,31 mm in 
length and 2,97 mm in width (fig. 1). 

 
Figure 1. The shape level and morphological parameters bee pollen lumpsof Papaver rhoeas L. 

(a – morphometric measurements and scale of pollen shape level; b – diversity of bee pollen;  
c – width of pollen lump; d – length of pollen lump, 1-5 – levels of shaping) 

 
Determine the weight of one pollen load from the average sample of P. rhoeas bee pollen (n=50). 

This indicator was in the range from 6,7 to 13,7 mg, average it was 9,87 ± 0,25 mg. The coefficient of 
variation was 18,3 %, which indicates a high degree of variability (Сv ≥ 10 %). The scope of the data 
average weight means different density of formation of pollen loads by bees. And consequently, it af-
fects the different concentrations of nutrients in bee pollen, influencing the biochemical characteristics 
of the product. As a result of the visual assessment, it was found that the color of P. rhoeas monofloral 
bee pollen from was different depending on the collection period. Probably this was due to falling into 
pollen lumps of pollen of other plant species. The percentage of monoflority were determined in bee 
pollen collected samples using pollen analysis (fig. 2). 

Purity P. rhoeas monofloral bee pollen are in the range from 85 to 91 %. Polyfloral bee pol- 
len always less than 80 % P. rhoeas pollen loads, and on average, in polyfloral collection pollen 
gets 38 %. 

Color of bee pollen was determined the means of color perception by using the parameters: light-
ness (L*); the ratio from green to red color (a*); the ratio from blue color to yellow (b*); relative satu-
ration (С*); hue angle (h°) (tab. 1). 

a 

b 

c 

d 1 

2 

3 

4 

5 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 8

 
Figure 2. Samples bee pollen: 1M – monofloral(sample № 2, 18–12 June, 87 % – P. rhoeas, 

13 % – others spices); 2M – monofloral (sample № 10, 19–25 June, 85 % – P. rhoeas, 15 % – others  
spices); 3M – monofloral (sample № 58, 7–10 July, 91 % – P. rhoeas, 9 % – others spices); 

4P – polyfloral (sample№ 15, 19–25 June, 38 % – P. rhoeas, 62 % – others spices). 

 
Table 1 – P. rhoeas bee pollen spectrometric parameters (n=10) 

Indicator 
Spectrometric parameter 

L* a* b* C* h° 

Primary Illuminant D65/10°, SCI method 
Min 40,41 -0,19 2,95 2,95 87,73 
Max 41,75 0,12 3,65 3,65 93,19 

X ± Sx 41,09 ± 0,13 -0,04 ± 0,03 3,28 ± 0,07 3,29 ± 0,07 90,76 ± 0,56 

 0,42 0,103 0,23 0,23 1,76 
Cv (%) 1,03 -232,003 6,99 7,01 1,95 

Primary Illuminant D65/10°, SCE method 

Min 32,49 -0,26 3,64 3,65 85,11 
Max 35,11 0,36 4,96 4,97 93,14 

X ± Sx 33,88 ± 0,25 0,04 ± 0,07 4,42 ± 0,13 4,43 ± 0,13 89,34 ± 0,87 

 0,79 0,22 0,42 0,42 2,76 
Cv (%) 2,33 515,79 9,51 9,503 3,09 

Primary Illuminant A/10°, SCI method 
Min 40,41 -0,19 2,95 2,95 77,84 
Max 41,75 0,71 3,65 3,65 93,19 

X ± Sx 41,11 ± 0,13 0,03 ± 0,08 3,31 ± 0,07 3,32 ± 0,07 89,4 ±1,39 

 0,41 0,26 0,22 0,22 4,43 
Cv (%) 1,005 763,99 6,57 6,58 4,95 

Primary Illuminant A/10°, SCE method 

Min 32,49 -0,26 3,95 4,02 75,0055 
Max 35,11 1,06 4,96 4,97 93,14 

X ± Sx 33,91 ± 0,25 0,14 ± 0,12 4,45 ± 0,12 4,47 ± 0,11 88,01 ± 1,68 

 0,78 0,39 0,37 0,35 5,33 
Cv (%) 2,29 284,45 8,22 7,75 6,05 

Notation.X – arithmetic mean; Sx – error of a measurement; Max, Min – maximum, minimum value sample; Cv – coef-
ficient of variation; δ – standard deviation; L – lightness; a – the ratio from green to red color; b – the ratio from blue color to 
yellow; С – relative saturation; h° – hue angle; Primary Illuminant D65/10° – is a commonly used standard illuminant de-
fined by the International Commission on Illumination; Primary Illuminant A/10° -is intended to represent typical, domestic, 
tungsten-filament lighting; SCE – Specular Component Excludedmethod; SCI – Specular Component Included method. 
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According to research results of color model parameters with different methods (Specular Compo-
nent Excluded and Specular Component Included) using the standard illuminant (D65/10°) and typical 
illuminant (A/10°), the averaged data were received spectrometric parameters, which later can be used 
for identification of P. rhoeas bee pollen. 

The difference in monoflority of the studied samples of bee pollen shows Report Color Plot and 
Report Spectral Plot (fig. 3–4). 

 

 
Figure 3. P. hoeas monofloral bee pollen Report Color Plot (n=10) 

 

 
 

Figure 4. P. rhoeasmonofloral bee pollen Report SpectralPlot(n=10). 
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Going one by one lines by P. rhoeas monofloral bee pollen Spectral Plot, which show the results 
of each measurement there is evidence heterogeneous pollen grains in bee pollen. That, pollen loads of 
bee pollen contain only P. rhoeas pollen grains. On Color Plot reflected square identification of the 
color of bee pollen in the color model CIEL*a*b* color space. 

After confirmation of monoflority P. rhoeas bee pollen, determined the content of biologically ac-
tive substances. Namely, antioxidant activity of water and methanol solution (%); phenolic acids (mg 
CAE/g) and phenolic compounds with phosphomolybdenic method (mg TEAC/g); polyphenols (mg 
GAE/g) and flavonoids (mg QE/g) (tab. 2). 

 
Table 2 – P. rhoeas bee pollen biologically active substances (n=3) 

№ Indicator Value, X ± Sx 

1 Antioxidant activity of water solution, % 68,61 ± 6,712 
2 Antioxidant activity of methanol solution,% 55,80 ± 1,492 
3 Phenolic compounds with phosphomolybdenic method, mg TEAC/g 419,16 ± 9,356 
4 Polyphenols, mg GAE/g 16,47 ± 0,339 
5 Flavonoids, mg QE/g 13,34 ± 1,533 
6 Phenolic acids, mg CAE/g 2,40 ± 0,052 

Notation. TEAC – trolox equivalent antioxidant capacity; GAE – gallic acid equivalent; CAE – caffeic acid equivalent. 
 
It was found that in the water solution, the antioxidant activity of P. rhoeas bee pollen was higher 

by 12,81 % compared to methanol. Total content of phenolic compounds using phosphomolybdenic 
method was on average 419,16 ± 9,356 mg TEAC/g. Of these, phenolic acids were 2,40 ± 0,052 mg 
CAE/g and polyphenols 16,47 ± 0,339 mg GAE/g. Contents flavonoids was 13,34 ± 1,533 mg QE/g. 

Conclusions. P. rhoeas. bee pollen loads morphometric parameter are length 3,31 ± 0,033 mm, 
width 2,97 ± 0,044 mm and weight 9,87 ± 0,25 mg. Purity P. rhoeas monofloral bee pollen are in the 
range from 85 to 91 %. Polyfloral bee pollen always less than 80 % P. rhoeas pollen loads, and on av-
erage, in polyfloral collection pollen gets 38 %. 

The color parameters of P. rhoeas bee pollen for its botanical identification have been investigated. 
Specular Component Excluded method with illuminants D65/10° and A/10° respectively: L* –33,88 ± 
0,25 and 33,91 ± 0,25; a* – 0,04 ± 0,07 and 0,14 ± 0,12; b* – 4,42 ± 0,13 and 4,45 ± 0,12; C* – 4,43 ± 
0,13 and 4,47 ± 0,11; h° – 89,34 ± 0,87 and 88,01 ± 1,68. Specular Component Included method with 
illuminants D65/10° and A/10° respectively: L* – 41,09 ± 0,13 and 41,11 ± 0,13; a* – -0,04 ± 0,03 
and 0,03 ± 0,08; b* – 3,28 ± 0,07 and 3,31 ± 0,07; C* – 3,29 ± 0,07 and 3,32 ± 0,07; h° – 90,76 ± 0,56 
and 89,4 ±1,39. 

Heterogeneous pollen grains in bee pollen are confirmed by the results of each measurement of 
P. rhoeas monofloral bee pollens, which show one over one lines on Spectral Plot. 

Antioxidant activity of P. rhoeas bee pollen in water and methanol solution were 68,61 ± 6,712 
and 55,80 ± 1,492 % respectively. The content of phenolic compounds is 419,16 ± 9,356 mg TEAC/g; 
phenolic acids – 2,40 ± 0,052 mg CAE/g; polyphenols – 16,47 ± 0,339 mg GAE/g; flavonoids – 13,34 
± 1.533 mg QE/g. 

The publication was prepared with the active participation of researchers involved in the Interna-
tional network AgroBioNet of the Institutions and researchers for realization of research, education 
and development program «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» TRIVE 
(ITMS 26110230085) and within the project ITEBIO (ITMS 26220220115). Co-author Leonora 
Adamchuk thanks the International Visegrad Fund for scholarship and research internships, during 
which were got the results and knowledge presented in this paper. 

 
REFERENCES 

1. Okazova, Z. P. Vredonosnost sornyih rasteniy posevov ozimoy pshenitsy v lesostepnoy zone Severnogo Kavkaza 
[Harmfulness of weed plants of winter wheat crops in the forest-steppe zone of the North Caucasus]. Sovremennyie problem 
i naukii obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2015, no. 2, pp. 829–835. 

2. Kyryliuk, V. P. Vplyv system osnovnoho obrobitku gruntu na zabur’ianenist posiviv horokhu. Zbirnyk naukovykh 
prats NNTs «Instytut zemlerobstva UAAN» [Influence of the systems of basic cultivation of soil on the obstruction of pea 
crops: a collection of scientific works of the NSC "Institute of Agriculture UAAS"]. Kyiv, VD EKMO, 2009, Vol. 3,  
pp. 28–36. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 11

3. Makuh, Ja. P. Bur’jany u zerno-burjakovyh sivozminah Lisostepu. Zbirnyk naukovyh prac' Instytutu cukrovyh bur-
jakiv UAAN [Weeds in grain-beet crop rotation of the forest-steppe. Collection of scientific works of the Institute of Sugar 
beet UAAS], 2000, Vol. 3, pp. 207–211. 

4. Semenova, E. F., Melnikov, V. L., Presnyakova, E. V., Zhukova, N. G., Osadcha, G. A., Fadeeva, T. M., Vilkova, I. A., 
Morozkina, N. A., Mitrofanova, N. N., Pravosudova, N. A., Mitina, E. E. Mikrobiologicheskie issledovaniya semyan i 
plodov nekotoryih lekarstvennyih kultur [Microbiological studies of seeds and fruits of some medicinal crops]. Izvestiya 
vyisshih uchebnyih zavedeniy [University news]. Povolzhskiy region, 2008, no. 2, pp. 26–37. 

5. Konoplya, N. I., Perepechay, A. A., Zherdeva, E. A. Vozmozhnyie perspektivyi ispolzovaniya vidov adventivnogo 
komponenta floryi goroda Luganska [Possible prospects for using the species of the adventitious component of the flora of 
the city of Lugansk]. Novyie i netraditsionnyie rasteniya i perspektivyi ih ispolzovaniya [New and unconventional plants and 
prospects for their use], 2016, no. 12, pp. 424–426. 

6. Semenova, E. F., Cheburaeva, A. N., Vilkova, I. A., Morozkina, N. A., Presnyakova, E. V. Anatomo-
morfologicheskie osobennosti tsvetonosov maka snotvornogo Papaver somniferumx i maka-samoseyki P. Rhoeasy [Anatom-
ical and morphological features of the peduncles of the poppy of the hypnotic Papaver somniferumx and the Papaver P. 
Rhoeasy]. Nauchnyie vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennyie nauki [Scientific 
statements of Belgorod State University. Series: Natural Sciences], 2011, no. 9 (104), Vol. 15(2), pp. 152–158. 

7. Straatman, K. R., Dove, S. K., Holdaway-Clarke , T., Hepler, P. K., Kunkel, J. G., Franklin-Tong, V. E. Calcium sig-
nalling in pollen of Papaver rhoeas undergoing the self-incompatibility (SI) response. Sexual Plant Reproduction. 2001, 
Vol. 14, no. 1–2, pp. 105–110. 

8. Thomas, S. G., Franklin-Tong, V. E. Self-incompatibility triggers programmed cell death in Papaver pollen. Nature, 
London. 2004, Vol. 429, Issue 6989, pp. 305–314. 

9. Cresti, M., Milanesi, C., Salvatici, P., Aelst, A.C. Ultrastructural observations of Papaver rhoeas mature pollen 
grains. Plant Biology. 1990, Vol. 103(4), pp. 349–354.  

10. Brindza, J., Brovarskyi, V. Pollen and bee pollen of some plant species. Korsun publishing house "Vsesvit", 2013, 137 p. 
11. PalDat – Palynological Database an online publication on recent pollen. Retrieved from: https://www.paldat.org/ 

pub/Papaver_rhoeas/301710 
12. Brovarskij, V. Včelí obnôžkový peľ. Brovarskij. Kyjev–Nitra, FOP I.S. Maidachenko, 2010, 290 p. 
13. Brovarskyi, V. D., Holovetskyi, I. I., Losiev, O. M., Velychko, S. M., Adamchuk, L. O., Stepaniuk, M. M. Bdzholyne ob-

nizhzhia, vyrobnytstvo ta zberihannia [Bee obesity, production and storage]. Kyiv, FOP I. S. Madanchenko, 2009, 76 p. 
14. Fatrcová-Šramková, K., Nôžková, J., Kačániová, M., Máriássyová, M., Rovná, K., Stričík, M. Antioxidant and antimicrobi-

al properties of monofloral bee pollen. Journal of Environmental Science and Health. 2013, Vol. 48, Issue 2, pp. 133–138. 
15. Zhang, H., Wang, X., Wang, K., Li, C. Antioxidant and tyrosinase inhibitory properties of aqueous ethanol extracts 

from monofloral bee pollen. Journal of Apicultural Science. 2015, Vol. 59, no. 1, pp. 119–128. 
16. Adamchuk, L., Samoilenko, V., Nikolaieva, N. Morphological characteristics of Corylus avellana L. bee pollen. 

Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Technology of production and processing of livestock 
products], 2016, no. 2, pp. 47–51. 

17. Adamchuk, L. O., Akulonok, O. I. Morfolohichni osoblyvosti bdzholynoho obnizhzhia z Salix L. Naukovyi visnyk 
NUBiP Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Scientific Bulletin of NUBiP of 
Ukraine. Series: Technology of production and processing of livestock products], 2016, Issue 250, pp. 105–113. 

18. Novytska, A., Adamchuk, L., Nikolaieva, N., Acer, L. Bee pollen morphological features. Naukovyi visnyk NUBiP 
Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva [Scientific Bulletin of NUBiP of Ukraine. 
Series: Technology of production and processing of livestock products], 2016, Issue 250, pp. 147–157. 

19. Redina, N. M., Adamchuk, L. O., Nikolaieva, N. V., Brindza, J. Morphological characteristics of bee pollen obtained 
from Brassica napus L. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii 
imeni S.Z. Gzhytskoho [Scientific herald of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after 
S.Z. Gzhytsky], 2016, Vol. 18, no. 2 (68), pp. 73–79. 

20. Adamchuk, L. O. (2013). Klasyfikatsiini oznaky bdzholynoho obnizhzhia [Classification signs of bee antlers]. 
Tvarynnytstvo Ukrainy [Animal husbandry of Ukraine], 2013, Vol. 5, pp. 16–21. 

21. Adamchuk, L. A. Sformirovannost – pokazatel kachestva obnozhki [Formation is a quality indicator of a knit]. Pche-
lovodstvo [Beekeeping], 2013, Vol. 6, pp. 56–57. 

 
Пчелиная обножка с Papaver rhoeas L. 
Л.А. Адамчук, А.И. Акуленок, А.Т. Новицкая, Э. Иванишова, Я. Бриндза  
Целью наших исследований было установить морфологические и спектрометрические характеристики, содержание 

фенольных соединений и антиоксидантную активностью пчелиной обножки с P. rhoeas. Образцы монофлорной и поли-
флорной пчелиной обножки были собраны в районах Киевской области (Украина) в летний период 2016 года с помощью 
навесных пыльцеулавливателей. Ботаническое происхождение, монофлорность, сформированность и морфологические 
параметры пыльцевых комочков определяли в лаборатории кафедры коневодства и пчеловодства Национального универ-
ситета биоресурсов и природопользования Украины. Спектрометрические параметры и антиоксидантную активность пче-
линой обножки с P. rhoeas исследовали в лаборатории Института охраны биоразнообразия и биологической безопасности 
Словацкого аграрного университета в Нитре. Биохимические анализы проводили в лаборатории кафедры хранения и пере-
работки растительных продуктов Словацкого аграрного университета в Нитре. 

Установили морфологические параметры пыльцевых комочков пчелиной обножки с P. rhoeas : длина – 3,31 ± 
0,033 мм, ширина – 2,97 ± 0,044 мм; масса – 9,87 ± 0,25 мг. Чистота монофлорной пчелиной обножки с P. rhoeas 
находилась в пределах от 85 до 91 %. Полифлорная пчелиная обножка всегда содержала менее 80 % пыльцевых ко-
мочков с P. rhoeas; в среднем в полифлорном сборе обножки пыльцевые комочки с P. rhoeas встречались в количе-
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стве 38 %. Определили параметры цвета P. rhoeas пчелиной обножки для его ботанической идентификации. Мето-
дом измерений с исключением зеркальной составляющей с осветителями D65/10 ° и A/10 °, соответственно: L* – 
33,88 ± 0,25 и 33,91 ± 0,25; a* – 0,04 ± 0,07 и 0,14 ± 0,12; b* – 4,42 ± 0,13 и 4,45 ± 0,12; C* – 4,43 ± 0,13 и 4,47 ± 0,11; h 
° – 89,34 ± 0,87 и 88,01 ± 1,68. Методом измерений с учетом зеркальной составляющей с осветителями D65/10 ° и 
A/10 ° соответственно: L * – 41,09 ± 0,13 и 41,11 ± 0,13; a* – - 0,04 ± 0,03 и 0,03 ± 0,08; b* – 3,28 ± 0,07 и 3,31 ± 0,07; 
C* – 3,29 ± 0,07 и 3,32 ± 0,07; h ° – 90,76 ± 0,56 и 89,4 ± 1,39. Нахождение друг на друга линий, которые показывают 
результаты каждого измерения монофлорного пчелиной обножки с P. rhoeas на спектральном графике свидетель-
ствует о гетерогенности пыльцевых комочков. Антиоксидантная активность пчелиной обножки с P. rhoeas в водном 
и спиртовом растворах составляет 68,61 ± 6,712 % и 55,80 ± 1,492 % соответственно. Содержание фенольных соеди-
нений – 419,16 ± 9,356 мг TEAC/г; фенольных кислот – 2,40 ± 0,052 мг CAE/г; полифенолов – 16,47 ± 0,339 мг 
GAE/г; флавоноидов – 13,34 ± 1,533 мг QE/г. 

Ключевые слова: пчелиная обножка, Papaver rhoeas L., монофлорность, спектрометрия, антиоксиданты, фе-
нольные соединения. 

 
Papaver rhoeas L. bee pollen 
L. Adamchuk, O. Akulonok, A. Novytska, Е. Ivanišová, J. Brindza  
The aim of our research was to establish morphological and spectrometric characteristics, the content of phenolic 

compounds and the antioxidant activity of P. rhoeas bee pollen. Samples of monofloral and polyfloral bee pollen were 
collected in districts of the Kiev region (Ukraine) in the summer period of 2016 with the help of hinged pollen traps. Bo-
tanical origin, monoflorality, level formation and morphological parameters of pollen lumps were determined in the la-
boratory of the Department Horse Breeding and Beekeeping of the National University of Life and Environmental Sci-
ences of Ukraine. Spectrometric parameters and antioxidant activity of P. rhoeas bee pollen were investigated in the la-
boratory of the Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety of the Slovak University of Agriculture in Nitra. Bio-
chemical analyzes were carried out in the laboratory of the Department of Storing and Processing of Plant Products of the 
Slovak University of Agriculture in Nitra. 

P. rhoeas bee pollen morphological parameters were established: length – 3,31 ± 0,033 mm; width – 2,97 ± 0,044 mm; weight – 
9,87 ± 0,25 mg. Purity P. rhoeas monofloral bee pollen are in the range from 85 to 91 %. Polyfloral bee pollen always less than 80 % 
P. rhoeas pollen loads, and on average, in polyfloral collection pollen gets 38 %. P. rhoeas bee pollen of the color parameters were 
determined for its botanical identification. Specular Component Excluded method with illuminants D65/10 ° and A/10 ° respective-
ly: L* –33,88 ± 0,25 and 33,91 ± 0,25; a* – 0,04 ± 0,07 and 0,14 ± 0,12; b* – 4,42 ± 0,13 and 4,45 ± 0,12; C* – 4,43 ± 0,13 and 4,47 
± 0,11; h ° – 89,34 ± 0,87 and 88,01 ± 1,68. Specular Component Included method with illuminants D65/10 ° and A/10 ° respective-
ly: L* – 41,09 ± 0,13 and 41,11 ± 0,13; a* – -0,04 ± 0,03 and 0,03 ± 0,08; b* – 3,28 ± 0,07 and 3,31 ± 0,07; C* – 3,29 ± 0,07 and 
3,32 ± 0,07; h ° – 90,76 ± 0,56 and 89,4 ±1,39. Heterogeneous pollen grains in bee pollen are confirmed by the results of each meas-
urement of P. rhoeas monofloral bee pollens, which show one over one lines on Spectral Plot. The antioxidant activity of P. rhoeas 
bee pollen in aqueous and alcoholic solutions were 68,61 ± 6,712 % and 55,80 ± 1,492 %, respectively. The content of phenolic 
compounds is 419,16 ± 9,356 mg TEAC/g; phenolic acids – 2,40 ± 0,052 mg CAE/g; polyphenols – 16,47 ± 0,339 mg GAE/g; fla-
vonoids – 13,34 ± 1.533 mg QE/g. 

Key words: bee pollen, Papaver rhoeas L., monoflorality, spectrometry, antioxidants, phenolic compounds. 
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ВПЛИВ ПРОБІОТИКУ ПРОТЕКТО-АКТИВ НА ВМІСТ  
БІОТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ПОРОСЯТ 

 
Організм молодняку свиней зазнає впливу багатьох несприятливих чинників, які змінюють нормальне фу-

нкціонування основних систем життєдіяльності й, особливо, шлунково-кишкового тракту. Пробіотики для тва-
рин є важливим лікарським засобом, що допомагає нормалізувати кількісний і якісний склад мікрофлори кишечника 
і захистити молодняк від багатьох патогенних мікроорганізмів. Маючи у своєму складі корисні бактерії різних видів, 
пробіотики витісняють патогенну флору з кишечника тварин і заселяють його корисними мікроорганізмами. Завдяки 
нормалізації бактеріального співвідношення поліпшується перетравлення кормів і всмоктування поживних речовин. 
Порушення характеру метаболічних процесів у тканинах позначається на показниках крові, тому певна кількість 
вмісту деяких її складових частин має важливе значення для оцінки стану здоров’я тварин. У результаті застосуван-
ня пробіотика Протекто-актив установлено позитивний вплив на макро- та мікроелементи сироватки крові поросят у 
період відлучення від свиноматки. У дослідних тварин відзначали збільшення вмісту загального кальцію на 8,8, не-
органічного фосфору – на 5,85 %, магнію – на 12,80 %, феруму – на 6,95 %, міді – на 2,90 % та цинку – на 3,64 % 
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порівняно з контрольною групою. Згодовування поросятам Протекто-активу не мало негативного впливу на біотичні 
показники крові, усі зміни відбувалися в межах фізіологічної норми, у тварин дослідної групи спостерігалося пок-
ращення фізіологічного стану, збільшувалися прирости та збереженість поголів’я. 

Ключові слова: пробіотичні препарати, молодняк свиней, середньодобовий приріст, обмін речовин, біохімічні 
показники, склад крові, профілактика, шлунково-кишковий тракт. 

 
Постановка проблеми. Розвиток свинарства в Україні є однією з перспективних і стратегі-

чно важливих галузей [1, 2, 3]. Ефективність галузі свинарства залежить від генетичного по-
тенціалу тварин, оптимальних умов утримання, забезпечення повноцінними та збалансованими 
кормами [4]. Сучасна технологія вирощування свиней передбачає концентрацію великого пого-
лів’я тварин на обмежених територіях. Порушення умов годівлі, а саме нестача поживних речо-
вин, особливо білка, амінокислот, вітамінів, макро- та мікроелементів, спричиняє зниження 
приростів, збільшення строків відгодівлі, перевитрати кормів та, як наслідок, призводить до 
зростання собівартості свинини, що вища, ніж у країнах ЄС. Масове використання антибіотиків 
та інших антимікробних препаратів не вирішує проблему розладів функцій травлення [5, 6, 7]. 

В останні роки в Україні та багатьох країнах світу для профілактики і лікування розладів 
травлення значного поширення набули пробіотики, які є каталізаторами обмінних процесів в 
організмі. Вони нормалізують процеси травлення за рахунок корекції якісного та кількісного 
складу мікрофлори шлунково-кишкового тракту, сприяючи підвищенню природної резистент-
ності організму тварин [8, 9, 10]. 

Період відлучення у свинарстві є одним із найважливіших, адже саме в цей період поросята 
переходять на інший тип годівлі, починають контактувати з іншими тваринами в новому сере-
довищі, що супроводжується стресом, зниженням природної резистентності та імунологічної 
реактивності організму, порушенням складу нормофлори шлунково-кишкового тракту, внаслі-
док цього виникають шлунково-кишкові розлади, знижуються середньодобові прирости, зрос-
тає летальність [11, 12, 13, 14]. 

Основна мета застосування пробіотиків – утворення метаболічно-активної популяції пробі-
отичних бактерій у травному тракті, що сприяє якісній зміні складу кишкової флори та витіс-
ненню патогенних мікроорганізмів, збільшенню бактеріального синтезу ферментів та пропуск-
ної здатності слизової кишечника [15, 16, 17, 18, 19, 20].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Учені багатьох країн свідчать, що біопрепарати, до 
складу яких входять лактобактерії, біфідобактерії та пропіоновокислі бактерії є найбільш екологіч-
но чистими, ефективними, нешкідливими та мають різносторонню фармакологічну дію [21, 22, 23, 
24, 25, 26].  

При використанні пробіотичних препаратів у свинарстві підвищується якість споживання 
кормів, прискорюється ріст тварин, їх продуктивність, а також знижується собівартість продук-
ції, кількість випадків захворюваності та летальності серед молодняку [27, 28, 29, 30]. 

Пробіотики є потужним засобом, що здатний відчутно підвищити статус здоров’я та вироб-
ничі показники тварин [31, 32].  

Мета дослідження. Вивчення впливу пробіотика Протекто-актив на макро- та мікроеле-
менти сироватки крові поросят у період відлучення від свиноматки. 

Матеріал і методика дослідження. Для проведення експерименту з поросят 45-денного 
віку, за принципом аналогів з урахуванням породи, живої маси та загального фізіологічного 
стану, були створені дві групи тварин: дослідна і контрольна, по 10 голів у кожній. Умови ут-
римання та годівлі молодняку були ідентичними. Поросятам у дослідній групі додатково до 
основного раціону вводили пробіотик Протекто-актив у дозі 2 г на 10 кг маси тіла (2·107 КУО), 
який задавали разом із кормом 1 раз на добу протягом 30 днів. 

Для визначення впливу Протекто-активу на біотичні елементи сироватки крові у тварин 
відбирали кров з орбітального синуса, вранці до годівлі. Дослідження крові проводили до поча-
тку згодовування пробіотика, а також на 30-ту, 45-ту та 60-ту добу від початку досліду. Дослі-
дження в сироватці крові загального кальцію проводили арсеназо ІІІ – методом, неорганічного 
фосфору в реакції УФ-детекції фосфомолібдатного комплексу. Для визначення кальцію, фос-
фору та магнію використовували набір реактивів НВФ «Simko Ltd» (м. Львів).  Визначення вмі-
сту феруму в сироватці крові проводили в реакції з динатрієвою сіллю без депротеїнізації, ви-
користовували набір реактивів ТОВ «Агат-Мед» (м. Москва), визначення цинку проводили 
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спектрофотометричним методом з 5-Br-PAPS, використовували набір реактивів «DAC-
SpectroMed S.R.L.», міді – в реакції з батокупроіном, використовували набір реактивів «Біо-
Тест, Lachema Diagnostica s.r.o.».  

Основні результати дослідження. Мінеральні елементи в організмі тварин відіграють ва-
жливу роль, тому вивчення впливу кормових добавок на їх вміст та засвоєння є важливим ета-
пом досліджень. Адже саме мікро- та макроелементи є важливим чинником підвищення приро-
дної резистентності організму молодняку. 

 
Таблиця 1 – Вміст макроелементів у сироватці крові поросят після використання пробіотика Протекто-актив, 

ммоль/л, M±m, n=5 

Термін досліджень, 
діб 

Загальний кальцій Неорганічний фосфор Магній 

До досліду 
2,50±0,15  
2,55±0,11 

1,84±0,18  
1,83±0,13 

1,08±0,14  
1,07±0,17 

30 
2,65±0,11  
2,58±0,11 

 1,88 ±0,18  
1,85±0,12 

1,29±0,18  
1,17±0,12 

45 
2,72±0,22  
2,59±0,13 

1,90±0,18  
1,87±0,12 

1,35±0,14  
1,21±0,12 

60 
2,84±0,22* 
2,61±0,25 

1,99±0,18*  
1,88±0,15 

1,41±0,11**  
1,25±0,17 

Примітка: в чисельнику – дослідна група, в знаменнику – контрольна * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 – 
порівняно до контролю. 

 
Дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на вміст макроелементів сироватки крові 

свідчить про поступове збільшення загального кальцію, неорганічного фосфору та магнію. 
Так, вміст кальцію в сироватці крові тварин дослідної групи збільшився на 30-ту добу на 

2,71 %, на 45-ту добу – на 5,01 %, а на 60-ту – на 8,81 % та вірогідно (p<0,05) порівняно з контроль-
ною групою.  Збільшення кількості  загального кальцію є фізіологічним процесом, який стимулю-
ється за рахунок дії пробіотика Протекто-актив, що посилює абсорбцію кальцію в кишечнику. 

Установлено, що вміст неорганічного фосфору під впливом пробіотика Протекто-актив на 
30-ту добу збільшився лише на 1,62 %, а за період досліду у тварин дослідної групи збільшився 
на 5,85 % і вірогідно (p<0,05) у порівнянні з тваринами контрольної групи. 

Динаміка вмісту магнію в сироватці крові тварин, які отримували пробіотик Протекто-
актив, характеризувалася тенденцією до підвищення протягом усього періоду, і на кінець до-
сліджень вміст магнію був вищим на 12,80 % і вірогідно ( p<0,01)  у порівнянні з контрольним 
аналогом. 

 
Таблиця 2– Вміст мікроелементів у сироватці крові поросят після використання пробіотика Протекто-актив, 

мкмоль/л, M±m, n=5 

Термін дослідження, діб Ферум Купрум Цинк 

До досліду 
22,03±3,17  
22,56±3,06 

31,88±3,35  
31,89±4,00 

15,27±1,89  
15,50±1,50 

30 
26,48±2,25  
26,02±3,48 

34,10±3,10  
32,83±3,53 

16,58±1,66  
15,93±1,57 

45 
26,65±2,10  
26,17±1,72 

34,80±2,77  
33,57±3,00 

17,00±1,35  
16,38±1,37 

60 
28,00±2,92*  
26,18±3,09 

35,16±2,92  
34,17±3,08 

17,10±1,15  
16,50±1,48 

Примітка: в чисельнику – дослідна група, в знаменнику – контрольна * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 – 
порівняно до контролю. 

 
Дослідження впливу пробіотика Протекто-актив на вміст мікроелементів у сироватці крові 

поросят свідчить про поступове збільшення вмісту феруму, купруму та цинку протягом усього 
досліду. 

Із даних таблиці 2 видно, що вміст феруму в сироватці крові поросят дослідної та контроль-
ної груп до початку дослідження вірогідної різниці не мав, а протягом усього досліду спо-
стерігали його поступове збільшення в обох групах тварин. Так, на 30-ту добу досліджень вміст 
феруму в сироватці крові поросят дослідної групи був вищим на 1,77 %, а на кінець досліду на 
– 6,95 % та вірогідно (p<0,05) відносно контрольної групи. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 15

У тварин дослідної групи вміст купруму на кінець досліду був вищим у порівнянні з твари-
нами контрольної групи на 2,90 %. 

Результати дослідження вмісту цинку в сироватці крові вказують на його поступове збіль-
шення у тварин обох груп, у кінці досліду в поросят дослідної групи він був вищим на 3,64 % 
порівняно з контролем. 

Слід зазначити, що всі зміни в показниках вмісту макро- та мікроелементів сироватки крові 
відбувалися в межах фізіологічної  норми. 

Висновки. Застосування пробіотика Протекто-актив поросятам сприяє підвищенню вмісту 
в сироватці крові макроелементів: загального кальцію, неорганічного фосфору та магнію, а та-
кож мікроелементів феруму, купруму та цинку, що, у свою чергу, сприяє покращенню 
фізіологіного стану тварин та збільшенню продуктивності. 
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Влияние пробиотика Протекто-актив на содержание биотических элементов в сыворотке крови поросят 
Л.В. Бондаренко, В.В. Малина  
Организм молодняка свиней подвергается воздействию многих неблагоприятных факторов, которые изменяют нор-

мальное функционирование основных систем жизнедеятельности, особенно желудочно-кишечного тракта. Пробиотики 
для животных являются важным профилактическим средством, способствуют нормализации микрофлоры кишечника и 
защищают от многих патогенных микроорганизмов. Имея в своем составе полезные бактерии различных видов, пробиоти-
ки вытесняют патогенную флору из кишечника животных и заселяют его полезными микроорганизмами. Благодаря нор-
мализации бактериального соотношение улучшается переваривание кормов и всасывание питательных веществ. Наруше-
ние характера метаболических процессов в тканях сказывается на показателях крови, поэтому определенное количество 
содержания некоторых ее составляющих частей имеет важное значение для оценки состояния здоровья животных. В ре-
зультате применения пробиотика Протекто-актив установлено положительное влияние на макро- и микроэлементы сыво-
ротки крови поросят. В опытных животных отмечали увеличение содержания общего кальция – на 8,81 %, неорганическо-
го фосфора – на 5,85 %, магния – на 12,80 %, железа – на 6,95 %, меди – на 2,90 %, цинка – на 3,64 % по сравнению с кон-
трольной группой. Скармливание поросятам протекто-актива не имело отрицательного влияния на биотические показате-
ли крови, все изменения происходили в пределах физиологической нормы. У животных опытной группы наблюдалось 
улучшение физиологического состояния, увеличивались привесы и сохранность поголовья. 

Ключевые слова: пробиотические препараты, молодняк свиней, среднесуточный прирост, обмен веществ, био-
химические показатели, состав крови, профилактика, желудочно-кишечный тракт. 

 
The influence of the Protecto-active probiotic on the content of biotic elements in blood serum of piglets 
L. Bondarenko, V. Malyna  
The modern pig production technology involves the concentration of the large numbers of animals in restricted areas, the use of 

antibiotics and other antimicrobial drugs. They leads to the development of mass dysbacteriosis, disorders of digestive functions, 
nutrient deficiencies, especially protein, as well as amino acids, vitamins, macro- and microelements. It also causes a decrease in 
increments, an increase in fattening terms, overage of feed and, consequently, an increase in the cost price of pork. 
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In recent years, in Ukraine and in many countries of the world, probiotics, which are the catalysts of metabolic processes 
in the body, have been procured for the prevention and treatment of digestive disorders. Probiotics normalize the processes of 
digestion due to the correction of qualitative and quantitative composition of the microflora of the gastrointestinal tract, con-
tributing to increasing the natural resistance of the animals organism. 

The period of weaning in pig breeding is one of the most important, since that time the piglets are switching to another type of 
feeding, they begin to come in contact with other pigs in a new environment that is accompanied by stress, a decrease in the natural 
resistance and immunological reactivity of the organism. The damage of the normal microflora structure of the gastrointestinal tract. 
As a result of which gastrointestinal disorders arise, daily average gains decrease and mortality increases. 

The main purpose of the use of probiotics is the formation of a metabolic active population of probiotic bacteria in the digestive 
tract, which contributes to a qualitative change in the composition of the intestinal flora and the displacement of pathogenic microor-
ganisms, and also an increase in the bacterial synthesis of enzymes and throughput of the intestinal mucosa. 

When using probiotic drugs in livestock production, the quality of feed use is increased, animal growth and productivity 
are accelerated, as well as the cost of production and the number of cases of morbidity and mortality among young animals 
are reduced. 

The purpose of our work was to study the effect of Protecto active probiotic on the macro and microelements in piglets 
blood serum during the period of weaning from the sow. 

For the experiment there were taken piglets of 45 days of age, taking into account the breed, live weight and total physi-
ological state. The conditions for keeping and feeding animals were the same. For pigs in the experimental group, in addition 
to the main diet, the Protecto active probiotic was administered at a dose of 2 g per 10 kg of body weight, which was given 
together with the food 1 time per day for 30 days. 

To determine the effect of Protecto active on the biotic elements of animals blood serum of all groups, blood was col-
lected from the orbital sinus, in the morning, before feeding. Blood tests were conducted before feeding probiotics, as well as 
at 30, 45, and 60 from the beginning of experiment. 

Mineral elements in the body of animals play an important role, so studying the effects of feed additives on their content 
and assimilation is an important stage in the research. After all, it is micro and macro elements that are an important factor in 
increasing the natural resistance of the organism of young animals. 

As a result of the use of Protecto active probiotic there have been established, some positive effects on the macro and 
microelements of piglets blood serum during the period of weaning from the sow. An increase in total calcium content by 
8.81 %, inorganic phosphorus by 5.85 %, magnesium by 12.80 %, ferrum by 6.95 %, copper by 2.90 %, zinc by 3.64 % was 
noted among experimental animals compared with a control group. Feeding the pigs with the Protecto active did not have a 
negative impact on the biotic parameters of the blood, all changes occurred within the physiological norm, among animals of 
the experimental group, there was an improvement in the physiological state, increased gain and livestock survival. It should 
be noted that all changes in the indexes of the content of macro- and microelements of the serum did not have a reliable na-
ture and occurred within the limits of the physiological norm. 

Key words: probiotic drugs, young pigs, average daily gain, metabolism, biochemical parameters, blood composition, 
prophylaxis, gastrointestinal tract. 
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PRODUCTIVITY OF COWS OF DIFFERENT TOLERANCE 
TO STRESS UNDER ROBOTIZED MILKING CONDITIONS 

 
Метою даної публікації було вивчення впливу стресотійкості корів української чорно-рябої породи на продук-

тивність, ранговість та елементи поведінки за умов роботизованого, добровільного доїння. 
Дослідження проводили в умовах роботизованої молочної ферми ТДВ «Терезине» на коровах-первістках 

української чорно-рябої молочної породи (n=50) в період роздою (2–3-й місяць лактації). При цьому за типом стрес-
остійкості корів розподілили на три групи: високостресостійкі – ті, в яких не відбувалося, або відмічалося  незначне 
умовно-рефлекторне гальмування молоковиведення; середньої стресостійкості – у яких відбулося до 66,7 % умовно- 
і до 33,3 % доїнь безумовно-рефлекторне гальмування динаміки молоковиведення і низькостресостійкі – у яких 
більше 66,7 % відбулося умовно- і понад 33,3 % безумовно-рефлекторне гальмування.  

Установлено, що високостресостійкі тварини характеризуються високою адаптаційною пластичністю до дії 
стрес-факторів і здатністю зберігати стабільну молочну продуктивність. Продуктивність корів із середньою стрес-
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остійкістю знизилася на 2,17 кг (або 8,49 %), на фоні стабільності надоїв високостресостійких корів, а  низькострес-
остійких – на 5,68 кг (або 22,54 %). Високостресостійкі корови  займають домінуючі позиції в ранговій ієрархії ста-
да, частіше відвідують доїльну установку та кормову станцію, споживають більше концентрованого корму, швидше 
адаптуються до умов доїння,  порівняно з коровами середньої і низької стресостійкості.  

Ключові слова: стрес, адаптація, роботизоване доїння, ієрархія, молочна продуктивність, кормова станція. 
 

Statement of the problem. The problem of stress is one of the main factors of intensive milk produc-
tion technologies [1, 2, 3, 4, 5]. This indicates the topicality of studying the causes of the emergence and 
development of cows’ stress and developing of methods in order to prevent the phenomenon in modern 
production conditions [6, 7, 8, 9, 10]. For industrial livestock, an important condition for the selection and 
matching of animals is not only their productive potential, adaptive features, and high resistance to diseas-
es, but also the ability to tolerate stress [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Animals with a high ability of stress re-
sistance adapt rapidly to such conditions, whereas ones with low-stress resistance to a greater extent reac-
tion. This may negatively affects the functional activity of all organs and systems, whose work in turn in 
one way or another affects the lactation function of dairy cattle [17, 18, 19, 20, 21]. 

Stressis a great damage to the animal body and inhibits the efficiency of livestock production up to 
30 % [22, 23, 24, 25]. According to research [26, 27, 28, 29, 30], the prevention of stress is based on 
three basic principles: the engineering-technical one by creation of the necessary conditions for the 
exploitation of animals with a minimum of external influences; the principle of chemical regulation of 
stress reactions with the use of biologically active substances that would mitigate the stress or improve 
the adaptive capacity of the organism; and the selection of animals with resistance for certain stressors. 

The purpose of this research was to study the effect of stress-resistance of cows of the Ukrainian 
Black-Spotted breed on productivity, rank, and elements of behavior under the conditions of robotized 
voluntary milking. 

Material and methods of research. The research was carried out under the conditions of a robot-
ized dairy farm "Terezine" LAC with the fresh cows of the Ukrainian Black-Spotted breed (n=50) 
within the period of increasing the milk yield (2-3rd month of lactation). Stress resistance of cows un-
der voluntary, motivational milking at the machine was studied according to the method of Kokorina 
et al. [31].  

The first milking is carried out for comparison, and the next three ones, conducted by the experi-
menter at the same times of day as the background one. The amount of milk received was counted in 
every minute of the start of milking. The dynamics of milk production was determined with three milk 
yields and based on these data, a graph of the dynamics of milk production was constructed. It was 
considered and expressed as a percentage: the total number of milk yields with the same inhibition of 
milk production, the number of milking with elements of conditional reflex inhibition (decrease of the 
milk yield during the first minute), the amount of milking with the elements of unconditionally reflex 
inhibition, the amount of milking with different distortions of the curve of the dynamics of milk pro-
duction (for a total conditional and unconditional inhibitions). 

Indicators of the duration and multiplicity of milking, eating of feed at the feeding station and dur-
ing milking, productivity and intensity of production, the number of passages through the selection 
gate was determined according to the DelPro™ herd management program. Cases for bringing cows 
for milking and pushing aside from feed stations were based on daily observation. 

Research results. As a result, the difference in relation stress resistance types in herd was discov-
ered (table 1). 

 
Table 1 – Types of stress resistance of tested cows, their productivity and intensity of milk production 

Types of cows’ 
stress resistance 

Quantity of 
cows  

Average daily 
milk yield before 

the experiment, kg 

Average daily milk 
yield during the ex-
periment period, kg  

Average 
single milk 
yield, kg  

Duration of the 
single milking, 

min. 

Average milk 
production, 

kg/min 
numb

er  
% 

Total including: 50 100 – – – – – 
High 25 50.0 28,73±0,62 29,08±0,78 9,87±0,56 6,69±0,47 1,71±0,11 
Moderate 16 32.0 25,54±0,29 23,37±0,56 7,92±0,32 6,33±0,53 1,39±0,10 
Low 9 18.0 25,19±0,22 19,51±0,67 6,75±0,45 6,03±0,34 1,26±0,11 

 
In particular, the number of cows with high stress resistance were 50 %, and with the average and 

low – 32 and 18 %, respectively. The analysis of lactation at experimental cows showed that the influ-
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ence of the stress factor during milking did not affect the group of cows with high resistance to stress, 
and their productivity increased by 0.35 kg. Milking of cows with moderate to low resistance to stress 
levels decreased by 2.17 and 5.68 kg or by 8.49 % and 22.54 %, respectively, compared with the nor-
mal conditions of milking. Accordingly, the rates of the average single milk yield, the duration of one-
time milking, and the intensity of milk production of the cows with medium and low stress resistance 
yielded to indices of cows with high resistance to stress.  

Productivity reduction is associated with a change in the dynamics of milk production of cows 
with different stress resistance, which in turn, is associated with inhibition of the reflex of milk yield, 
which is reflected in the curves of the dynamics of milk production (Fig. 1). The maximum amount of 
milk of 2.7 kg was obtained in a group of cows with high resistance to stress per 1 minute of milking 
with its gradual decrease. In cows with moderate stress resistance, the maximum milk yield was ob-
tained during the 2-nd minute of milking – 2.0 kg. Low stress-resistant cows have reached the maxi-
mum milk yield during the 3-rd minute of milking – 1.7 kg. 

 

 
Fig. 1. Dynamics of milk production at cows of different types of stress resistance. 

  
It has been found that the stress resistance of cows is correlated with their fodder and milking ac-

tivity (Table 2). Thus, the cows with high resistance to stress more often visited the milking plant and 
feed stations in comparison with the cows with moderate and low resistance to stress. 

Analyzing the duration of eating feed at the, it can be seen that neither manipulation of the robot-
milker nor the presence of unauthorized persons during milking were not act as stressors for cows with 
high resistance to stress, the attention of which was primarily directed at the feeder and the process of 
fodder eating. 

 
Table 2 – Indicators of the hierarchy of cows of different stress resistance levels in the herd 

Indexes 
Type of resistance to stress 

High Moderate Low 
Number of passes through the selection gate, times: 7,42±0,12 7,18±0,37 6,33±0,19 

• for milking 3,64±0,07 3,19±0,05 2,87±0,07 
• to the feed station 4,36±0,03 4,07±0,06 3,71±0,04 

Number of visits to the feed station, times 3,50±0,08 3,22±0,11 2,86±0,06 
Duration of fodder eating at the feed station, min / day 8,15±0,14 8,12±0,38 7,76±0,26 
Duration of fodder eating during milking, min/day 9,71±0,33 9,43±0,29 8,97±0,58 

 
In cows with moderate / low stress resistance to stress, this figure was somewhat lower. The cows 

with high resistance to stress occupied the dominant positions in the rank hierarchy of the herd thereaf-
ter the duration of fodder eating at the feed station was higher. Regarding the cows of moderate stress 
resistance, they were practically at the same level with the cows of high stress resistance, but the cows 
with low stress resistance were distinguished with their excitement, often panic movement, compli-
ance to more vivid animals and consequently, fewer visits to the feed station, the duration of eating, 
and insufficient consumption of concentrated feed. 
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The amount of consumed concentrated forage at the depends on the quantity of milking, and hence 
on the productivity. The higher the productivity, the more often and hence much more fodder the ani-
mal will receive at the. In this study, the type of stress tolerance completely confirmed this conclusion 
(Table 3). At the the cows with a high type of stress resistance consumed 0.13 and 0.21 kg of concen-
trated forage more than the cows with moderate and low stress resistance. A similar trend was ob-
served during milking. The optimum interval between two milking of cows should not exceed 
12 hours. In cases when the duration of milking approaches the critical mark, which is determined by 
the computer data, the operator brings the specific cows for milking. 

 
Table 3 – Consumption of concentrated forage by cows of various stress resistance which is not included in the TMR 

Indicators 
Type of stress resistance 

High Moderate Low 
Amount of consumed concentrated forage per 
day (excluding fodder mix), kg: 
- at the feed station 

  
   

1,64±0,08 

  
   

1,51±0,03 

  
  

1,43±0,03 
- during milking 1,84±0,05 1,69±0,04 1,53±0,05 

 
It was found that the greatest number of cases of bringing animals to milking was among the cows with 

low stress resistance – 4, which constituted 44.5% of the number of animals in the group (table 4). The 
cows with high and moderate stress resistance demonstrated 2 such cases per each group, or 8.0 and 12.5% 
respectively. 

 
Table 4 – Pre-milking stimulation of the milk production reflex of the fresh cows at the robotized installation 

Indexes 

Type of stress resistance 
High Moderate Low 

n=25 n=16 n=9 

Cases of bringing for milking, times 2 2 4 
Average duration of stay at the pre-milking area, min. 22,46±0,73 30,35±1,47 38,12±1,74 
Duration of preparation of dug for milking (washing, milking 
drying), sec 

48,46±2,32 44,81±3,16 45,17±2,59 

Duration of connection of milking glasses, sec 47,35±2,19 45,87±2,38 45,31±1,56 
 

Ranking struggle between animals also occurs when staying at the pre-milking area. Animal lead-
ers are usually the first that enter the robot, or wait for their turn at the entrance, pushing aside the 
weaker ones. This often leads to the fact that weaker cows are located at the pre-milking area for long-
er periods, which leads to incomplete milk dry during milking. Therefore, the DelPro ™ program has 
established that the maximum stay of cows in the pre-milking area should not exceed 1 hour, and their 
number is not more than 15 cows. Cows with high resistance to stress were at the pre-milking area on 
average 7.89 and 15.66 min less than cows with moderate and low resistance to stress, respectively. 

Regarding the duration of preparation of for milking and the connection of milking machines, a 
special difference at cows of different types of stress resistance was not detected, since they were se-
lected with the same dug shape, the vertical placement of and without atrophy. 

Conclusions. Animals with high resistance to stress are characterized by high adaptive plasticity 
to stressors and the ability to maintain stable milk productivity. Cows with high stress resistance occu-
py the leading positions in the hierarchy of the herd, have more frequent visits to milking and feeding 
stations, and also consume more concentrated feed, adapt more quickly to milking conditions than 
cows with less stress-resistance. 
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Продуктивность коров различной стрессоустойчивости в условиях роботизированного доения 
А.А. Борщ, А.В. Борщ, Л.Т. Косиор, І.О. Ластовская, Л.В. Пирова, J. Ghassemi Nejad 
Целью данной публикации было изучение влияния стрессоустойчивости коров украинской черно-пестрой по-

роды на продуктивность, ранговость и элементы поведения в условиях роботизированного, добровольного доения. 
Исследования проводились в условиях роботизированной молочной фермы ОАО «Терезино» на коровах-

первенцах украинской черно-рябой молочной породы (n = 50) в период раздоя (2–3-й месяц лактации). При этом по 
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типу стрессоустойчивости коров распределили на три группы: высокой стрессоустойчивости – те, у которых не про-
исходило, или отмечалось незначительное условно-рефлекторное торможение молокоотделения; средней стрессоус-
тойчивости – в которых произошло до 66,7 % условно- и до 33,3 % доений безусловно-рефлекторное торможение 
динамики молокоотделения, и низкой стрессоустойчивости – у которых больше 66,7 % произошло условно- и более 
33,3 % безусловно-рефлекторное торможение. 

Установлено, что высокострессоустойчивые животные характеризуются высокой адаптационной пластичнос-
тью к действию стресс-факторов и способностью сохранять стабильную продуктивность. Продуктивность коров со 
средней стрессоустойчивостью снизилась на 2,17 кг (или 8,49 %), на фоне стабильности надоев высокострессоустой-
чивых коров, а низкострессоустойчивых – на 5,68 кг (или 22,54 %). Высокострессоустойчивые коровы занимают 
доминирующие позиции в ранговой иерархии стада, чаще посещают доильные установки и кормовую станцию, пот-
ребляют больше концентрированного корма, быстрее адаптируются к условиям доения по сравнению с коровами 
средней и низкой стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: стресс, адаптация, роботизированное доение, иерархия, молочная продуктивность, кормовая 
станция. 

 
Productivity of cows of different tolerance to stress under robotized milking conditions  
О. Borshch, О. Borshch, L. Kosior, I. Lastovska, L. Pirova, J. Ghassemi Nejad 
This article demonstrates the results of studies dealing with the influence of fresh cow tolerance to stress on the 

productivity, ethological, and hierarchical characteristics under conditions of voluntary robotized milking. 
The research was carried out in Terezine robotic dairy farm on the first calve cows of the Ukrainian black-and-white 

breed (n = 50) during 2nd-3rd month of lactation. At the same time, according to the type of stress resistance, the cows were 
divided into three groups: high stress resistant – those that did not have or had insignificant conditioned reflectory inhibition 
of milk production; the medium stress resistant – in which up to 66.7 % of the conditional inhibition of milk production and 
up to 33.3 % of unconditional inhibition of milk production was observed and low stress resistant – in which more than  
66.7 % had conditioned and more than 33.3% unconditioned reflectory inhibition. 

It has been researched that lactating cows with high tolerance to stress are characterized by high adaptive plasticity to the 
stressors and the ability to maintain stable milk productivity. The productivity of cows with moderate resistance to stress has 
decreased by 2.17 kg (or 8.49 %), against the background of the milk-yield stability of cows with high tolerance to stress and 
cows with low tolerance to stress by 5.68 kg (or 22.54 %). The cows with high resistance to stress occupy the dominant posi-
tions in the rank hierarchy of the herd. More often they visit the milking machine and feed station, consume more concentrat-
ed feed, and adapt more quickly to the conditions of milking than cows with moderate and low resistance to stress. 

Key words: stress, adaptation, robotized milking, hierarchy, milk productivity, feed station. 
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BEE STIMULATION TO FORM PROTEIN FOOD RESERVES 
 

Досліджено різні способи стимуляції бджіл до закладання білкового корму при використанні штучних стіль-
ників. Доведено, що використання штучного стільника для отримання перги, за умови додаткової обробки його еле-
ментів воском і медовою ситою, не стимулює бджіл до закладки та переробки в осередках білкового корму. Визна-
чено, що при безпосередній участі робочих бджіл у формуванні запасів перги, мало місце найбільше споживання 
білкового корму. Це вказує, що робочі бджоли використовують для власних потреб свіжопринесену обніжку в 
період її активної заготовки. Встановлено, що ефективним способом стимуляції бджіл до переробки обніжки в пергу 
є разове ущільнення її в штучних стільниках з подальшою обробкою верхнього шару корму медом. Такий спосіб 
стимулює бджіл до формування запасів перги і знижує їх активність використання білкового корму з осередків 
штучних стільників. Імовірно, що обробка ущільненої обніжки медом пригнічує у бджіл потребу використовувати 
білковий корм, переорієнтовуючи їх із заповнених осередків на інші стільники гнізда родини, де є ділянки, на яких 
сконцентровані запаси перги. 

Ключові слова: етологія бджіл, бджолина обніжка, перга, штучний стільник, секції стільника, робочі бджоли, 
осередки, бджолині сім'ї, стимуляція. 

 
Formulation of the problem. By industrially maintaining bee-keeping, bee-keepers get not only 

honey from the bee colonies, but other goods as well. It widens the range of apicultural products in the 
market and promotes enterprises’ rise in profitability. At the same time, despite the increasing needs 
for separate kinds of apicultural goods, bee-breadin particular, their overall production level is very 
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slight because of the lack of modern and effective technologies and equipment. So, in order to get bee-
bread, bee-keepers use methods that are based on the destruction of wax combs. [11, 12, 14]. Nowa-
days in order to get bee-bread, honey combs made of artificial materials have been designed [1, 2, 6, 9, 
13]; the overall study of the morphology of the pellets, biochemical composition and microbiology of 
this variety of the producthave been also conducted [3-5, 7, 17-20]. However, bees unwillingly domes-
ticate the cellsofsuch honeycombs, and the ways of regulating the processes of forming protein food 
reserves in them haven’t been designed at all. That is why the investigation of the behavior of bees and 
working out the ways of stimulating bee colonies to laying protein food are of vital importance from 
theoretical as well as practical point of view. 

Analysis of the latest researches and publications. In order to decrease the pressureof involving 
the bees intowax building activity, avoid problems of damaging frames (transporting beecolonies, 
pumpingouthoney, etc), cut costs on buying empty honey combs, effectively use biological potential 
of bee colonies while getting different kind of goods and improve their quality, prevent affection and 
spread of diseases, artificial materials for producing honey combs are widely implemented nowadays. 
Among them are nest honey combs, plastic empty honey combs, plastic honey cells, honey combs for 
getting even-aged brood in artificial raising of queen bees, balls of queen-bee cells made of polymer 
materials etc. [4, 8]. In order to make bees domesticate artificial honeycomb sorcells (ballsofqueen-
beecells,Dombrovskyii honeycombs), different ways of active ating this process sareused (reducing 
the number of nests, processing the elements orcells of honeycombs by wax or carbohydrates etc) [1, 
2, 7]. Nowadays, because of the lack of knowledge of honey bees biology, there is a need for doing 
researches on stimulating bee families to domesticate artificial honey combs or their separate elements 
and design manufacturing technology of apicultural goods on their basis, bee-bread in particular. We 
have put emphasis on this particular problem in our investigations. 

The aim and the task of the research is to investigate ethnology of bees by different ways of stimu-
lating them to form protein food reserves in artificial honey combs. 

According to the set aim, the following things had to be done: 
•Define the effectiveness of laying bee bread by bees using different ways of preparing containers 

of artificial honey combs; 
• Research the intensity of forming prote in food reserve su sing different ways of stimula ting bees. 
Materials and methods.Taking into account the peculiarity of bees’reaction on non-natural materials 

for them, wehavetosolve 2 problems, namelyencouragebeestodomesticatetheartificialhoneycomband-
makethemconcentrateprotein feed in its cells. In order to do the research, we have used several ways of 
attracting bees to domesticate cells. The first one dealt with the preparation of the containers themselves. 
Thus, to control the process we have used the artificial honey combs without any previous preparation. 
Having joined the details (containers, middle wall, frieze rail) we have put them into the nest of bee colo-
nies between the feeding and brood parts. During the whole period of the investigation we have daily ex-
amined and identified the number of cells in the containers that are filled with bee bread.  

In other cases the cells with honey combs have been processed. In research group 1 the honey 
combs have been processed by wax. In order to do this, the containers have been put into the melted 
wax for a few seconds, and then honey combs have been formed out of them and have been put into 
the nests of bee colonies into the same areas of nests as in the test group. In research group 2 artificial 
honey combs, except the ones that have been processed by wax, have been irrigated by honey syrup. 
Having installed honey combs into the nests of bee colonies, the records have been done in the same 
way as in the test group.  

The next type of the reaction of bees on laying protein feed was encouraging them to concentrate 
on making bee bread pellets by means of attracting workers by putting pollen pellet directly into the 
cells of containers of the artificial honey comb. We have used 4 methods in these investigations. They 
had one thing in common. Artificial honey combs couldn’t be processed by wax. We have manually 
put 3-5 pollen pellets into their cells. The thing that made these methods different was the fact that the 
dry pollen pellet has been put into the cells of honey combs (group 3), having filled up 3-4 dried pol-
len pellets, the cells have been irrigated by honey syrup and their content has been trampled down us-
ing the thickener we have designed (research group 4). In group 5 freshly harvested pollen pellet has 
been put into the cells, in group 6 it has been additionally thickened, but it hasn’t been processed by 
honey syrup as in research group 4. 
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In research groups 3–6 during daily inspection of artificial honey combs and the record of cells 
filled with protein food they appeared to be empty. The bees were shaken out of the honey combs and 
3–5 pollen pellets were put into empty cells according to the investigation methods. All in all, this 
procedure has been done 4 times. Five honey bee colonies have been involved in these groups. These 
colonies have been chosen according to prototypes. [3]. The results of the records have been analyzed 
after the mathematical processing.  

Results of the research. In order to stimulate honey bee colonies to store up protein food, lots of work 
has been done to form their nests. In every group we have chosen honey combs from every bee family. 
These honey combs contain lots of cells filled with bee bread. Taking into account the fact that bees mostly 
consume bee bread while feeding slugs, we have chosen one honey comb with sealed brood out of the 
nests. Instead of them we have put the ones with unsealed brood. The honey combs with sealed brood have 
been moved into the nests of bee colonies of the user group. The frames with slugs for experimental bee 
colonies have been chosen from them as well. According to our plan, the protein food deficit and a great 
number of unsealed brood had to stimulate the bees to activate the process of collecting pollen.  

According to the results of undertaken studies, the following things have been determined and brought 
to light (Table 1). In the methods that used only the preparation of artificial honey combs (test group and 
research group 1,2) the bees passively domesticated the cells of the containers. The bees in test group start-
ed to lay protein food into single cells only 4 days after the nests of the artificial honey combs have been 
installed. During the 4th record the bees of the test group have involved only 0,004 % of containers of the 
artificial honey combs out of 5496 available for bee bread. Besides that, in the cells of the artificial honey 
combs the bees didn’t grow brood and didn’t create the reserves of carbohydrates.  

 
Table 1 – The effectiveness of putting the protein food by working bees under various conditions of preparation of 

artificial combs, n=5 

The way of comb  
preparation 

Domesticated cells among 5496 in the comb 
The quantity of iterations 

І ІІ ІІІ ІV 

M±m % M±m % M±m % M±m % 

Without processing the 
cell (control) 

– – – – – – 0,2±0,2 0,004 

The cells processed with 
wax (experiment 1) 

– – 0,2±0,20 0,004 0,8±0,58 0,015 0,2±0,20 0,004 

The cells processed with 
wax and honey syrup 
(experiment 2) 

– – 1,2±0,58 0,022 1,4±0,60* 0,025 1,8±0,37** 0,033 

In every iteration the empty cells were filled with pollen pellet 
3-4 dried pollen pellet is 
put into cells (experiment 
3) 

0,4± 
0,24 

0,007 
2,2± 

0,58** 
0,400 

4,4± 
0,93*** 

0,080 
10,8± 
2,15** 

0,197 

3-4 dried pollen pellet is 
put into  cells processed 
with honey syrup and 
thickened(experiment 4) 

11,0± 
2,00*** 

0,200 
17,0± 

2,43*** 
0,309 

54,2± 
7,66*** 

0,986 
52,2± 

8,02*** 
0,950 

3–4 newly collected pol-
len pellet is put into cells 
(experiment 5) 

24,0± 
3,61*** 

0,437 
100,0± 

4,64**** 
1,820 

194,6± 
25,76*** 

3,540 
239,2± 

24,36**** 
4,352 

3–4 freshly collected 
pollen pellet is put into 
cells and thickened 
(experiment 6) 

617,0± 
37,87**** 

11,226 
636,6± 

36,74**** 
11,583 

976,6± 
58,67**** 

17,769 
4492,6± 

362,02**** 
81,743 

Notes: *р<0,1; **р<0,02; ***р<0,01; ****р<0,001 in compare with control group 
 
The resultst hawe got, having tested the artificial honeycomb in the testgroup,indicate that bees 

passively domes ticat ecellsin the section sandit’s impossibl etouse the artificial honeycomb effect ive-
ly witho utinvolving the additional stimulation. 

The results of testing artificial honey combs in bee colonies of the research groups 1 and 2 haven’t 
been encouraging. During the first record in research group 1, in which honey combs have been pro-
cessed by wax, as well as in group 2, in which the cells have been processed by wax and honey syrup, 
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the bees have not involves either of the cells to store food. In a day (record 2) we have seen the pres-
ence of protein food in separate cells of artificial honey combs of research bee colonies 1 and 2. Dur-
ing the next two records the intensity of forming protein reserves in these groups was almost of the 
same level. The bees of these colonies have involved the additional space for laying pollen pellet, but 
it referred only to at least 10 cells which constituted 0,004 and 0,003 % from their overall amount of 
the honey comb. It was noticed that in the process of forming bee bread reserves the bees not only 
filled the cells of the honey comb with pollen pellet, but also took food out of them. 

Thus, using the artificial combs for making bee bread, even with extra processing of its elements 
with wax and honey syrup, does not encourage bees to laying and processing protein food in cells. 

The research of the ethology of bees with the help of different methods of putting dry and freshly 
harvested bee pollen pellet have been very encouraging. We have used dried pollen pellet in research-
es 3 and 4. 

As it appeared to be, the bees in the bee family in the 3rd research group passively reacted to filling 
the cells with pollen pellet. The percentage of the cells filled with bee bread, regarding their overall 
amount on the artificial honey combs, was from 0,007 to 0,4 %, on the condition that we refilled emp-
ty honey combs with pollen pellet daily. Even when we processed pollen pellet with honey syrup (re-
search 4) and thickened them, the bees insignificantly activated the process of laying the bee bread 
into the cells of artificial honey combs. Using this method we have identified a slight increase in the 
number of cells with bee bread located on artificial honey combs – 0.2-1 %. It is important to under-
line that the bees enlarged the space for bee bread in these honey combs with every following fill-up 
of the empty cells with pollen pellet. If to compare these results with the test group, the activity of bee 
families of this group in laying protein food was much higher. 

Thus, the use of dry pollen pellet on the condition that it’s put into the box of artificial honey 
combs in small amounts doesn’t stimulate bees to lay the bee bread intensively, even if the thickening 
and the processing of the food by honey syrup is done 4 times.  

A completely different reaction of bees on laying the bee bread reserves took place when freshly har-
vested pollen pellet was used. In research group 5 the bees enlarged the space for forming protein food re-
serves despite the fact that 3 – 5 pollen pellets were put into the cells of artificial honey combs without be-
ing thickened. At the same time, if to look at the total amount of the cells of honey combs in terms of quan-
tity, these results would be still minor, but a sequence higher than in research 4 and in other previous 
groups of bee colonies. For example, after the first fill-in of the fresh pollen pellet, the bees have put bee 
bread into the cells on the area that exceeded research group 4 2,2 times. During the second record the dif-
ferences between these groups were 5,9 times, during the 3rd record – 3.6, the 4th – 4.6 times. If to compare 
it with the test group, the difference in data was highly probable (Р<0,01; Р<0,001). It is possible that the 
freshly harvested pollen pellet is more preferable for bees to thicken it in the cells, because it contains plen-
ty of water in it. Taking into account the results of these investigations, it can be inferred that the first thing 
that attracts bees to lay protein food reserves is, first of all, the quality of pollen pellet. And the processing 
of the constitutive elements of the artificial honey combs doesn’t reinforce the bees’ instinct of reprocessing 
the pollen into bee bread in cells.  Besides that, as the bees use only fresh pollen pellet to stock bee bread, it 
is the most attractive thing for them to process protein food, unlike the dried pellets. It is not improbable 
that the dry pollen can be more difficult to yield to fermentation after ripening of bee bread. We think that 
these processes have to be thoroughly researched with the help of up-to-date biochemical, microbiological, 
physical and other methods. 

The most encouraging results were received in the 6th research group. Inthisgroupafter 3-5 pollen 
pellet shave been put into the cell sand thickened, the artificial honeycombs were moved to the nests 
of bee colon iessothat they could form protein food reserves. The research show edt hat during the first 
record the bees started toprepare the reserves of beeb readin 11.2 % of cellsof their total amount in the 
honeycombs. Compared to the research 5, the bees of this group have enlarged the space for repro-
cessing pollen pellet into bee bread in honey combs by 25.7 times. 

After the next filling of the empty cells the bees of this group slowed down the pace of forming 
protein food reserves. The number of cells with bee bread after the second record has increased by 3,2 
%. During the 3rd record the number of cells filled with bee bread in the artificial combs exceeded the 
area of section 4. After the cells have been filled with pollen pellet for the 4th time, the percentage of 
laying bee bread by workers was 81,7 %. 
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The bees mainly laid the bee bread reserves starting from the bottom sections of the artificial honey 
comb located closer to the back wall of the beehive. Besides that, the bees domesticated the cells and laid 
the bee bread better on those sides of the artificial honey combs which were oriented to the central part of 
the nests of honey bee colonies, namely to the hive entrance block. The cells, which the bees laid bee bread 
into, could be identified according to several features. Examining the honey combs in the cells, we found 
freshly harvested pollen pellet. The bees often dipped into themand the shiny spew appeared on the surface 
of protein food where the process of forming the pellets of the bee bread was finished.  

In the process of forming protein food reserves the bees managed not only to store bee bread but also 
consumed it even from those cells in which the upper layer of the pollen the bees processed by honey. 
However, the bees mostly consumed the protein food for the needs of their colonies from those cells which 
haven’t been filled up with pollen pellet completely. As a rule, the bees didn’t consume the bee bread from 
the central sections and they ate bee bread in small amounts from the peripheral zones.  

So, the workers on the artificial honeycombs in ordert ostore protein food actively start to domesticate 
those cells which contain the first portions of the thickened freshly harvested pollen pellet. Processing of 
the cells by wax or honey syrup doesn’t stimulate the bees to domesticate artificial honey combs. 

The sections of artificial honey combs that were located closer to the back wall of beehive were 
mostly the area for storing protein food. The bees gradually domesticate all the cells of the artificial 
honey combs to process pollen pellet into bee bread. In order to make the bees lay and thicken pollen 
pelle titis necessary to fill the empty cells with freshly harvested pellets and thicken the mnot less than 
4 times a day. It is not appropriate toused ried pollen pellet to stimulate the bee stolaybee bread into 
the cells of artificial honeycombs. The bees mostly take dried pellet out of the cells and unwillingly 
lay protein food reserves into them.  

Taking into account that the most effective way of stimulating bees to store bee bread on artificial 
honey comb is the method of thickening of 3-5 pellets of freshly chosen pollen pellet in the cells, it 
was used in further researches. Besides that we were interested in researching the question of bees’ 
reaction to protein food if 2/3rd of the cells were filled with freshly harvested pollen pellet. 

While researching the ethnology of bee sthat laid prote in food it was fo und that they didn’t break 
pellets into pieces in the process of thickening pollen pellet. Thus, they don’t add ferments into them. 
That is why we have decided to do additional researches with the help of artificial honey combs. We 
have used two more methods in our research, except the method of stimulating bees, to store protein 
food by trampling down a small number of pollen pellet (test group). The first method was a single 
thickening of pollen pellet up to 2/3rd of the cells height without processing it (research 1). The second 
method included the processing of upper layer by honey (research 2). These ways of getting bee bread 
by using artificial honey combs checked the method of stimulating the bees to store protein food by 
thickening a small amount of freshly harvested pollen pellet in the cells and the process has been re-
peated 4 times after that. To do this research wehaveused 3 bee coloniese ach of which had 5 bees. 
The honey combs in the nest were placed in the same area as in the previous research. During this re-
search we have recorded the number of cells with bee bread and identified the total weight of the pol-
len pellet we’ve got after the honey combs have been in the nests of bee colo-nies for 2 weeks. The 
data received during these researches can be found in Table 2. 

According to the intensity of laying protein food reserves into artificial honeycombs using differ-
ent ways of stimulating bees to process pollen pelletin to beeb read, it has been identified that the bee 
colonies of the test and research roup 1 and 2 had different level of activity while doing this jobs. The 
common thing in the behavior of the bees in all the bee family groups was the thing that while laying 
bee bread and in the process of finishing its forming, the bees consumed protein food in small 
amounts. You could see that when the bees have finished processing upper levels of protein food by 
honey and started eating unripe bee bread the next day. The bees mostly consumed food from the cells 
of those sections which were located at the bottom or at the sides of artificial honey combs. The bees 
did not consume bee bread on the central sections of the honey combs.  

After 2 weeks lots of sections that were located on the peripheral sides of artificial honey combs 
had cells with a small amount of bee bread in them, and there were also the ones that appeared to be 
empty. The intensity of consuming the protein food by bee colonies that belong to one and the same 
group was different. The bees of some colonies consumed less bee bread and some of them consumed 
more. The reason for such behavior of bees could not be identified. We have to investigate these pro-
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cesses more thoroughly in order to solve this problem. It can be inferred that the intensity of consum-
ing protein food depends on different factors. First of all, it refers to the age of bee workers, their 
physiological state, the type and the amount of work that has to be done, the quantity of unsealed 
brood in the nests of bee colonies, etc.  

 
Table 2 – The effectiveness of different methods of getting bee bread with the help of artificial honey comb, n=5 

Index  

The ways of getting bee bread 

Test 
(stimulation of bees to laying bee 

bread by thickening small portion of 
pollen pellet) 

Research 1 
(single thickening of freshly har-
vested pollen pellet of 2/3 of the 

cells) 

Research  2 
(single thickening of freshly har-
vested pollen pellet of 2/3 of the 
cells and processing their surface 

with honey) 
The number of 
cells filled with 
bee bread, item 

The amount of 
bee bread re-

ceived from one 
honey comb  

g 

The number of 
cells filled with 
bee bread, item. 

The amount of 
bee bread re-

ceived from one 
honey comb  

g 

The number of 
cells filled with 
bee bread, item 

The amount of 
bee bread re-

ceived from one 
honey comb  

g 

M±m 
4400,2± 
371,06 

706,6± 
163,56 

4750,2± 
227,44 

1135,2± 
159,28 

4886,4± 
219,30 

1368,7± 
108,70* 

Lim 3162–5139 278,19–1205,06 4181–5255 711,82–1618,54 4274–5357 
1073,54–
1687,46 

Cv, % 18,86 51,76 10,71 31,38 10,04 17,76 

Note: * Р<0,05 compared to the test group 
 

It has been proved that the bees of test and research groups used different number of cells in artifi-
cial honeycombs to process pollen pellet into bee bread depending on the ways of stimulating bees to 
store protein food. Thus, at the end of the experiment, i.e. 14 days  after the protein food reserves have 
been stored, we have found that 80,1 % of the cell sonartificial honeycombs were completely or par-
tially filled by bee bread. Co-boundary data (Lim) of this group were between 3162 and 5139 cells. 
The in putof protein food that varied according to the intensity of the process in fluenc ed hev ariati on 
index, which was 18,9 % in this group, tha tshows the in stability of thi index because of the influence 
of different factors. In general,taking into account the fact that the bees have partially consumed pro-
tein food in the cells, single extraction of bee brea in terms of one artificial honey combin this group 
was 706,6 g., with the minimum of 278,2, and maximum one 1205,1 g (Lim), whereas the variation 
index was 51,76 %. It’s necessary to mention that this group, in which the bee workers didn’t actually 
take part in storing bee bread, protein food was consumed to the biggest extend. This indicates that bee 
work ersus efreshly harve sted pollen pelletfor the irow nneedsat the time when it is actively produced. 
In order to decide which the most attractive food for the bee family is (pollen pellet or bee bread), we 
have to thoroughly investigate the behavior and nutrition of bees.  

In the first resea rchgroup, where asingle thic kening of the arti ficial honeycombs section cells 
with fres hly harves ted pollen pelletwa sused, alongside with the processing of bee bread, the bees 
consumed protein food in small amounts. This process was less active than in the test group, though. 
During the two weeks that were spent on keeping artificial honey combs of bee colonies 86,4 % of 
section cells were filled with bee bread. If to compare this method with the test group, the bees in-
volved 7,9 % cells more for storing bee bread. Because of the fact that the bees were less active in 
consuming protein food from section cells, the amount of bee bread we got from one artificial honey 
comb was 1135,2 g on average, which is 60,6 % more than in the test group. However, if to calculate 
the number of cells involved and the amount of bee bread received, the difference between the test and 
the first research group was improbable (Р>0,1). 

While thicke ningpo llenpellet in the cells of artificial honeycomb swith process sing food by hon-
ey (research 2) the bees work edon storing beeb read morea ctively. In this group the percentage of the 
cells filled with bee bread was almost 90 %.Unliket hetes tgroup, the bees of the colonies of research 
group 2 used 11% more cells for storing protein food whereas in the research group 1 the percentage 
was 2.9 %. However, alongside with this, the consumption of protein food in this group was mini-
mum, unlike in the methods previously used. This influenced the average amount of the bee bread re-
ceived in terms of one artificial honey comb. Thus, according to the results of the records we got out 
of each artificial honey comb, we got 1368, 7 g in research group 2, which is 93,7 % more than in the 
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test group (Р<0,05) and was 20,6 % higher than the index of research group 1 (the difference is im-
probable, Р>0,1). In resear chgroup 2 theco-boundary data wereless(according to the number of the 
cells filled with bee bread as well as with the total amount of the pollen pellet received (Lim)) if to 
compare ot herme thods of preparing prote in food to the processes of conservation. 

Conclusions. So, the most effective way of stimulating bees to process pollen pellet into bee bread 
is its single thickening in artificial honey combs with the following processing of the upper layer of 
food with honey. Such method encourages the bees to form bee bread reserves and lessens their activi-
ty of consuming protein food from the cells of artificial honey combs. It is likely that the processing of 
the thickened pollen pellet with honey oppresses the bees’ necessity to consume protein food from the 
filled cells and redirects them to other honey combs of the bee family nest which has areas filled with 
bee bread reserves. 
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Стимуляция пчел к формированию белковых запасов корма 
С. Н. Величко  
Исследованы разные способы стимуляции пчел к закладыванию белкового корма при использовании искус-

ственных сотов. Доказано, что использование искусственного сота для получения перги при условии дополнитель-
ной обработки его элементов воском и медовой сытой, не стимулирует пчел к закладке и переработке в ячейках бел-
кового корма. Определено, что при непосредственном участии рабочих пчел в формировании запасов перги, имело 
место наибольшего потребления белкового корма. Это указывает, что рабочие пчелы используют для собственных 
нужд свежопринесенную обножку в период его активной заготовки. Установлено, что эффективным способом сти-
муляции пчел к переработке обножки в пергу есть разовое уплотнение ее в искусственных сотах с последующей 
обработкой верхнего шара корма медом. Такой способ стимулирует пчел к формированию запасов перги и снижает 
их активность использования белкового корма с ячеек искусственных сотов. Вероятно, что обработка уплотненной 
обножки медом угнетает у пчел потребность использовать белковый корм, из заполненных ячеек переориентируя их 
на другие соты гнезда семьи, где есть участки, на которых сконцентрированы запасы перги. 

Ключевые слова: этология пчел, пчелиная обножка, перга, искусственный сот, секции сота, рабочие пчелы, 
ячейки, пчелиные семьи, стимуляция 

 
Bee stimulation to form protein food reserves 
S. Velychko  
We have investigated different ways of bees’ stimulation to lay protein food while using artificial honey combs. It has 

been proved that the use of artificial combs with the purpose of getting bee-bread upon the condition of the post-treatment 
processing of its elements by wax and honey syrup does not stimulate bees to lay and process protein food in its cells. It has 
been identified that upon the condition of the direct involvement of the working bees into the formation of bee-bread supplies 
the protein food has been mostly consumed. This proves that the working bees use the freshly-gathered pollen pellet for their 
own needs in the period of its active gathering.  It has been determined that the most effective way of bee stimulation to re-
process pollen pellet into bee-bread is its single densifying in artificial honey combs with the follow-up processing of the 
upper layer of the feed by honey. This way encourages bees to form stocks of bee-bread and decreases their activity of con-
suming protein food from cells of artificial honey combs. It’s probable that the processing of thickened pollen pellet by honey 
oppresses the bees’ needs to consume protein food from the packed cells redirecting them to other honey combs of the bee 
family’s nest which has areas with bee-bread reserves.  

Key words: ethnology of bees, bee pollen pellet, bee-bread, artificial honey combs, sections of the honey comb, work-
ing bees, bee colonies, stimulation. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ  
МОДИФІКОВАНОГО ПЕКТИНУ НА ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИНАХ 

 
Іммобілізація клітин мікроорганізмів заквасок для кисломолочних напоїв дає змогу підвищити їх стійкість до 

низки негативних чинників зовнішнього середовища. Природні властивості пектину дають можливість використову-
вати його як носій для іммобілізації. Модифікація пектину змінює деякі його властивості. Проте подальше викорис-
тання модифікованого пектину потребує проведення досліджень його гострої токсичності. 

Визначення токсичності модифікованого пектину проводили на лабораторних тваринах (білі миші). Досліджу-
вану харчову добавку вводили тваринам внутрішньошлунково у дозах від 50 до 5000 мг/кг маси тіла. Спостереження 
за мишами проводили упродовж 14 діб. 

Дози модифікованого пектину від 50 до 3000 мг/кг маси тіла не впливали на поведінку тварин і не спричиняли 
порушення травлення. За доз 4000 і 5000 мг/кг маси тіла у першу добу експерименту в мишей спостерігався розлад 
шлунково-кишкового каналу. Уродовж 14 діб не виявлено загибелі тварин за дії малих, середніх та високих доз мо-
дифікованого пектину. 

Доведено, що харчова добавка – модифікований пектин – належить до малотоксичних сполук (4 клас згідно з 
ГОСТ 12.1.007). DL50 для модифікованого пектину на білих мишах є більшим за 5000 мг/кг. 

Не виявлено впливу модифікованого пектину на зменшення або збільшення вмісту глюкози у крові та HS-груп у 
печінці білих мишей. 

Ключові слова: встановлення гострої токсичності, лабораторні тварини, модифікований пектин, DL50, малоток-
сичні речовини, харчова добавка, глюкоза, HS-групи. 

 
Постановка проблеми. За рахунок заключення ензимів та клітин мікроорганізмів у пори 

гелю або приєднання їх до поверхні носія шляхом утворення ковалентних зв’язків чи адсорбції, 

                                                      
 

© Вовкогон А.Г., 2018. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 33

останні стають стійкішими до негативних чинників зовнішнього середовища. У молочній про-
мисловості до них належать: наявність у молоці миючих, дезінфікуючих речовин, антибіотиків, 
лікарських препаратів. Для іммобілізації ензимів і клітин використовують різноманітні носії 
(матриці) [1, 2]. 

У харчовій промисловості широко використовується харчова добавка пектин [3, 4], власти-
вості якого дають змогу використовувати його як носій для стабілізації ензимів та клітин мік-
роорганізмів. Ця харчова добавка здатна сорбувати і заключати в структуру гелеподібної маси 
клітини і молекули білків. 

З метою підвищення якостей пектину як носія було проведено його модифікацію, проте не 
вивчено показників гострої токсичності модифікованого пектину, що є обов’язковою вимогою 
до всіх нових харчових добавок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі існує низка технологій ви-
робництва харчової добавки пектин, в основу яких покладено гідроліз, екстракцію, осадження і 
концентрування вуглевода. З цією метою сировиною є шкірки цитрусових (лимони, апельсини, 
мандарини та інші фрукти) [3-9], відходи переробки яблук [10, 11], шкірки бананів [12], пше-
ничні висівки [13] та лушпиння какао [14]. 

Одержаний пектин як за кордоном, так і в нашій країні використовується переважно в хар-
чових технологіях та фармацевтичній галузі [15-17]. 

За даними FDA, токсичні наслідки харчових продуктів, харчових добавок, хімічних сполук і 
фармацевтичних препаратів мають важливе значення у XXI столітті [18]. 

Проведенням досліджень гострої токсичності харчових добавок визначають дозування, яке 
прямо пропорційно залежить від отриманих ефектів дії добавки, враховуючи смертність тварин. 
Встановлення LD50 за гострої токсичності (кількість добавки, за якої 50 % експериментальних тва-
рин гине) є поки що стартовою процедурою і основним критерієм для віднесення досліджуваного 
чинника до певної групи за токсичністю. Під час оцінки гострої токсичності, крім летальних випад-
ків, важливі також інші етологічні й фізіологічні показники досліджуваних тварин. Експерименти 
щодо гострої токсичності виконуються, застосовуючи одноразові дози харчових добавок на певних 
видах тварин. Після введення різних доз тваринам спостереження проводять протягом 14 діб. Про-
тягом цього періоду фіксуються летальні випадки і досліджуються фізіологічні, біохімічні, морфо-
логічні, гістологічні та патологічні зміни в організмі тварин [18, 19]. 

Мета дослідження. Встановлення рівня гострої токсичності та виявлення біохімічних змін 
в організмі мишей за дії одержаної харчової добавки модифікованого пектину. 

Матеріал і методика дослідження. Гостру токсичність модифікованого пектину визна-
чали, використовуючи лабораторних тварин (лінійні білі миші) [20]. Мишей для експери-
менту відбирали за статтю (самки), віком та масою тіла. Перед початком досліду тварини 
проходили карантин. Групи формували, керуючись правилами випадкового підбору. За пів 
доби до введення досліджуваного чинника мишей не годували. Перед самим введенням пе-
ктину тварин важили.  

Для досліду формували вісім груп по п’ять голів у кожній. Першій групі вводили 50 мг пек-
тину на кілограм маси тіла мишей. У ІІ і ІІІ групах тварини отримували по 100 і 500 мг пектину 
на кілограм маси. Мишам із IV, V, VI, VII та VIII груп вводили по 1000, 2000, 3000, 4000 та 
5000 мг пектину на кілограм маси тіла. 

Суспензії модифікованого пектину мишам вводили внутрішньошлунково, використовуючи 
зонд із діаметром отвору до 1,2 мм. Край зонда був оснащений захисним гладеньким наконеч-
ником, щоб запобігти травмуванню стінок стравоходу. Суспензію модифікованого пектину ви-
готовляли на 1,0 % розчині крохмалю. 

Дослідні тварини були під постійним наглядом протягом 14 діб. Після введення модифіко-
ваного пектину годівлю мишей повнораціонним гранульованим комбікормом відновлювали 
через 7 годин. Вода у клітках була постійно і в достатній кількості. 

Ступінь токсичності модифікованого пектину визначали за ГОСТ 12.1.007-76 [21] та дани-
ми, наведеними у [20]. Статистичну обробку токсичності модифікованого пектину виконували 
згідно з даними, наведеними у [20–22]. 

На 15 добу після початку експерименту проводили анестезію мишей, забивали їх (методом 
декапітації) та відбирали проби тканин і органів для проведення біохімічних досліджень. 
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Вміст загальних, білкових тіолових груп і HS-груп низькомолекулярних сполук у печінці 
білих мишей досліджували за G.L. Ellman[23], у крові тварин встановлювали вміст глюкози за 
участі орто-толуїдинового реактиву згідно з інструкцією [24]. 

Усі маніпуляції, які були проведені із лабораторними тваринами, не суперечили положен-
ням Європейської конвенції із захисту тварин (Страсбург, 1986). 

Основні результати дослідження. За введення низьких доз модифікованого пектину 50–
500 мг/кг маси тіла упродовж 14 діб не було виявлено істотних етологічних змін та загибелі 
лабораторних тварин. У перші дві доби експерименту модифікований пектин не призводив до 
пригнічення мишей. Останні після появи корму відразу його споживали. Рухи тварин були 
природними. Спостерігалась адекватна реакція на шум, світло та дотик. Не виявлено у перші 
дні проявів діареї у мишей (табл. 1). 

Застосування модифікованого пектину в дозах від 1000 до 3000 мг/кг маси тіла не спричинило 
фізіологічних змін у лабораторних тварин. Миші поводили себе, пили воду, споживали комбікорм, 
так як і тварини з І–ІІІ групи (доза пектину 50–500 мг/кг маси тіла). Клінічні показники у тварин із 
IV–VI груп за 14 діб спостережень не змінювалися. Летальних випадків не було виявлено. 

У мишей із VIІ та VIІІ груп (доза введення модифікованого пектину 4000–5000 мг/кг маси тіла) 
протягом першої доби експерименту було зафіксовано прояви розладу шлунково-кишкового кана-
лу. Попри це, за 12–14 годин після введення харчової добавки тварини активно починали їсти ком-
бікорм і постійно пили воду. Тварини до активного поїдання корму мали загальмовані рухи, проте 
реагування на зовнішні подразники відмічалось у кожної особини. Протягом 14 діб миші за макси-
мальних доз модифікованого пектину не гинули і мали стабільні фізіологічні показники. 

 
Таблиця 1 – Вплив різних доз модифікованого пектину на лабораторних тварин, n=5 

Група 
Доза модифікованого пекти-

ну, мг/кг маси тіла 

Кількість мишей, що загинули 

всього у % середній час загибелі 

І  50 0 0 0 
ІІ 100 0 0 0 
ІІІ 500 0 0 0 
IV 1000 0 0 0 
V 2000 0 0 0 
VI 3000 0 0 0 
VII 4000 0 0 0 
VIII 5000 0 0 0 

 
Отже, внаслідок проведення досліджень гострої токсичності модифікованого пектину було 

доведено, що ця харчова добавка належить до малотоксичних сполук (4 клас згідно з ГОСТ 
12.1.007). DL50 для модифікованого пектину на білих мишах є більшим за 5000 мг/кг. 

Також було проведено деякі біохімічні дослідження за впливу внутрішньошлункового вве-
дення різних доз модифікованого пектину, зокрема визначали вміст глюкози у крові лаборато-
рних мишей (табл. 2). 

У тварин, яким вводили пектин у кількості 50 мг/кг маси тіла вміст, глюкози був на рівні 
580,2 мг/л. Не встановлено вірогідного зниження або підвищення вмісту глюкози у крові ми-
шей, яким вводили низькі дози пектину модифікованого (100 та 500 мг/кг). 

 
Таблиця 2 – Вміст глюкози у крові мишей, M±m, n=5 

Група Вміст глюкози, мг/л 

І  580,2±24,64 
ІІ 576,2±33,54 
ІІІ 584,4±41,23 
IV 573,5±28,68 
V 563,2±31,87 
VI 559,8±45,02 
VII 580,3±29,74 
VIII 562,8±44,23 
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Вміст глюкози у крові мишей із VII та VIIІ груп вірогідно не різнився з показниками крові 
мишей, яким водили малі й середні дози модифікованого пектину. Таким чином, встановлено, 
що на 15 добу після початку експерименту введення різних доз модифікованого пектину не 
впливає на вміст глюкози у крові мишей. 

Не виявлено вірогідного впливу модифікованого пектину на зміну вмісту загальних, білко-
вих і вільних сульфогідрильних груп у печінці мишей (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Концентрація HS-груп у печінці лабораторних тварин, M±m, n=5 

Група 
Сульфогідрильні групи, мкг/г  

загальні вільні білкові 

І  782,7±57,75 105,7±10,14 677,5±43,98 
ІІ 765,5±54,37 88,1±7,54 677,4±39,76 
ІІІ 791,3±23,11 109,7±12,43 681,6±25,42 
IV 759,4±65,34 98,5±6,57 660,9±23,45 
V 775,8±55,93 100,3±9,43 675,5±33,87 
VI 768,5±60,32 95,4±7,57 673,1±28,55 
VII 783,7±47,22 89,7±6,77 694,0±18,71 
VIII 755,9±32,97 87,3±8,79 668,6±21,31 

 
Вміст загальних HS-груп у печінці мишей був у межах 755,9–791,3 мкг/г. Відхилення від 

середнього значення було фізіологічним у межах похибки. Отже, модифікований пектин навіть 
за високих доз не містить токсичних сполук, які б блокували тіолові групи печінки мишей.  

Висновки. 1. Не виявлено летальних випадків протягом 14 діб за внутрішньошлункового 
введення модифікованого пектину в дозах від 50 до 5000 мг/кг маси тіла білим мишам. Моди-
фікований пектин належить до речовин 4 класу небезпеки.  

2. За введення лабораторним тваринам різних доз модифікованого пектину не встановлено 
змін у концентрації глюкози у крові та вмісту загальних, білкових і низькомолекулярних HS-
груп у печінці мишей. 

З перспективним напрямом для досліджень є встановлення подразнювальної дії модифіко-
ваного пектину.  
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Определение острой токсичности модифицированного пектина на лабораторных животных 
А.Г. Вовкогон  
Иммобилизация клеток микроорганизмов заквасок для кисломолочных напитков позволяет повысить их 

устойчивость к ряду негативных факторов внешней среды. Природные свойства пектина позволяют использо-
вать его в качестве носителя для иммобилизации. Модификация пектина меняет некоторые его свойства. Одна-
ко дальнейшее использование модифицированного пектина требует проведения исследований его острой ток-
сичности. 

Определение токсичности модифицированного пектина проводили на лабораторных животных (белые мыши). 
Исследуемую пищевую добавку вводили животным внутрижелудочно в дозах от 50 до 5000 мг/кг массы тела. На-
блюдение за мышами проводили в течение 14 суток. 

Дозы модифицированного пектина от 50 до 3000 мг/кг массы тела не влияли на поведение животных и не вызы-
вали нарушений пищеварения. При применении доз 4000 и 5000 мг/кг массы тела в первые сутки эксперимента у 
мышей наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта. В течение 14 дней не обнаружено гибели живот-
ных при действии малых, средних и высоких доз модифицированного пектина. 

Доказано, что пищевая добавка – модифицированный пектин – относится к малотоксичным соединениям 
(4 класс по ГОСТ 12.1.007). DL50 для модифицированного пектина на белых мышах является большим 5000 мг / кг. 

Не выявлено влияния модифицированного пектина на уменьшение или увеличение содержания глюкозы в крови 
и HS-групп в печени белых мышей. 

Ключевые слова: определение острой токсичности, лабораторные животные, модифицированный пектин, DL50, 
малотоксичные вещества, пищевая добавка, глюкоза, HS-группы. 

 
Determination of acute toxicity of modified pectinein laboratory animals 
A. Vovkogon  
Microorganisms become more resistant to negative environmental factors due to their enzymes and cells introduction in-

to the gel pores or attaching the former to the carrier surface through forming covalent bonds or adsorption. In the dairy 
industry, among these factors are detergents,  disinfectants, antibiotics and drugs as a part of milk. Different carriers 
(matrices) are used to immobilize enzymes and cells. 

Pectin characteristics allow it to be used as a carrier for enzymes and microorganism cellsstabilization. This food 
additive is able to absorb and introduce cells and protein molecules into the structure of the gel-like substance. 

In order to improve the qualities of pectin as a carrier, its modification was carried out. However, no indicators of acute 
toxicity of modified pectin have been studied, which is an indispensable condition for all new dietary supplements. 

Therefore, the aim of the study is to determine the level of acute toxicity and to detect biochemical changes in mice bod-
ies under the influence of the obtained modified pectin dietary supplement. 

The acute toxicity of modified pectin has been determined using laboratory animals (linear white mice). Eight groups of 
five mice in each have been formed for the experiment. Animals have been fed with modified pectin in the amount of  
50-5000 mg/kg body weight. 

Suspensions of modified pectin have been administered to mice by intragastric usinga probe with 1.2 mm diameter hole. 
The edge of the probe was equipped with a protective smooth tip to prevent esophagus walls injury. The suspension of 
modified pectin has made on a 1.0 % starch solution. Experimental animals had been under constant supervision for 14 days. 

No significant ethological changes and deaths of laboratory animals were observed under administration of 50– 
500 mg/kg body weight low doses of modified pectin for 14 days. In the first two days of the experiment, modified pectin did 
not cause any inhibition in the mice. They consumed itmmediately after the feed was available. Theanimals movements were 
natural. An adequate response to noise, light and touch was observed. There were no symptoms of diarrhea in the mice 
during the first days. 

Gastrointestinal disorder has been recorded in the experimental groups 7 and 8 mice (dose of modified pectin 4000–5000 
mg/kg body weight) during the first day of the experiment. Nevertheless, for 12–14 hours after the administration of the food 
additives, animals began eating feed actively and kept drinking water. The animals displayed the slow movements before 
they consumed the feed actively, but the response to external stimuli has been noted in each individual. For 14 days, mice 
haven’t died under maximum doses of modified pectin and have had stable physiological parameters. 

Consequently, the study of acutetoxitymodified pectin reveal that this food additive is a low-toxic compound (Grade 4 
according to GOST 12.1.007). DL50 for modified pectin in white mice is over 5000 mg/kg. 

Some biochemical studies have been also carried out of the effects of the intragastric administration of various doses of 
modified pectin, including the determination of glucose content in laboratory miceblood. 

There haven’t been influence of modified the animal blood glucose concentration as well as any the content, of protein 
and low molecular weight HS-groups in the mice liver. 

Key words: acute toxicity determination, laboratory animals, modified pectin, DL50, low toxic substances, food additive, 
glucose, HS-groups. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ  КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 
ВЕРМИКУЛЬТУРИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ФАЗАНА МИСЛИВСЬКОГО 

 
Одним із шляхів забезпечення птиці природнім органічним білком є використання у якості кормової добавки бі-

омаси червоного каліфорнійського черв’яка. У зв'язку з цим, актуальним є вивчення впливу кормової добавки вер-
микультури, що була отримана з біомаси червоних каліфорнійських черв’яків, вирощеної на субстраті зі вмістом 
біологічно активної добавки "Гумілід", у складі комбікормів для фазану мисливського. Встановлено, що додавання 
до комбікорму фазанят кормової добавки вермикультури у кількості 0,75 % від першої до сьомої та 1,5 % від восьмої 
до чотирнадцятої доби (0,75-1,5 %) сприяло росту  маси тіла у 7-добовому віці на 1,2 %,14- – на  2,7 %, 21- – на 3,0 
(р˂0,05), 28- – на 4,0 (р˂0,05) та у 35-добовому – на 3,3 % відносно контролю. Визначено, що середня маса фазанят, 
яким до комбікорму додавали кормову добавку вермикультури у кількості 1,5 % від першої до сьомої та 2,5 %  від 
восьмої до чотирнадцятої доби (1,5-2,5 %) була більшою у 7-добовому віці на 4,4 %, 14- – на 7,0 (р<0,01), 21- – на 8,6 
(р<0,001), 28- – на 8,2 (р<0,001) та 35-добовому – на 11,9 (р<0,001) % відносно маси птиці контрольної групи. Вста-
новлено, що на тлі застосування біомаси вермикультури у кількості 2,0 % від першої до сьомої та 3,5 % від восьмої 
до чотирнадцятої доби (2,0-3,5 %) у годівлі фазанят, спостерігається приріст маси тіла птиці у 7-добовому віці на 
5,7 % , у 14- – на 9,6 (р<0,001) %, у 21- – на 9,5 (р<0,001) %, у 28- – на 9,3 (р<0,001) % та 35-добовому – на 13,3 % 
(р<0,01) відносно контролю. Додавання кормової добавки вермикультури до комбікорму птиці у кількості 1,5–2,5 % 
сприяло найбільшому росту (у 9,9 рази) середньої маси тіла фазанят у 35-добовому віці, у порівнянні з добовими цей 
показник був вищим на 10,0; 2,0 і 3,1 % у порівнянні з контрольною групою та з фазанятами, яким додавали кормову 
добавку вермикультури до комбікорму у кількості 0,75–1,5 % та 2,0–3,5 % відповідно. На кінець дослідження серед-
ня маса тіла фазанят 35-добового віку, яким до комбікормів додавали 1,5–2,5 % кормової добавки вермикультури, 
складала 212,44 г, у той же час у птиці, що отримувала 2,0–3,5 % добавки, цей показник становив 215,4 г, і був ви-
щим на 1,4 %, проте різниця виявилася не вірогідною. Таким чином, для росту середньої маси тіла птахів рекомен-
довано додавати кормову добавку вермикультури до комбікорму фазану мисливського у кількості 1,5 % від першої 
до сьомої та 2,5 % від восьмої до чотирнадцятої доби. 

Ключові слова: кормова добавка вермикультури, Гумілід, фазан, середня маса тіла, птиця. 
 

Постановка проблеми. Важливим питанням тваринництва та птахівництва є дефіцит білків 
у кормових раціонах [1]. Одним із шляхів забезпечення птиці природнім органічним білком [2–
9] є використання у якості кормової добавки біомаси червоного каліфорнійського черв’яка [10, 
11], яку можна отримати при вермикультивуванні [12, 13]. 

Проте інформація про використання таких білкових добавок [14, 15] у відгодівлі птахів,  
особливо молодняку фазанів,  досить обмежена. У зв'язку з цим, актуальним є вивчення впливу 
кормової добавки вермикультури, яку отримували з біомаси червоних каліфорнійських 
черв’яків за впливу біологічно активної добавки «Гумілід», що додавали до комбікормів для 
молодняку фазана мисливського. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо, що в процесі утилізації сільськогоспо-
дарських органічних відходів методом вермикультивування накопичується значна кількість 
біомаси черв'яків [16], у сухій речовині якої знаходиться понад 60 % повноцінного білка [17–
24]. Саме це робить її цінною сировиною для отримання білкової добавки [25, 26] у тваринниц-
тві та птахівництві [27].  

В умовах спаду виробництва і зростання цін на високобілкові корми тваринного і рослин-
ного походження, пошук нетрадиційних кормів і можливість їх застосування для балансування 
та здешевлення раціонів є актуальним та має практичне і теоретичне значення. На жаль, ресур-
си тваринного білка є обмеженими. Фазани [28] відносяться до нещодавно одомашнених диких 
птахів, тому це стрес-чутлива та схильна до порушення обміну речовин птиця [29]. 

Метою статті було вивчення впливу кормової добавки вермикультури у складі комбікормів 
для птиці на приріст маси тіла фазанят. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в умовах ПрАТ «Агро-Союз», 
на базі виробничого комплексу з вирощування фазана мисливського. Для експерименту вико-
ристовували фазанят від добового до 35-добового віку, з яких були сформовані  4 аналогічні 
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групи: контрольна та три дослідних (по 50 голів у кожній групі). З 1-ої доби до 21-ої та з 22-ої 
до 35-ої доби фазанята піддослідних груп отримували основні комбікорми зі вмістом сирого 
протеїну 24,5 та 21,1 % відповідно. Птиці дослідної групи до основного комбікорму вводили 
кормову добавку вермикультури (табл. 1.), яку отримували з біомаси червоних каліфорнійських 
черв'яків, вирощених на субстраті зі вмістом Гуміліду. Під час додавання висушеної біомаси 
вермикультури використовували метод вагового дозування та багатоступеневого змішування.  

 
Таблиця 1 – Схема постановки досліду 

Періоди 
Контрольна  
група 

І 
Досліднагрупа 

ІІ 
Досліднагрупа 

ІІІ 
Дослідна група 

1-й тиждень 
(1–7 діб) 

Основний  
комбікорм 

(ОК) 

ОК + кормова добавка вер-
микультури 0,75 % від ОК 

ОК + кормова добавка 
вермикультури 1,5 % від 

ОК 

ОК + кормова добавка 
вермикультури 2,0 % від 

ОК 

2-й тиждень 
(8–14 діб) 

ОК 
ОК + кормова добавка вер-
микультури 1,5 % від ОК 

ОК + кормова добавка 
вермикультури 2,5% від 

ОК 

ОК + кормова добавка 
вермикультури 3,5% від 

ОК 
3-5-й тиждень 
(15–35 діб) 

ОК ОК ОК ОК 

 
На першому тижні життя фазанятам першої дослідної групи додавали 0,75 % кормової до-

бавки від основного комбікорму, на другому тижні – 1,5 % (0,75–1,5%). Птиця другої дослідної 
групи отримувала кормову добавку на першому тижні у кількості 1,5 %, на другому – 2,5 % від 
комбікорму (1,5–2,5%). Фазанятам третьої дослідної групи у віці від 1 до 7 діб додавали кормо-
ву добавку вермикультури у кількості 2,0 %, на другому – 3,5 % від комбікорму (2,0-3,5 %). 

Основні результати дослідження. Результати дослідження щодо живої маси тіла піддослі-
дних фазанят наведено у таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Динаміка накопичення середньої маси тіла фазанят (г), M±m 

Група 
Періоди розвитку фазанят, доба  

1 7 14 21 28 35 

Контрольна 
21,04 

±0,355 
40,31 

±0,779 
73,88 

±1,324 
114,50 
±0,734 

169,03 
±1,857 

189,84 
±2,187 

Дослідна І 
20,18± 
0,314 

40,81±0,834 
75,87± 
1,481 

117,91± 
1,353 

* 

175,71±2,260 
* 

196,12±2,883 

Дослідна ІІ 
21,43 

±0,299 
42,07 

±0,716 

79,07 
±1,236 

** 

124,40 
±0,585 

*** 

182,86 
±2,136 

*** 

212,44 
±2,081 

*** 

Дослідна ІІІ 
22,36± 
0,362 

42,62±0,866 
80,94±1,207 

*** 
125,39±1,505 

*** 
184,74±1,757 

*** 
215,14±3,098 

*** 

Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01,*** – р<0,001. 
 
На початку дослідження добові фазани піддослідних груп мали середню масу тіла у межах 

від 20,18 до 22,36 г, тобто між ними не спостерігалося вірогідних відмінностей.  
Від 1-ої до 7-ої доби у фазанят контрольної групи спостерігається ріст середньої маси тіла у 

1,9 рази, а птиця першої дослідної групи, яка отримувала 0,75 % від маси комбікорму кормову 
добавку вермикультури, – у 2,0 рази по відношенню до маси добових фазанят. Середня маса 
птиці 1-ої дослідної групи була більшою на 1,2 % у порівнянні з контрольними тваринами да-
ного періоду. 

Середня маса тіла птиці 2-ої дослідної групи також зросла у 2,0 рази відносно попереднього 
періоду. Однак, у порівнянні з контрольною птицею цей показник зростає на 4,4 %, а по відно-
шенню до 1-ої дослідної групи – на 3,1 %. 

Додавання до комбікорму 2,0 % кормової добавки сприяло росту середньої маси птиці у цей 
період у 1,9 рази по відношенню до попередньої. У порівнянні з контролем цей показник збі-
льшується на 5,7 %, а по відношенню до 1-ої та 2-ої дослідних груп середня маса фазанят 3-ьої 
дослідної групи була більшою на 4,4 % 1,3 % відповідно. 
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У 14-добових фазанят контрольної групи середня маса тіла була більшою у 3,5 разів у порі-
внянні з добовими та у 1,8 разів по відношенню до попереднього періоду. 

Щодо фазанят 1-ої групи, яким додавали 1,5 % кормової добавки вермикультури від маси 
комбікорму з 8- до 14-добового віку, то їх середня маса збільшилась у 3,4 рази по відношенню 
до добової птиці та у 1,9 разів у порівнянні з попереднім періодом. У фазанят 1-ої дослідної 
групи 14-добового віку спостерігається збільшення середньої маси тіла на 2,7 % по відношен-
ню до птиці контрольної групи. 

За додавання кормової добавки у кількості 2,5 % від маси комбікорму фазанів 2-ої дослідної 
групи від 7 до 14 добового віку спостерігається збільшення середньої маси тіла у 3,7 рази по 
відношенню до добової птиці та у 1,9 рази у порівнянні з попереднім періодом. Середня маса 
тіла фазанят 2-ої дослідної групи збільшилася на 7,0 % (р<0,01) по відношенню до маси тіла 
контрольної птиці та на 4,2 % у порівнянні з 1-ою дослідною групою фазанів. 

Додавання до комбікорму фазанів 3-ьої дослідної групи від 7- до 14-добового віку кормової 
добавки вермикультури у кількості 3,5 % сприяло росту середньої маси птиці у 3,6 рази по від-
ношенню до тварин добового віку та у 1,9 рази в порівнянні з попереднім періодом. Середня 
маса птиці цієї групи зросла на 9,6 % (р<0,001) відносно контролю, а у порівнянні з 1-ою та 2-
ою дослідними групами – на 6,7 та 2,4 % відповідно. 

Що стосується фазанят контрольної групи 21-добового віку, то їх середня маса тіла зросла у 
5,4 рази по відношенню до добового віку та у 2,8 та 1,6 рази по відношенню до тварин 7- та 
14- добового віку відповідно. 

У цей період росту маса тіла фазанят 1-ої дослідної групи збільшилась у 5,8, 2,9 та 1,6 рази 
по відношенню до цього показника у птиці 1-, 7- та 14- добового віку, а в порівнянні з контро-
льною птицею їх середня маса зросла у середньому на 3,0 % (р<0,05). 

У 2-ої дослідної групі спостерігається збільшення середньої маси тіла фазанів у віці 21 день 
по відношенню до маси птиці 1-, 7- та 14- добового віку у 5,8; 3,0 та 1,6 рази відповідно. У цей 
період росту середня маса тіла фазанят цієї групи була вищою на 8,6 % (р<0,001) та 5,5 % у по-
рівнянні з цим показником у контрольній та 1-ій дослідній групах. 

Середня маса тіла птиці 3-ьої дослідної групи 21-добового віку збільшилась у 5,6; 2,9 та 
1,5 рази по відношенню до маси тіла фазанят 1-, 7- та 14-ти добового віку відповідно, а в порів-
нянні з контролем, 1-ою та 2-ою дослідною групами цей показник був вищим на 9,5 % 
(р<0,001), 6,3 та 0,8 % відповідно. 

Середня маса тіла 28-добової птиці 1-ої дослідної групи була вищою на 4,0 % (р<0,05), ніж 
у контрольній групі.  

У фазанят 2-ої дослідної групи середня маса тіла у віці 28 діб була вищою у 8,5; 4,3; 2,3 та 
1,5 рази в порівнянні з фазанами 1-, 7- , 14- та 21-добового віку відповідно. У цій групі середня 
маса птиці зросла на 8,2 % (р<0,001) та 4,1 % відносно контролю та 1-ої дослідної групи відпо-
відно.  

Середня маса тіла фазанят 3-ьої дослідної групи у віці 28 діб збільшується у 8,3, 4,3, 2,3 та 
1,5 рази відносно птиці 1-, 7-, 14- та 21-добового віку відповідно. У порівнянні з контролем се-
редня маса фазанят була вищою на 9,3 % (р<0,001) та на 5,1 і 1,0 % відносно 1-ої і 2-ої дослід-
них груп птиці відповідно. 

На кінець дослідження у птиці 1-ої дослідної групи середня маса тіла збільшується у 9,7; 
4,8; 2,6; 1,7 та 1,1 рази по відношенню до фазанів 1-, 7-, 14-, 21- та 28-добового віку відповідно. 
У порівнянні з контрольною групою птиці середня маса фазанят 1-ої дослідної групи була ви-
щою на 3,3 %. Що стосується птиці 2-ої дослідної групи, то у 35-ти денному віці їх маса була 
вищою по відношенню до фазанів 1-, 7-, 14-, 21- та 28-добового віку у 9,9; 5,0; 2,7; 1,7 та 
1,2 рази відповідно. По відношенню до контролю цей показник збільшився на 11,9 % (р<0,001), 
а до 1-ої дослідної групи – на 8,3 %. 

У птиці 3-ьої дослідної групи маса фазанят 35- денного віку була вищою у 9,6; 5,0; 2,7; 1,7 
та 1,2 рази відносно цього показника у 1-, 7-, 14-, 21- та 28-добовому віці відповідно, а відносно 
контролю та 1-ої і 2-ої дослідної груп їх маса збільшилася на 13,3 % (р<0,001) та 9,7 і 1,3 % від-
повідно. 

Це може свідчити про позитивний вплив кормової добавки вермикультури на приріст маси 
тіла фазанят.  
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Отже, додавання кормової добавки вермикультури з високим вмістом повноцінного білка 
[17–19] до основного раціону фазанят сприяє росту маси тіла птиці, що може свідчити про ак-
тивацію білкового обміну в організмі тварин.  

У біомасі червоних каліфорнійських черв'яків, що вирощена на субстраті з біологічно ак-
тивною добавкою «Гумілід», яка відома своїми регуляторними та адаптогенними властивос-
тями [30] зростає ферментативна активність [31] та знижується вміст важких металів [32]. 
Додавання кормової добавки вермикультури до комбікорму птиці у кількості 1,5 % від 1-ої до 
7-ої доби та 2,5 % від 8-ої до 14-ої доби сприяла найбільшому росту (у 9,9 рази) середньої ма-
си тіла фазанят 35-добового віку. У порівнянні з добовими показник був вищим на 10,0; 2,0 і 
3,1 % у порівнянні з контрольною групою та з фазанятами 1-ої та 3-ої груп відповідно. На кі-
нець дослідження середня маса тіла фазанят 35-добового віку 2-ої та 3-ої дослідних груп  бу-
ла вищою на 11,9 (р<0,001) і 13,3 % (р<0,001) % відносно контролю. Таким чином, додавання 
кормової добавки вермикультури до комбікормів фазанят сприяє росту середньої маси тіла 
птиці, доцільно її додавати до комбікормів у кількості 1,5 % від 1-ої до 7-ої та 2,5 % від 8-ої 
до 14-ої доби. 

Висновки. Додавання кормової добавки вермикультури до комбікормів фазанят сприяє ро-
сту маси тіла птиці, що може свідчити про активацію білкового обміну в організмі тварин. 
У дослідних групах фазанів, до комбікормів яких на першому тижні додавали кормову добавку 
вермикультури у кількості 0,75, 1,5 та 2,0 %, на другому ‒ 1,5, 2,5 та 3,5 % відповідно спостері-
гався ріст середньої маси тіла птиці. На 35-ий день їх маса була більшою на 3,3, 11,9 (р<0,001) 
та 13,3 (р<0,001) % відносно контролю. 

Таким чином, для активації росту та розвитку молодняку фазана мисливського необхідно у 
комбікорми вводити кормову добавку вермикультури, яка отримана з біомаси червоних калі-
форнійських черв'яків із використанням Гуміліду з 1-ої до 7-ої доби у кількості 1,5 %, а з 8-ої 
до 14-ої доби – 2,5 %. 

Перспективним напрямом дослідження є вивчення впливу кормової добавки вермикульту-
ри, що була отримана з біомаси червоних каліфорнійських черв'яків, вирощеною на субстраті зі 
вмістом Гуміліду на рівень яєчної продуктивності та якісні показники яєць. 
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Эффективность применения кормовой добавки вермикультуры при выращивании фазана охотничьего 
А.А. Гейсун, Л.М. Степченко 
Одним из путей обеспечения птицы естественным органическим белком является использование в качестве ко-

рмовой добавки биомассы красного калифорнийского червя. В связи с этим, актуальным является изучение влияния 
кормовой добавки вермикультуры, полученной из биомассы красных калифорнийских червей, выращенной на суб-
страте с содержанием биологически активной добавки "Гумилид", в составе комбикормов для фазана охотничьего. 
Установлено, что при добавлении в комбикорм фазанят кормовой добавки вермикультуры в количестве 0,75 % с 
первых до семи и 1,5 % от восьми до четырнадцати суток (0,75–1,5 %) способствовало росту массы тела в 
7-суточном возрасте на 1,2 %, 14 – на 2,7 %, 21 – на 3,0 (р˂0,05), 28 – на 4,0 (р˂0,05) и в 35-суточном – на 3,3 % от-
носительно контроля. Определено, что средняя масса фазанят, которым в комбикорма добавляли кормовую добавку 
вермикультуры в количестве 1,5 % с первых до семи и 2,5 % от восьми до четырнадцати суток (1,5–2,5 %) была бо-
льше в 7-суточном возрасте на 4,4 %, 14 – на 7,0 (р<0,01), 21 – на 8,6 (р <0,001), 28 – на 8,2 (р<0,001) и 35-суточном – 
на 11,9 % (р<0,001) относительно массы птицы контрольной группы. Установлено, что на фоне применения биомас-
сы вермикультуры в количестве 2,0 % с первых до седьми и 3,5 % от восьми до четырнадцати суток (2,0–3,5 %) в 
кормлении фазанят, наблюдается прирост массы тела птицы в 7-суточном возрасте на 5,7 %, в 14 – на 9,6 
(р <0,001)%, в 21 – на 9,5 % (р <0,001), в 28 – на 9,3 (р<0,001) % и 35 – на 13,3% (р <0,01) относительно контроля. 
Добавление кормовой добавки вермикультуры в комбикорма птицы в количестве 1,5-2,5 % способствовало наибо-
льшему росту (в 9,9 раза) средней массы тела фазанят в 35-суточном возрасте по сравнению с суточными и этот по-
казатель был выше на 10,0; 2,0 и 3,1 % по сравнению с контрольной группой и с фазанятами, которым добавляли 
кормовую добавку вермикультуры в комбикорма в количестве 0,75–1,5 % и 2,0–3,5 % соответственно. К концу исс-
ледования средняя масса тела фазанят 35-суточного возраста, которым в комбикорма добавляли 1,5–2,5 % кормовой 
добавки вермикультуры составляла 212,44 г, в то же время у птицы, получавшей 2,0–3,5 % добавки этот показатель 
составлял 215,4 г, и был выше на 1,4 %, однако разница оказалась недостоверной. Таким образом, для роста средней 
массы тела птиц рекомендуется добавлять кормовую добавку вермикультуры в комбикорма фазана охотничьего в 
количестве 1,5 % от первых до семи и 2,5 % от восьми до четырнадцати суток. 

Ключевые слова: кормовая добавка вермикультуры, Гумилид, фазан, средняя масса тела, птица. 
 

The Efficiency of the fodder additive use of the vermiculture during the cultivation of hunting pheasant 
A.A. Geysun, L.М. Stepchenko  

One of the most important issues in livestock and poultry farming is the deficiency of proteins in feed rations. One way 
of providing bird with natural organic protein is the use of a red Californian worm biomass as fodder additive that can be 
obtained by vermicultivation. However, the information as for the use of such protein supplements in fattening birds, espe-
cially young pheasants, is very limited. Within this context, it is a current need to study the effect of feed supplement ver-
miculture, which was obtained from the biomass of red Californian worms in the result of influence of the biologically active 
additive "Нumilіd", which was added to young hunting pheasant fodder. 

For the experiment, there were used pheasants from daily to 35-day age, it was formed 4 similar groups: control and three 
experimental (50 birds in each group). From the first day to the twenty-first and from the twenty-second to the thirty-fifth day  
the experimental groups of phesant received the main feed with the content of crude protein 24.5% and 21.1%. The experi-
mental group of birds had the feed supplement of the vermiculture, which was obtained from the biomass of red Californian 
worms grown on a substrate containing Нumilіd. Withing the period of adding dried vermiculture biomass, we used a 
weighting method and multi-stage mixing. 

Thus, during the first week of  pheasants’ life the first experimental group was getting 0.75 % of the feed supplement 
from the main feed, the second week – 1.5 % (0.75–1.5 %). The bird of the second experimental group received a feed sup-
plement during the first week in the amount of 1.5 %, in the second – 2.5 % of the feed (1.5–2.5 %). Рheasants of the third 
experimental group aged from 1 to 7 days added a feed supplement of vermiculture in the amount of 2.0 %, in the second - 
3.5 % of feed (2.0–3.5 %). 

It was established that the addition of pheasant of fodder additive vermicultures in the amount of 0,75-1,5 % in addition 
to fodder contributed to body weight gain in the 7th-day-old age by 1.2%, 14 – by 2.7 %, 21 – by 3.0 (p˂0.05), 28 – by 4.0 
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(p˂0.05), and in 35 – by 3.3% relative to control. It is determined that the average weight of pheasants, which was added to 
the feed, was added to the feed supplement of vermiculture in the amount of 1.5–2.5 %, was higher at 7-day-old age by 
4.4 %, and 14 – by 7.0 (p<0.01), 21 – by 8.6 (p <0.001), 28 – by 8.2 (p <0.001) and 35 – by 11.9 % (p <0.001) relative to the 
bird&apos;s weight of the control group. It was established that against the background of application of biomass of ver-
miculture in the amount of 2.0–3.5 % in pheasant feeding, there is an increase in the weight of the bird body at 7-day age by 
5.7 %, in 14 – by 9.6 (p<0.001 ), in the 21-, at 9.5 % (p<0.001), in 28 – by 9.3 (p <0.001) and 35 – by 13.3 % (p <0.01) in the 
age group periods correspondingly to control. It has been established that when аddition of fodder supplement of vermicul-
ture to mixed fodder, in the amount of 0.75–1.5 % contributed to an increase in body weight at 7 days of age by 1.2 %, 14 % 
by 2.7 %, 21 – by 3 0 (р˂0.05), 28 – on 4.0 (р˂0.05) and in 35 – by 3.3 % with relatively to control. It is is established that 
the average weight of pheasants, which added fodder supplement of vermiculture in the amount of 1.5–2.5 %, was higher at 
7-day-olds by 4.4 %, and 14 – by 7.0 (p<0, 01), 21 – by 8.6 (p<0.001), 28 – by 8.2 (p<0.001) and 35 – by 11.9 % (p <0.001) 
relative to the bird&apos;s weight of the control group. 

It was established that against the background of application of biomass of vermiculture in the amount of 2.0–3.5 % in pheasant 
feeding, there is an increase in the weight of the bird body at 7-day age by 5.7 %, in 14 – by 9.6 (p <0.001 ), in the 21-, at 9.5 % 
(p <0.001), in 28 – by 9.3 (p <0.001) and 35 – by 13.3 % (p <0.01) in the age group periods correspondingly to control. 

The addition of vermiculture supplements to poultry feed in the amount of 1.5–2.5 % contributed to the highest growth 
(9.9 times) of the average body weight of pheasants in 35-day-old age versus day-time, and this figure was higher by 10.0; 
2,0 and 3,1 % in comparison with the control group and pheasants, which added the feed supplement of vermiculture to the 
mixed fodder in the amount of 0,75–1,5 % and 2,0–3,5 % respectively. At the end of the study, the average body mass of the 
pheasanat was 35- day-old, adding 1.5–2.5 % of the feed supplement of vermiculture to the mixed fodder was 212.44 g, 
while at the same time in the poultry receiving 2.0–3.5 % This additive was 215.4 g and was 1.4 % higher, but the difference 
was not likely. Adding a feed supplement of vermiculture to fodder feed pheasants promotes the growth of the body weight 
of the bird, which may indicate the activation of protein metabolism in the body of animals. In the experimental groups of 
pheasants, to the fodder which in the first week added vomiting additive in the amount of 0,75, 1,5 and 2,0 %, in the second - 
1,5, 2,5 and 3,5 %, respectively, the growth of average mass the body of poultry and at 35 days their weight was greater by 
3.3, 11.9 (p <0.001) and 13.3 % (p <0.001), respectively, in relation to control. 

Thus, in order to activate the growth and development of young pheasant, it is necessary to feed the feed additive of 
vermiculture, which is obtained from the biomass of red Californian worms using Gumilide from 1 to 7 days in the amount of 
1,5 %, and from 8 to 14 days – 2.5 %. 

A promising research direction is the study of the effects of vermicular feed supplement obtained from biomass of red 
Californian worms grown on a substrate containing Нumilіd on egg productivity and quality egg performance. 

Key words: feed supplement of vermiculture, Нumilid, pheasant, average body weight, poultry. 
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АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ СКЕЛЕТНИХ  
М’ЯЗІВ ГУСЕЙ У ПЕРЕДЗАБІЙНОМУ ПЕРІОДІ 

 
Одним із напрямків  підвищення ефективності гусівництва є науково обґрунтоване застосування  біогенних до-

мішок спрямованої дії, у тому числі антиоксидантних. З’ясовано особливості впливу показників прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у передзабійному періоді (з 35-ої до 
63-ої доби). Зазначений проміжок онтогенезу гусей включає фізіологічну напругу в організмі птиці (з 42-ої до 56-ої 
доби), зумовлену формуванням ювенального пір’я. Перша половина досліду характеризувалася підвищенням вмісту 
ТБК-активних продуктів і зниженням коефіцієнта антиоксидантної активності на 41,8 %. Супероксиддисмутазна 
активність у часі мала тенденцію до зниження, а каталазна – до зростання. Упродовж досліду у скелетних м’язах 
достовірно зменшився вміст вітаміну А і β-каротину. Найбільш стабільним рівнем характеризувався вміст вітаміну Е 
(ν =10,4 %). За допомогою кореляційного і кластерного аналізів з’ясовано вплив досліджених показників прооксида-
нтно-антиоксидантної рівноваги скелетних м’язів гусей на їх антиоксидантну активність. За γ ≤ 0,10 досліджені по-
казники утворюють три відокремлені кластери, а на рівні γ ≤ 0,24 встановлено наявність слабких тенденцій до коре-
ляційних зв'язків між усіма дослідженими показниками, які об'єднують досліджені показники в єдину структуровану 
динамічну систему. Встановлено достатньо потужний прямий зв’язок між коефіцієнтом антиоксидантної активності 
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і вмістом вітаміну Е у скелетних м’язах гусей, що свідчить про доцільність застосування підвищених концентрацій 
вітаміну Е в раціоні птиці у передзабійному періоді.  

Ключові слова: гуси, скелетні м’язи, прооксидантно-антиоксидантна рівновага, антиоксидантна активність, ко-
реляційний аналіз, кластерний аналіз. 

 
Постановка проблеми. Гусівництво – перспективна галузь аграрного виробництва [3, 5, 6, 

10, 12]. М’ясо гусей, на відміну від м’яса іншої свійської птиці, характеризується специфічним 
жирнокислотним складом з високим умістом поліненасичених жирних кислот [1, 23, 24]. Не-
зважаючи на ряд переваг гусівництва, а самескоростиглість, здатність фуражувати на пасовись-
ках і водоймах, широкий асортимент продукції [1, 2, 4–6, 8, 11], в Україні за останні роки чисе-
льність гусей суттєво зменшилася [5–6]. У Східній Європі та Азії, навпаки, поголів’я гусей ста-
більно зростає [29, 30]. Використання інноваційних технологій і сучасного технологічного об-
ладнання у гусівництві та впровадження у виробництво наукових досягнень сприятиме підви-
щенню ефективності даної галузі [10, 13, 15]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівновага між прооксидантами і антиоксидантами є 
одним із головних критеріїв функціонального стану організму [25, 27], а після забою птиці – якості 
отриманої м’ясної продукції [14]. Економічна доцільність змушує господарства обмежувати термін 
вирощування гусей на м’ясо 8–9-тижневим віком [10]. Цей термін визначається стабілізацією проо-
ксидантно-антиоксидантної рівноваги по завершенні формування ювенального пір’я гусей [1, 2].  

З метою підвищення антиоксидантного статусу організму птиці до раціону гусей у передза-
бійному періоді додаються домішки, переважно, біогенного походження [1, 14]. Утім, сучасни-
ми біохімічними дослідженнями доведено, що необґрунтоване застосування речовин біогенно-
го походження може призвести до негативних наслідків [20, 21, 31–33]. Отже, на даному етапі 
розвитку гусівництва виникає потреба в науково обґрунтованому застосуванні антиоксидант-
них домішок у цій галузі. Тому визначення особливостей функціонування системи антиоксида-
нтного захисту (АОЗ) гусей у передзабійному періоді може стати надійним науковим супрово-
дом практичного впровадження біогенних антиоксидантів у гусівництві. 

Метою досліджень було з’ясування особливостей впливу показників прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги на антиоксидантну активність скелетних м’язів (СМ) гусей у перед-
забійному періоді. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження на гусях італійської породи з 35-ої до 63-
ої доби проводилися щотижнево. Упродовж цього періоду гусей дослідної групи утримували на 
раціоні, збалансованому за обмінною енергією, протеїном, вітамінами і мінеральними речови-
нами згідно з рекомендаціями для цього віку гусей [9]. 

Забій птиці проводили з дотриманням норм конвенції Ради Європи щодо захисту тварин, 
що використовуються в наукових дослідженнях. Після забою птиці з тушок вирізали грудні 
м’язи, які для подальших біохімічних досліджень зберігали в морозильній камері при темпера-
турі -18 оС не більше 7 діб.  

Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в отриманому біоматеріалі оцінювали 
за вмістом продуктів пероксидації, які реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою – ТБКАП [7]. 
Визначення цих речовин проводили в ліпідних екстрактах СМ (ТБКАПліп), гомогенатах цих 
тканин (ТБКАПвих) та за ініціації Fe

2+ ПОЛ (ТБКАПінк). Окрім того, в отриманому біоматеріалі 
визначали вміст загальних ліпідів, вітамінів Е, А, β-каротину та активність основних антиокси-
дантних ензимів: супероксиддисмутази (СОД), каталази (КАТ) і глутатіонпероксидази (ГПО) 
[16, 18, 22, 26, 28]. Стан системи АОЗ оцінювали за допомогою запропонованого раніше інтег-
рального показника – коефіцієнта антиоксидантної активності (КАОА) [34]. Математична оброб-
ка результатів дослідження здійснювалася методами математичної статистики, у томі числі ба-
гатовимірного кореляційного і кластерного аналізів, з використанням пакета комп’ютерної про-
грами SPSS–13,0 і програми MS Excel2000. 

Основні результати дослідження. Зазначений проміжок онтогенезу гусей характеризуєть-
ся фізіологічною напругою в організмі птиці (з 42-ої до 56-ої доби), зумовленої формуванням 
ювенального пір’я. Цей процес потребує достатньо високих витрат енергії та амінокислот, у 
тому числі – сульфуровмісних. Тому навіть на тлі збалансованого за обмінною енергією і про-
теїном раціону, процес формування ювенального пір’я супроводжується напругою в системі 
АОЗ, що позначається підвищенням вмісту всіх продуктів ПОЛ у СМ гусей (ТБКАПліп,  
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ТБКАПвих і ТБКАПінк  на 58,8; 45,2 і 150,5 %), а КАОАз 42-ої до 56-ої доби знижується на 41,8 % 
(табл. 1). Однак, за весь період дослідження цей інтегральний показник утримується на сталому 
рівні (r = - 0,206). Водночас, установлено монотонно спадаючий вміст ліпідів у часі (r = - 0,951). 
Що стосується компонентів системи АОЗ, то для антиоксидантних ензимів установлено різнос-
прямовані зміни їхньої активності, а саме: СОД-активність у часі має тенденцію до зниження  (r 
= - 0,710 за γ = 0,179), КАТ-активність – до зростання (r = 0,790 за γ = 0,112), а ГПО-активність 
в часі змінюється несуттєво (r = 0,381 за γ = 0,527). Упродовж досліду достовірно зменшувався 
вміст вітаміну А (r = - 0,814 за γ = 0,093) і β-каротину (r = - 0,870 за γ = 0,055). Вміст вітаміну Е 
характеризувався найбільш стабільним рівнем, про що свідчать відсутність його кореляції з ча-
сом та найменше значення коефіцієнта варіації цього показника (ν =10,4 %).  

 
Таблиця 1– Вміст ліпідів, продуктів ліпопероксидації, вітамінів та активність антиоксидантних ензимів у ске-

летних м’язах гусей (М ± m, n = 6) 

Вік, доба, Т 35 42 49 56 63 

ТБКАПліп, (P1), нМоль⁄г 109,4 ± 5,2 173,7± 8,7** 156,3 ± 6,8 130,4 ± 5,9* 89,3± 4,9** 
ТБКАПвих, (P2), нМоль⁄г 63,7 ± 3,8 84,2 ± 4,0* 92,5 ± 4,7 73,9 ± 3,5* 54,8 ± 2,8* 
ТБКАПінк, (P3), нМоль⁄г 115,4± 6,2 161,9 ± 7,5* 289,1± 12,7** 160,7±9,1** 105,4±4,9** 
Ліпіди, (Х), мг⁄г 22,6 ± 1,2 16,7 ± 0,9* 12,3 ± 0,3* 11,5 ± 0,4 9,4 ± 0,2* 
КАОА 0,55 0,52 0,32 0,46 0,52 
СОД, (Y1), ум.од. ⁄ (хв·г) 10,45±0,62 11,25 ± 0,58 11,65 ± 0,61 9,90 ± 0,39* 7,05± 0,30* 
КАТ·10-5, (Y2), нкат ⁄ г 17,10±0,64 25,60±1,12** 26,30 ± 1,07 24,50± 1,08 28,45±1,37 
ГПО·104, (Y3), мкМоль⁄(хв·г) 3,47 ± 0,15 2,67 ± 0,11* 4,56± 0,23** 4,17 ± 0,20 3,59 ± 0,14 
Вітамін А, (V1) мкг/г  3,47 ± 0,12  3,25 ± 0,21  2,65 ± 0,09* 2,93±0,19* 2,74±0,14 

Вітамін Е,(V2) мкг/г 12,10± 0,64 10,52±0,62* 9,30 ± 0,37* 11,07±0,48* 11,93±0,37 
β-каротин, (V3) мкг/г 11,25 ± 0,43 10,67 ± 0,11 8,56 ± 0,23* 9,17 ± 0,20 8,59 ± 0,34 

Примітки: різниці вірогідні відносно попереднього значення: * – p≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01. 
 

Результати кореляційного аналізу динаміки досліджених показників було застосовано для 
проведення ранжирування кожного з них за кількістю і щільністю статистично достовірних па-
рних кореляційних зв’язків (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Ранжирування досліджених показників за кількістю і щільністю кореляційних зв’язків на рівні 

значущості γ ≤ 0,10 

Ранг 
показника 

Назва 
показника 

Позначення 
показника 

Ранг зв’язків з рештою показників 
1 2 3 4 

1 ТБКАПвих P2 
V2 P1 P3 Y1 

-0,947(*) 0,930(*) 0,883(*) 0,865 

2 Вітамін Е V2 
P3 P2 КАОА P1 

-0,958(*) -0,947(*) 0,871 -0,809 

3 ТБКАПінк P3 
V2 КАОА P2 - 

-0,958(*) -0,953(*) 0,883(*) 

4 Ліпіди X 
V3 V1 Y2 - 

0,939(*) 0,918(*) -0,899(*) 

5 Вітамін А V1 
V3 X Y2 - 

0,991(**) 0,918(*) -0,812 

6 ТБКАПліп P1 
P2 Y1 V2 - 

0,930(*) 0,840 -0,809 

7 β-каротин V3 
V1 X 

- - 
0,991(**) 0,939(*) 

8 КАОА КАОА 
P3 V2 - - 

-0,953(*) 0,871 

9 КАТ Y2 
X V1 - - 

-0,899(*) -0,812 

10 СОД Y1 
P2 P1 - - 

0,865 0,840 
11 ГПО Y3 - - - - 

Примітки: * - кореляції значущі на рівні γ ≤ 0,05; ** кореляції значущі на рівні γ ≤ 0,01. 
 

Найвищі шість позицій в цій таблиці посідають продукти окиснення у різних модифікаціях 
(ТБКАПліп, ТБКАПвих і ТБКАПінк), вміст ліпідів і вітамінів Е і А. Антиоксидантні ензими КАТ і 
СОД мають по дві достовірні кореляції, ГПО – жодної. 
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Для з’ясування наявності і характеру впорядкованості інтегрованої структури досліджених 
показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги проведено кластерний аналіз, результати 
якого наочно представляють залежність антиоксидантної активності СМ, що кількісно визнача-
ється КАОА, від досліджених показників. Проведена кластеризація цих показників за ознакою 
щільності кореляційних зв’язків між ними на рівні значущості γ ≤ 0,10 дозволила виявити три 
кластери (рис. 1). У межах базового кластеру з шести показників (рис.1 (а)), до якого ввійшов 
КАОА, прослідковується безпосередній потужний і опосередкований (через ТБКАПліп, ТБКАП-
вих., ТБКАПінк) вплив вітаміну Е та опосередкований вплив СОД-активності на рівень КАОА.  

Водночас другий, менш об’ємний, кластер (рис. 1, в) поєднує тільки чотири досліджені по-
казники (вміст ліпідів, вітаміну А, β-каротину і КАТ-активність). Основним структуроутворю-
вачем цього кластеру є вміст ліпідів. 

Окрім того, один показник (ГПО-активність) залишився у відокремленому вигляді без жод-
ного достовірного кореляційного зв’язку (рис. 1, с). 

 
Рис. 1. Кластери з досліджених показників за щільністю їх кореляційних зв’язків: 
або               – на рівні значущості γ ≤ 0,05;                 – на рівні значущості γ ≤ 0,01; 

              або              т – на рівні значущості γ ≤ 0,10 
 
Урахування взаємодій на рівні статистичної тенденції до кореляційних зв’язків (на послаб-

леному рівні їх значущості до γ ≤ 0,24) дозволяє встановити наявність слабких тенденцій до 
кореляційних зв’язків між показниками, що входять до різних кластерів (рис. 2). За даними ко-
реляційного аналізу об’єднання кластерів може відбутися за такими п’ятьма напрямками: 
r(KAOA, Y3) = - 0,785 при  γ = 0,115; r(KAOA, V1) = 0,708 при γ = 0,181; r(KAOA, V3) = 0,645 при   
γ = 0,240; r(Y3, V3) = - 0,689 при  γ = 0,199 та  r(Y3, V1) = - 0,671 при  γ = 0,215. 

 

 
Рис. 2. Тенденції до інтеграції кластерів в єдину структуровану систему. 

 
Внутрішня інтеграція досліджених показників у межах єдиної структурованої системи може 

поглибитися завдяки виявленим на рівні статистичної тенденції таких кореляційних зв’язків: 
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r(V3, Y2) = - 0,787 при  γ = 0,114; r(Y1, V2) = - 0,683 при γ = 0,204 та r(Y1, P3) = - 0,667 при γ = 
0,229.  Саме ці слабкі взаємодії об’єднують усі досліджені показники в єдину структуровану 
динамічну систему.  

Висновки. 1. За фізіологічного стану організму гусей підтримка прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги відбувається завдяки узгодженому функціонуванню усіх дослідже-
них показників. 2. Встановлений достатньо потужний прямий зв’язок між КАОА і вмістом віта-
міну Е в скелетних м’язах гусей свідчить про доцільність застосування підвищених концентра-
цій вітаміну Е в раціоні цієї птиці у передзабійному періоді.  
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Антиоксидантная активность скелетных мышц гусей в предубойном периоде 
Е.А. Данченко, Л.Н. Здоровцева, Н.Н. Данченко, А.В. Рубан  
Одним из направлений повышения эффективности гусеводства является научно обоснованное применение био-

генных добавок направленного действия, в том числе антиоксидантных. Определены особенности влияния показате-
лей прооксидантно-антиоксидантного равновесия на антиоксидантную активность скелетных мышц гусей в преду-
бойному периоде (с 35-ых по 63-ьи сутки). Указанный промежуток онтогенеза гусей включает физиологическое 
напряжение в организме птицы (с 42-ых по 56-ых сутки), обусловленное формированием ювенального оперения. 
Первая половина опыта характеризовалась повышением содержания ТБК-активных продуктов и снижением коэф-
фициента антиоксидантной активности на 41,8 %. СОД-активность во времени имела тенденцию к снижению, а 
КАТ – к увеличению. С 35-ых по 63-ьи сутки достоверно уменьшилось содержание витамина А и β-каротина. Наи-
более стабильным уровнем характеризовалось содержание витамина Е (ν = 10,4 %). Изучено влияние исследованных 
показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия скелетных мышц гусей на их антиоксидантную актив-
ность. На уровне статистической надежности γ ≤ 0,10 исследованные показатели образуют три кластера, а на уровне 
γ ≤ 0,24 установлено наличие слабых тенденций к корреляционным связям между всеми исследованными показате-
лями, которые объединяют исследованные показатели в структурированную единую динамическую систему. Уста-
новленная достаточно сильная прямая связь между антиоксидантной активностью и содержанием витамина Е в ске-
летных мышцах гусей свидетельствует о целесообразности применения повышенных концентраций витамина Е в 
рационе этой птицы в предубойном периоде. 

Ключевые слова: гуси, скелетные мышцы, прооксидантно-антиоксидантное равновесие, антиоксидантная ак-
тивность, корреляционный анализ, кластерный анализ. 

 
Antioxidant activity of goose skeletal muscles in the pre- slaughter period 
O. Danchenko, L. Zdorovtseva, M. Danchenko, G. Ruban  
Goose-breeding is a promising branch of agricultural production. The number of geese has significantly decreased in 

Ukraine. The introduction of scientific achievements will improve the industry efficiency increasing. The food additives 
are added to the diet of the birds for increasing the antioxidant status in their organisms in the pre-slaughter period. How-
ever, it has been proved by the modern biochemical studies that even a little biogenic substance application can lead to the 
negative consequences. Thus, at this stage of the goose breeding development there is a need for scientifically based ap-
plication of antioxidant additives. That’s why the goose functioning system research of the antioxidant protection peculi-
arities (AOP) during the pre-slaughter period can become a reliable scientific support for the biogenic antioxidant practi-
cal application in the goose breeding. The research aim is to find out the influence of the prooxidant-antioxidant balance 
on the antioxidant activity of skeletal muscles (SM) of geese in the pre-slaughter period. Studying the geese of Italian 
breed, from the 35th to the 63rd day, the research was conducted weekly. During this period, the geese of the experi-
mental group had a balanced ration with exchange energy, proteins, vitamins and minerals in accordance with the recom-
mendations for this age of geese. The lipid peroxidation intensity has been evaluated in accordance with the peroxidation 
product content in the gained biomaterial samples that react with 2-thiobarbituric acid. The determination of these sub-
stances has been carried out in the lipid extracts of SM and homogenates of these tissues initiated by the reaction of Fe2+ 
LPO. In addition, the quantity of general amount of lipids, vitamin E, vitamin A, β-carotene and the activity of antioxidant 
enzymes: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPO) have been determined in the 
obtained biomaterial content. The state of the antioxidant protection system has been evaluated with the help of antioxi-
dant activity index (AAI). The ontogenesis period of geese that has been mentioned is characterized by physiological 
stress in the body of the bird (from the 42nd to the 56th day) and it is caused by the juvenile feather formation. This pro-
cess is accompanied by the LPO product content increasing in the SM of geese. AAI declines for 41.8% from the 42nd to 
the 56th day. Different activity changes have been researched for antioxidant enzymes: SOD-activity has the tendency to 
decrease over time, CAT-activity - to increase, and PPO-activity does not change significantly over time. The content of 
vitamin A and β-carotene has significantly decreased during the experiment. The content of vitamin E (ν = 10,4%) is the 
most stable. A correlation and cluster analyses have been conducted for the determination of the integrated structure or-
dering characteristics of the researched indices of the prooxidant-antioxidant balance. These results have shown the anti-
oxidant activity dependence of SM on the studied indices. The clustering of these indices on the basis of the correlation 
links between them at the significance level γ ≤ 0,10 has helped to discover three of these clusters: a basic cluster of six 
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indices, which includes AAI, the second combines only four indices (content of  lipid, vitamin A, β-carotene and CAT-
activity). GPO-activity remains in a separate form without any reliable connection correlation. However, taking into ac-
count the connection correlations and the statistical tendency level (γ ≤ 0,24), it is possible to study the presence of weak 
tendencies with the correlation relations between the indices that belong to the different clusters. These weak interactions 
combine all the researched indices in a single structured dynamic system. 

Thus, the prooxidant-antioxidant balance in the goose physiological state is done by the coherent functioning of all the 
studied indices. The researched strong connection between AAI and vitamin E content in the skeletal muscles of geese af-
firms the the vitamin E application in the bird diet during the pre-slaughter period. 

Key words: geese, skeletal muscles, prooxidant-antioxidant balance, antioxidant activity, correlation cluster, cluster 
analysis. 
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ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНИХ ТРЕНДІВ ГОСПОДАРСЬКО КОРИСНИХ  
ОЗНАК В ОСНОВНИХ ПОРОДАХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ УКРАЇНИ 

 
Стаття присвячена оцінці генетичних трендів господарсько корисних ознак в основних молочних породах 

України. Для оцінки племінної цінності бугаїв-плідників і корів використовували найбільш прийнятну для умов 
України модель на основі методу BLUP (модель тварини). Модель включала такі середовищні фактори як група 
ровесниць (сполучення стадо х рік х сезон отелення), вік отелення та номер лактації. Отримані генетичні тренди 
свідчать про те, що з 2007 року спостерігається тенденція підвищення генетичного потенціалу за молочною про-
дуктивністю української чорно-рябої, червоної та, деякою мірою, голштинської породи. У той час як в українсь-
кій червоно-рябій породі має місце зворотна тенденція. В українській чорно-рябій молочній породі у цей період 
спостерігається стійке генетично обумовлене зниження рівня відтворення, тоді як в голштинській та українській 
червоній породах цей показник залишається на приблизно однаковому рівні, а в українській червоно-рябій моло-
чній породі має місце певне генетично обумовлене зниження рівня міжотельного періоду. Що стосується показ-
ника продуктивного довголіття, то, починаючи з 2004 року по голштинській, а з 2007 року – по українській чер-
воно-рябій та червоній молочних породах спостерігається позитивна тенденція збільшення цього показника. 
У той час як відносно української чорно-рябої породи, після підвищення продуктивного довголіття, до періоду 
2006–2009 років відбулося зниження даної ознаки. 

Ключові слова: молочна худоба, господарсько корисні ознаки, генетичний тренд, племінна цінність, BLUP, мо-
дель тварини. 

 
Постановка проблеми. Період кінця XX і початку XXI століття в молочному скотарстві 

України характеризується інтенсивним породоутворенням. У результаті цілеспрямованого ви-
користання генофонду місцевих і закордонних порід було виведено низку нових порід: україн-
ська чорно-ряба молочна, українська червоно-ряба молочна, українська червона молочна. По-
дальше генетичне покращення новостворених порід потребує певної модернізації всіх елемен-
тів селекційно-племінної роботи. Тому селекціонери постійно працюють над розробками мето-
дів селекційного поліпшення молочної худоби за найбільш цінними господарсько корисними 
ознаками, які пов’язані з кількістю та якістю молока, тривалістю продуктивного використання 
та відтворювальної здатності високопродуктивних тварин [4, 10, 11]. 

Не менш важливим елементом селекційно-племінної є ведення моніторингу ефективності 
селекційних заходів у популяціях шляхом  оцінки генетичних трендів, що являють собою гра-
фічні зображення, які вказують на зміни рівня селекційних ознак за рахунок зміни середньої 
племінної цінності тварин окремих порід [2, 23]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У покращенні молочної худоби значну роль ві-
діграє селекційно-племінна робота [5, 6].  
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У країнах з розвинутим скотарством близько 75 % підвищення молочної продуктивності 
корів, яке спостерігається останні десятиріччя, обумовлено насамперед генетичним покращен-
ням, тобто є наслідком цілеспрямованої селекційної роботи [24]. 

Генетичний прогрес у стаді тварин відбувається за рахунок селекції чотирьох категорій 
племінних тварин: батьків бугаїв (ББ), матерів бугаїв (МБ), батьків корів (БК) та матерів корів 
(МК) [15, 16].  

За оптимальних умов зовнішнього середовища ступінь реалізації генетичного потенціалу 
буде збільшуватися, зростатиме рівень молочної продуктивності і, як наслідок, буде підвищу-
ватися економічна ефективність виробництва молока [1]. 

У своїх роботах В. М. Кузнецов [9] неодноразово доводив прогрес і переваги методу BLUP 
[21] над методикою оцінки «дочки-ровесниці», говорячи про необхідність освоєння оцінки тва-
рин за методологією BLUP Animal Model. Використання BLUP для відбору биків за власними 
показниками буде сприяти підвищенню ефективності селекції на 20–30 %. При використанні 
оптимальної моделі BLUP достовірність прогнозу генотипу бугаїв може становити 85–90 % і 
більше. Втрати в ефективності селекції корів при ігноруванні методу можуть досягати 40 %. 
Метод BLUP дозволяє враховувати при оцінці корів генетичну цінність їх батьків, що сприяє 
підвищенню достовірності прогнозу генотипу корів на 30 %. 

BLUP ураховує як середовищні, так і генетичні фактори, що впливають на мінливість ознак 
м'ясної продуктивності. Крім того, усі враховані в моделі фактори оцінюються одночасно. Цим 
досягається максимально достовірний, незміщений прогноз генотипу бугаїв і, відповідно, під-
вищується імовірність відбору саме бугаїв-поліпшувачів [3, 9]. 

Для оцінки племінної цінності всіх основних видів сільськогосподарських тварин із 1970 
року почали використовувати метод найкращого лінійного незміщеного прогнозу у вигляді мо-
делі плідника (Sire Model), а потім даний метод вдосконалили, і почали використовувати у ви-
гляді більш потужної оцінки моделі тварини (Animal Model) [21].  

Стандартним методом оцінки племінної цінності бугаїв-плідників і корів у молочному ско-
тарстві на сьогоднішній день є метод BLUP із використанням моделі тварини [19].  

Оцінки племінної цінності, отримані на основі використання моделі тварини, мають такі 
основні властивості [6]:  

− оцінки племінної цінності скореговані на всі фіксовані фактори, які включені в модель; 
− при проведенні оцінки враховуються всі родинні зв’язки між тваринами; 
− внесок потомства в оцінку племінної цінності кожного з батьків скорегований на племін-

ну цінність другого батька, що особливо важливо при наявності систематичного підбору; 
− оцінка племінної цінності майбутнього потомства дорівнює середній оцінці племінної 

цінності батьків; 
− оцінки племінної цінності кожного покоління включають генетичний прогрес, досягну-

тий у попередніх поколіннях, починаючи з базової популяції (популяцій), тобто тварин, похо-
дження яких невідомо, тому генетичні тренди можуть бути отримані на основі середніх оцінок 
племінної цінності по роках народження; 

−  модель тварини дозволяє враховувати вплив інбридингу на адитивну генетичну мінли-
вість і нівелювати вплив інбредної депресії на величину ознаки, а також враховувати інші гене-
тичні фактори, такі як ефект гетерозису при міжпородному схрещуванні, материнський ефект, 
неадитивні генетичні ефекти тощо. 

Вказані властивості моделі тварини обумовлюють її використання, у тому числі при побу-
дуванні генетичних трендів [17, 23]. 

У США з 1989 р. модель тварини була впроваджена у систему генетичної оцінки бугаїв-
плідників і корів молочних порід [7, 8, 30]. Практичні результати від використання моделі тва-
рини на прикладі голштинської породи в селекції молочної худоби і до сьогодення використо-
вуються  у США [18, 22]. 

Згідно з дослідженнями вітчизняних та іноземних авторів селекційно-племінна робота не 
стоїть на місці, а постійно вдосконалюється та переходить на нові системи оцінки племінної 
цінності [3, 4, 14]. У молочному скотарстві країн з розвинутим скотарством відбувся перехід 
від традиційної системи оцінки бугаїв-плідників за потомством до системи геномної селекції, 
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при якій молодих бугайців для відтворення відбирають у ранньому віці на основі так званої ге-
номної оцінки племінної цінності (Genomic Breeding Value, GBV) [12, 13, 20, 27, 28, 29]. 

Метою дослідження було проведення оцінки генетичних трендів в основних молочних по-
родах України за головними господарсько корисними ознаками. 

Матеріал і методика дослідження. Матеріалом досліджень був масив даних, сформований 
на основі бази даних «Орсек», який містить інформацію про 92594 корів (264316 лактацій) ос-
новних молочних порід України (голштинська, українська чорно-ряба молочна, українська чер-
воно-ряба молочна і українська червона молочна) з 51 господарства. Оцінка племінної цінності 
бугаїв-плідників та корів проводилася за ознаками молочної продуктивності (надій, кг, вміст 
жиру, %, вміст білку, %, кількість молочного жиру, кг, кількість молочного білку, кг), відтво-
рення (міжотельний період) та продуктивного довголіття. 

Генетичні тренди оцінювалися як середні значення оцінок племінної цінності корів по ро-
ках їх народження. 

Оцінювання проводилося з використанням багатомірної BLUP моделі тварини: 

y = Xb + Z1a + Z2p +  e,                                                        (1) 

де  y – вектор спостережень (значення ознак, за якими проводять оцінку); 
X – матриця, що пов’язує спостереження з градаціями фіксованих середовищних ефектів; 
b – вектор фіксованих середовищних ефектів (група ровесниць (сполучення стадо х рік х сезон отелення), вік оте-
лення, номер лактації); 
Z1 – матриця, що пов’язує спостереження з тваринами; 
a – вектор племінних цінностей бугаїв-плідників і корів; 
Z2 – матриця, що пов’язує спостереження з постійними середовищними ефектами; 
p – вектор постійних середовищних ефектів корів; 
e – вектор випадкових відхилень (залишків). 

 
При проведенні розрахунків застосовували пакет програм BLUPF90 [26]. В цілому проведе-

но оцінку племінної цінності 4014 бугаїв-плідників і 439485 корів.  
Основні результати дослідження. На основі отриманих оцінок племінної цінності побудо-

вано генетичні тренди надою молока, кількості молочного жиру, молочного білка, міжотельно-
го періоду та продуктивного довголіття чотирьох досліджуваних порід за період із 2000 до 
2015 рр. (рис. 1–5). 

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

2000 2003 2006 2009 2012 2015

П
л
е
м
ін
н
а

 ц
ін
н
іс
т
ь

,к
г

Рік

Голштинська

Українська чорно-

ряба молочна

Українська 

червоно-ряба 

молочна

Українська 

червона молочна

Рис. 1. Генетичні тренди надою за 305 днів лактації  по чотирьох молочних породах України. 
 

Отримані генетичні тренди свідчать про те, що з 2007 року спостерігається тенденція гене-
тично обумовленого підвищення надою української чорно-рябої, червоної та, деякою мірою, 
голштинської породи, у той час як в українській червоно-рябій породі має місце зворотна тен-
денція. 

Аналогічні тенденції мають місце у відношення кількості молочного жиру та білка.  
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Рис. 2. Генетичні тренди кількості молочного жиру за 305 днів лактації   

по чотирьох молочних породах України. 
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Рис. 3.  Генетичні тренди кількості молочного білка за 305 днів лактації   

по чотирьох молочних породах України. 
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Рис. 4. Генетичні тренди міжотельного періоду по чотирьох молочних породах України. 
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Рис. 5. Генетичні тренди продуктивного довголіття по чотирьох молочних породах України. 
 
У той же час в українській чорно-рябій молочній породі у цей період спостерігається стійке 

генетично обумовлене зниження рівня відтворення, тоді як в голштинській та українській чер-
воній породах цей показник залишається на приблизно однаковому рівні, а в українській чер-
воно-рябій молочній породі має місце певне генетично обумовлене зниження рівня міжотель-
ного періоду. 

Що стосується показника продуктивного довголіття, то, починаючи з 2004 року по голш-
тинській, а з 2007 року – по українській червоно-рябій та червоній молочних породах спостері-
гається позитивна тенденція збільшення цього показника. У той час як відносно української 
чорно-рябої молочної породи після підвищення продуктивного довголіття, до періоду 2006–
2009 років відбулося зниження величини цієї ознаки. 

Висновки. Отримані генетичні тренди свідчать про те, що з 2007 року спостерігається тен-
денція підвищення генетичного потенціалу за молочною продуктивністю української чорно-
рябої, червоної та, деякою мірою, голштинської породи, у той час як в українській червоно-
рябій породі має місце зворотна тенденція. В українській чорно-рябій молочній породі спосте-
рігається стійке генетично обумовлене зниження рівня відтворення, тоді як в голштинській та 
українській червоній породах цей показник залишається на приблизно однаковому рівні, а в 
українській червоно-рябій молочній породі має місце генетично обумовлене зниження рівня 
міжотельного періоду. Існує тенденція збільшення племінної цінності за показником продукти-
вного довголіття в голштинській і українській червоно-рябій та червоній молочних породах. 
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Оценка генетических трендов хозяйственно полезных признаков в основных породах молочного скота 

Украины  
В.А. Даншин, В.Ю. Афанасенко, Е.И. Бабенко 
Статья посвящена оценке генетических трендов хозяйственно полезных признаков в основных молочных породах 

Украины. Для оценки племенной ценности быков-производителей и коров использовалась наиболее пригодная для усло-
вий Украины модель на основе метода BLUP (модель животного). Модель включала такие средовые факторы как группа 
ровесниц (сочетание стадо х год х сезон отела), возраст отела и номер лактации. Полученные генетические тренды свиде-
тельствуют о том, что с 2007 года наблюдается тенденция повышения генетического потенциала по молочной продуктив-
ности украинской черно-пестрой, красной и, в некоторой степени, голштинской пород, в то время как в украинской крас-
но-пестрой породе имеет место обратная тенденция. В то же время в украинской черно-пестрой молочной породе в этот 
период наблюдается устойчивое генетически обусловленное снижение уровня воспроизводства, тогда как в голштинской и 
украинской красной породах этот показатель остается на приблизительно одинаковом уровне. В украинской красно-
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пестрой молочной породе имеет место некоторое генетически обусловленное снижение уровня межотельного периода. 
Что касается показателя продуктивного долголетия, то, начиная с 2004 года в голштинской, а с 2007 года – в украинской 
красно-пестрой и красной молочных породах наблюдается положительная тенденция увеличения этого показателя, в то 
время как относительно украинской черно-пестрой породы, после повышения продуктивного долголетия, до периода 
2006–2009 годов произошло снижение данного признака. 

Ключевые слова: молочный скот, хозяйственно-полезные признаки, генетический тренд, племенная ценность, 
BLUP, модель животного. 

 
The genetic trends estimation for economic traits in the main dairy cattle breeds of Ukraine 
V. Danshin, V. Afanasenko, E. Babenko 
The article is devoted to the genetic trends estimation for economic traits in the main dairy cattle breeds of Ukraine.  
The BLUP ("animal model") method, that’s the most acceptable model for Ukrainian conditions and it has bee used for 

the evaluation of the bull and cow breeding values. The model includes such environmental factors as: the same age group, a 
combination of herds, year, calving season, calving age and lactation number. According to the obtained genetic trends, since 
2007 until 2015 Ukrainian Black-and-white, Red and to some extent Holstein breeds had had the genetic potential increasing 
of milk productivity. But there has been a reverse tendency for Ukrainian Black and white dairy cows in the quantity and 
quality of milk production. At the same time Ukrainian Black-and-white breed has a stable genetically determined decrease 
in the level of reproduction. Red Ukrainian and Holstein breeds have almost the same level of reproduction. Red-rye Ukraini-
an breed has less calving interval. There had been a positive tendency of the longevity increasing since 2000 until 2015. The 
highest peak of longevity for Holstein breed was in 2002 and then there was a decrease. But since 2005 there has been a good 
tendency. Ukrainian Black-and-white dairy breed had had the peak of longevity since 2006 until 2009. As there had been the 
longevity increasing, also there had been the decreasing of this train. Since 2007 there has been an increase tendency of the 
same trends  

Key words: dairy cow, economic traits economic traits, genetic trend, breed value, BLUP, animal model. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ  
СОРБЕНТІВ У ГОДІВЛІ  ДОМАШНІХ КУРЕЙ 

 
Досліджено ефективність використання різних сорбентів у годівлі молодняку курей породи Редбро. Вивчено 

вплив сапоніту та цеоліту на концентрацію свинцю, кадмію, цинку та міді у білому та червоному м’ясі птиці. Вияв-
лено перевищення гранично допустимих концентрацій свинцю і кадмію у білому та червоному м’ясі курей за утри-
мання їх на вигульних майданчиках у домашніх умовах в зоні Центрального Лісостепу України. 

Використання в годівлі домашньої птиці сапоніту сприяло збільшенню у червоному та білому м’ясі курей свин-
цю в 1,42 разу та 1,05 разу й кадмію в 1,25 разу та 1,37 разу відповідно. Водночас спостерігалося зниження цинку в 
3,1 разу та 1,13 разу і міді в 1,54 разу та 1,21 разу. 

За використання цеоліту спостерігалося підвищення в білому м’ясі кадмію в 1,87 разу та зниження цинку і міді 
відповідно в 3,3 разу та 1,03 разу. Концентрація свинцю залишилася без змін, тоді як у червоному м’ясі спостеріга-
лося підвищення свинцю у 1,3 разу, кадмію у 1,87 разу та зниження цинку і міді у 1,08 разу та 1,87 разу відповідно. 

Ключові слова: важкі метали, свинець, кадмій, м’ясо біле, м’ясо червоне, кури, забруднення. 
 

Постановка проблеми. Інтенсифікація агропромислового виробництва негативно позначи-
лась на стані грунтів, щорічно забруднюючи їх шкідливими речовинами, зокрема важкими ме-
талами [20, 28]. Відомо, що головним джерелом забруднення грунтів є мінеральні добрива, об-
сяги використання яких з року в рік зростають [3, 5, 4, 27]. Важкі метали включаються в колоо-
біг і переміщуються в рослинну продукцію, використання якої як кормової сировини у птахів-
ництві істотно позначається на її якості [1, 6, 8, 26]. 

З метою зниження інтенсивності забруднення м’яса птиці в її годівлі використовують сор-
бенти, зокрема неорганічні, органічні та комбіновані. Як зв'язуючі матеріали використовують 
активоване вугілля, цеоліти та деякі глини – бентоніт, сапоніт та каолін, дія яких базується на 
здатності виводити важкі метали та токсини з організму птиці [21, 8, 24, 25].  

Останнім часом широкого застосування в годівлі птиці набули цеолітовмісні осадкові гірсь-
кі породи, що мають сукупність іонообмінних, абсорбційних і каталітичних властивостей [1, 
13, 16, 23]. Цеоліти сприяють підвищенню біоконверсії поживних речовин і приростів живої 
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маси. Наявність в цеолітах життєво важливих для організму макро- та мікроелементів підви-
щують ефективність їх застосування [12, 3, 10, 19].  

Сапоніт та глауконіт у годівлі курчат-бройлерів  використовують як добавку та компонент 
комбікорму в кількості 4–6 % від маси корму. Використання цих мінералів позитивно впливає 
на процес травлення у бройлерів, підвищує споживання азоту корму на 1,0–1,3 %, дещо покра-
щує перетравність клітковини раціону, сприяє підвищенню в печінці вітаміну А на 33,4 мкг та 
вмісту жирних кислот на 0,12–4,06 %. Водночас за використання сапоніту та глауконіту спо-
стерігається підвищення збереження бройлерів на 1,0–2,0 %, живої маси – на 0,9–7,4 % та зни-
ження витрат корму на одиницю приросту на 1,2–7,4 % [22, 7, 9, 11]. 

Однак наразі вплив даних сорбентів на інтенсивність комплексного виведення з організму 
птиці важких металів вивчено недостатньо. У літературі спостерігаються результати дослі-
джень з вивчення ефективності виведення з організму птиці окремих елементів, зокрема Zn та 
Сu [17, 5, 9, 14]. Дослідження щодо виведення з організму птиці Pb та Cd за використання са-
поніту та цеоліту відсутні [15, 29, 30, 18].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення ефективності використання різних 
сорбентів проводили на птиці породи Редбро. Підбір птиці для дослідження проводили за ме-
тодом груп аналогів з урахуванням породи, живої маси, статі тощо. 

Умови утримання та догляду птиці були однакові протягом усього періоду досліджень. 
Умови годівлі відображені на схемі досліджень у таблиці 1.  

Під час вирощення молодняку курей піддослідних груп доступ їх до води і концентрованих 
кормів був вільним. Кормова суміш містила зерно пшениці, кукурудзу, овес, ячмінь та соняш-
никовий шрот. Птицю утримували на вигульних майданчиках. Після вирощування курей з ко-
жної групи було проведено забій у кількості 4 штук масою, близькою до середньої ваги птиці 
по групі. Важкі метали у м’ясі визначали в агрохімлабораторії кафедри екології ВНАУ атомно-
абсорбційним методом. Матеріалом досліджень були м’язева тканина грудного білого м’яса та 
м’язева тканина стегнового червоного м’яса. 

 
Таблиця 1– Схема досліджень 

Піддослідні групи курей Період вирощування птиці, діб Особливості годівлі 

Контрольна 20–150 100 % кормової суміші 
Дослідна-1 20–150 95 % кормової суміші + 5 % цеоліту 
Дослідна-2 20–150 95 % кормової суміші + 5 % сапоніту 

 
Метою роботи було вивчення впливу різних сорбентів на ефективність зниження накопи-

чення у м’ясі курей свинцю, кадмію, цинку та міді. 
Основні результати дослідження. Аналіз результатів досліджень з вивчення ефективності 

використання у годівлі птиці сорбентів (таблиця 2) показав, що введення їх у раціон курей за 
домашнього утримання на вигульних майданчиках по-різному позначилося на інтенсивності 
накопичення свинцю, кадмію, цинку та міді у м’ясі.  

 
Таблиця 2 – Інтенсивність забруднення важкими металами м’яса курей за введення  в їх раціон різних сорбен-

тів, мг/кг 

Сорбенти 
Важкі метали, мг/кг 

Pb ГДК Cd ГДК Zn ГДК Cu ГДК 

М’ясо біле 
Без сорбентів 0,49 0,5 0,08 0,05 17,4 70 0,98 5,0 
Цеоліт  0,49 0,5 0,15 0,05 5,3 70 0,95 5,0 
Сапоніт 0,52 0,5 0,10 0,05 5,6 70 0,81 5,0 

М’ясо червоне 
Без сорбентів 0,42 0,5 0,16 0,05 26,0 70 1,91 5,0 
Цеоліт 0,55 0,5 0,30 0,05 24,0 70 1,7 5,0 
Сапоніт 0,60 0,5 0,22 0,05 22,9 70 1,4 5,0 

 
Зокрема, за введення у раціон курей цеоліту концентрація у білому м’ясі свинцю не підвищила-

ся, тоді як по цинку та міді спостерігалося зниження у 3,3 разу та 1,03 разу відповідно. Концентра-
ція кадмію в білому м’ясі, за використання цеоліту, зросла в 1,87 разу. За використання сапоніту 
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концентрація свинцю і кадмію у білому м’ясі підвищилась у 1,06 разу і 1,25 разу, тоді як концент-
рація цинку і міді у білому м’ясі знизилася відповідно у 3,1 разу та 1,21 разу. Використання цеоліту 
в годівлі птиці підвищило також у червоному м’ясі концентрацію свинцю у 1,3 разу, а кадмію у 
1,87 разу. Водночас спостерігалося зниження концентрації цинку та міді у червоному м’ясі відпові-
дно у 1,08 разу та 1,87 разу. Згодовування у складі раціону курей сапоніту підвищило концентрацію 
у червоному м’ясі свинцю у 1,42 разу та кадмію у 1,37 разу, також спостерігалося зниження конце-
нтрації цинку та міді у 1,13 разу та 1,54 разу відповідно. Тобто спостерігалася тенденція до підви-
щення у м’ясі свинцю та кадмію і зниження цинку та міді за згодовування цеоліту та сапоніту в до-
машньої птиці при утриманні її на вигульних майданчиках. 

Застосування сорбентів у годівлі птиці, зокрема сапоніту та цеоліту, не дало можливості 
знизити концентрацію свинцю, кадмію до гранично допустимих рівнів. У більшості спостеріга-
лося перевищення свинцю і кадмію у м’ясі курей. Так, у м’ясі білому, одержаному від курей за 
згодовування їм у складі раціону сапоніту, було більше свинцю у 1,04 разу, порівняно з грани-
чно допустимими рівнями. Вміст цинку та міді у білому м’ясі був нижчий за гранично допус-
тимі рівні за згодовування цеоліту та сапоніту відповідно у 13,2 разу і 5,3 разу, 12,5 і 6,2 разу, 
тоді як концентрація кадмію у білому м’ясі була вища за ГДК при використанні цеоліту та са-
поніту в 3 рази та 2 рази. 

Подібна тенденція спостерігалась і у м’ясі червоному. Так, концентрація свинцю і кадмію у 
м’ясі червоному була вища за гранично допустимі рівні в 1,1 разу і 6 разів за згодовування пти-
ці цеоліту, та у 1,2 і 4,4 разу за введення сапоніту. 

Результати досліджень показали, що в червоному м’ясі курей спостерігалося вище накопичення 
важких металів у порівнянні з білим. Зокрема, у червоному м’ясі була вища концентрація свинцю в 
1,12 разу, кадмію – в 2,0 разу, цинку – в 4,5 разу та міді – в 17,8 разу за введення в раціон курей це-
оліту. За введення в раціон курей сапоніту концентрація свинцю, кадмію, цинку та міді в червоному 
м’ясі була вища, порівняно з м’ясом білим в 1,15 разу, 2,2, 4,0 та 1,7 разу відповідно. 

 
Таблиця 3 – Коефіцієнт небезпеки важких металів 

Сорбенти 
Важкі метали, мг/кг 

Pb Cd Zn Cu 
М’ясо біле 

Без сорбентів 0,98 1,6 0,25 0,20 
Цеоліт 0,98 3,0 0,07 0,20 
Сапоніт 1,04 2,0 0,08 0,16 

М’ясо червоне 
Без сорбентів 0,8 3,2  0,37 0,38 
Цеоліт 1,1 6,0 0,34 0,34 
Сапоніт 1,2 4,4 0,33 0,3 

 
Аналізуючи коефіцієнт небезпеки свинцю, варто зазначити, що за використання сапоніту 

спостерігалося підвищення даного показника в 1,6 та 1,06 разу. Використання цеоліту не впли-
нуло на коефіцієнт небезпечності свинцю в білому м’ясі. 

Коефіцієнт небезпеки кадмію у білому м’ясі збільшився за згодовування птиці цеоліту та 
сапоніту в 1,87 та 1,25 разу відповідно. Введення в раціон птиці цеоліту та сапоніту знизило 
коефіцієнт небезпеки цинку в 3,5 та 3,1 разу. Коефіцієнт небезпечності міді в білому м’ясі пти-
ці зменшився за введення в її раціон сапоніту в 1,25 разу. 

Коефіцієнт небезпеки свинцю в червоному м’ясі курей за згодовування цеоліту та сапоніту 
підвищився в 1,37 та 1,5 разу, а кадмію – в 1,87 і 1,37 разу відповідно. 

Також слід зазначити, що коефіцієнт небезпечності цинку і кадмію в червоному м’ясі зменшив-
ся за введення в раціон курей цеоліту і сапоніту відповідно в 1,08 і 1,1 разу і 1,1 та 1,26 разу. 

Висновки. Використання в годівлі домашньої птиці сапоніту сприяло збільшенню в черво-
ному та білому м’ясі курей свинцю в 1,42 та 1,05 разу та кадмію в 1,25 і 1,37 разу відповідно. 
Водночас спостерігалося зниження цинку в 3,1 і 1,13 разу та міді в 1,54 та 1,21 рази. 

За використання цеоліту спостерігалося підвищення в білому м’ясі кадмію в 1,87 разу та 
зниження цинку і міді відповідно в 3,3 та 1,03 разу. Концентрація свинцю залишилася без змін, 
тоді як у червоному м’ясі спостерігалося підвищення свинцю в 1,3 разу, кадмію – в 1,87 разу та 
зниження цинку і міді в 1,08 та 1,87 разу відповідно. 
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Тобто, використання сорбентів цеоліту і сапоніту в годівлі домашньої птиці, при вільному 
утриманні й доступі до природніх мінеральних джерел, сприяло зниженню в грудному та стег-
новому м’язі лише цинку та міді та підвищенню свинцю та кадмію. 
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Оценка эффективности использования различных сорбентов в кормлении домашних курей 
А.С. Кабаченко 
Исследована эффективность использования различных сорбентов в кормлении молодняка кур породы Редбро. 

Изучено влияние сапонита и цеолита на концентрацию свинца, кадмия, цинка и меди в белом и красном мясе птицы. 
Выявлено превышение предельно допустимых концентраций свинца и кадмия в мясе белом и красном кур, за соде-
ржание их на выгульных площадках в домашних условиях в зоне Центральной Лесостепи Украины. 

Использование в кормлении домашней птицы сапонита способствовало увеличению в красном и белом мясе кур 
свинца в 1,42 и 1,05 раза и кадмия в 1,25 и 1,37 раза соответственно. Вместе с тем наблюдалось снижение цинка в 3,1 
и 1,13 раза и меди в 1,54 и 1,21 раза. 

При использовании цеолита наблюдалось повышение в белом мясе кадмия в 1,87 раза и снижение цинка и меди 
соответственно в 3,3 и 1,03 раза. Концентрация свинца осталась без изменений, тогда как в красном мясе наблюда-
лось повышение свинца в 1,3 раза, кадмия – в 1,87 раза и снижение цинка и меди в 1,08 и 1,87 раза соответственно. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, кадмий, мясо белое, мясо красное, куры, загрязнения. 
 

The evaluation of efficiency of different sorbents use in feeding domestic chickens 
O. Kabachenko  
It is investigated The efficiency of the use of various sorbents in the feeding of chickens of Redbro breed. It is studied the 

influence of saponite and zeolite on the concentration of lead, cadmium, zinc and copper in the white and red poultry meat. It 
is determined the allowable concentration maximum of lead and cadmium in the white and red poultry meat under their keep-
ing at home in the central forest-steppe of Ukraine. 

The use of saponite in the feeding of chickens contributed to the increase of lead content in the red and white poultry 
meat by 1.42 and 1.05 times, while the cadmium content by 1.25 and 1.37 times, respectively. At the same time, it was ob-
served a decrease of the zinc content by 3.1 and 1.13 times, as well as the copper content by 1.54 and 1.21 times. 

With the use of zeolite, it was observed an increase of the cadmium content in the white meat by 1.87 times and a de-
crease of the zinc and copper contents by 3.3 and 1.03 times, respectively. The concentration of lead remained unchanged. 
The lead content increased by 1.3 times and that one of cadmium by 1.87 times in the red meat, while the zinc and copper 
contents decreased by 1.08 and 1.87 times, respectively. 

The analysis of the results of the research as for the efficiency of the use of various sorbents in the feeding of chickens 
showed that their use in the diet of chickens under their keeping at home varied differently in the intensity of the accumula-
tion of lead, cadmium, zinc and copper in meat. 

In particular, when we used zeolite in chickens’ diet, the concentration of lead in the white meat did not increase, whereas 
the concentration of zinc and copper decreased by 3.3 and 1.03 times. The concentration of cadmium in the white meat in-
creased by 1.87 times with the use of zeolite. When we used saponite, the concentration of lead and cadmium in the white 
meat increased by 1.06 and 1.25 times respectively, while the concentration of zinc and copper in the white meat decreased 
by 3.1 and 1.21 times, respectively. The use of zeolite in the feeding of chickens also increased the concentration of lead by 
1.3 times and of cadmium by 1.87 times in the red meat. According to this, there was a decrease in the concentration of zinc 
and copper in the red meat by 1.08 and 1.87 times, respectively. While using saponite in the chickens’ diet, the concentration 
of lead and cadmium in the red meat increased by 1.42 and 1.37 times. At the same time, it was observed a decrease in the 
concentrations of zinc and copper by 1.13 and 1.54 times, respectively. There was a tendency to increase the lead and cadmi-
um contents in meat and to decrease the ones of zinc and copper while feeding poultry with zeolite and saponite under their 
keeping home. 

The use of such sorbents as saponite and zeolite in the feeding of poultry has not made it possible to reduce the concen-
tration of lead and cadmium to the maximum allowable levels. In the majority, there was an excess of lead and cadmium 
contents in the poltry meat. Thus, the lead concentration in the white meat, obtained from the chickens while using saponite 
in their diet, was by 1.04 times higher compared with the maximum allowable levels. While feeding zeolite and saponite, the 
content of zinc in the white meat was lower than the maximum allowable levels by 13.2 and 5.3 times, and that of copper by 
12.5 and 6.2 times, respectively. The content of cadmium in the white meat was by 3 and 2 times higher than the maximum 
allowable concentrations. 

A similar trend was observed in the red meat. When feeding poultry with zeolite, the concentration of lead and cadmium 
in the red meat was higher than the maximum allowable levels, that is by 1.1 and 6.0 times, respectively, while it was higher 
by 1.2 and 4.4 times when using saponite. 

The results of the research showed that the accumulation of heavy metals in the red meat of poultry was higher than that 
of white. In particular, while using zeolite in the diet of chickens, the concentration of lead in the red meat was higher by 1.12 
times, of cadmium by 2.0 times, of zinc by 4.5 times and of copper by 17.8 times. While using saponite in the chickens’ diet, 
the concentration of lead in the red meat was by 1.15 times,  of cadmium by 2.2 times, of zinc by 4.0 times and of copper by 
1.7 times higher compared with the white meat. 

Key words: heavy metals, lead, cadmium, white meat, red meat, chickens, contamination. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОЛОКА  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДОЇННЯ 

 
У статті наведено аналітичний огляд стану та перспектив молочної галузі України в умовах СОТ та Євроінтег-

рації. Визначено якість молока, отриманого в умовах технології роботизованого доїння згідно з вимогами українсь-
кого стандарту і параметрів якості молока в країнах ЄС. Виконано попереднє зрівняння показників чинного стандар-
ту ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» та майбутнього ДСТУ 3662:2015 «Молоко-
сировина коров’яче. Технічні умови». Проведено порівняльну оцінку якості молока, отриманого при використанні 
роботизованих систем доїння та наявних в Україні традиційних систем доїння на установках-майданчиках типу «Па-
ралель» та «Карусель». 

Згідно з нашим дослідженням на базі ТДВ «Терезине»  у селі Вільна Тарасівка, встановлено, що технологія до-
їння корів з використанням роботизованої системи протягом експлуатації забезпечує отримання молока гарантованої 
якості відповідно чинного ДСТУ 3662-97, майбутнього ДСТУ 3662:2015 та вимог ЄС. Також, порівняно з традицій-
ними системами доїння якість молока, отриманого на роботизованій системі доїння, стоїть на порядок вище зі збе-
реженням первинних властивостей молока, що надходить у доїльний апарат з вимені корів. Усе це допомагає забез-
печити молокопереробну галузь високоякісною сировиною та виготовити безпечні, якісні  та конкурентоспроможні 
як на внутрішньому, так і на світовому ринку, молочні продукти. За таких умов роботизоване доїння є перспектив-
ним для подальшого поширення і використання в Україні. 

Ключові слова: молочна галузь, молоко-сировина, якість молока, роботизоване доїння, бактеріальне обсі-
меніння. 

 
Постановка проблеми. Молочна галузь є однією з головних складових агропромислового 

комплексу України, яка визначає продовольчу безпеку держави, якість харчування населення та 
має високий експортний потенціал. Молоко і молочні продукти є найбільш цінними у харчово-
му та біологічному відношенні, оскільки забезпечують організм людини всіма необхідними 
поживними речовинами. Проте їх низька якість може завдати непоправної шкоди здоров’ю 
споживачів [1–6]. Вступ України до світової організації торгівлі (СОТ) та підписання угоди про 
Асоціацію з Європейським союзом передбачає досягнення нового рівня якості вітчизняних 
продуктів харчування, що є головною умовою їх виходу на світовий ринок. Тому на сьогодні 
одним із головних завдань технології виробництва молока є отримання високоякісної молоко-
сировини у достатній кількості згідно з вимогами європейських стандартів [2, 4, 7–9]. 

В Україні дедалі гостріше постає питання дефіциту високоякісного коров’ячого молока як 
сировини, що змушує виробників молочної продукції приймати молоко з бактеріальною забру-
дненістю 3–4 млн/см3 [4, 10]. Так, велика частка молока, яке надходить на молокопереробні пі-
дприємства, не відповідає чинному державному стандарту ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 
незбиране. Вимоги при закупівлі», який у свою чергу, сам не відповідає світовим стандартам 
якості [2, 11]. 

Основними чиннками, що призвели до дефіциту якісної молокосировини та кризового стану 
молочної галузі, є: 

• щорічне скорочення поголів’я великої рогатої худоби; 
• зменшення кількості великих спеціалізованих підприємств із високим рівнем концентра-
ції поголів’я і технологічного забезпечення виробництва молока; 

• нестабільність закупівельних цін на продукцію скотарства, що не забезпечує стійкого 
беззбиткового їх виробництва та знижує привабливість галузі для інвестиційних вкла-
день; 

• морально застарілі технологічні й технічні засоби виробництва на фермах, що зумовлює ви-
соку енергоємність вироблення одиниці продукції молочного скотарства та її собівартість; 

• слабка інтеграція виготовлення, переробки і реалізації молочної продукції, що призво-
дить до різких коливань закупівельних цін на молоко; 
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• виробництво до 80 % молока в особистих господарствах населення, яке здійснюється на 
натуральній основі, що унеможливлює застосування сучасних технологій їх виготовлення 
[1, 4-6, 12-15]. 

Концентрація виробництва молока в домашніх господарствах населення є основною причи-
ною низької якості вітчизняної молокосировини та продуктів її переробки з таких причин: 

• недотримання вимог щодо утримання корів та порушення санітарно-гігієнічних норм; 
• порушення технології доїння; 
• відсутність високоякісних фільтрувальних матеріалів; 
• порушення вимог щодо охолодження та зберігання молока; 
• висока частка фальсифікації молока-сировини; 
• складність контролю держави за якістю молока та дотриманням вимог під час його ви-
робництва [2, 4, 6, 12]. 

Тому очевидно, що для безперебійного забезпечення молокопереробних підприємств якіс-
ною сировиною, а внутрішній і світовий ринки – високоякісними молочними продуктами, слід 
створювати спеціалізовані високорентабельні молочні ферми. В основу їх повинні бути покла-
дені новітні технологічні й технічні засоби, що спроможні забезпечити високу якість молока 
завдяки правильній організації машинного доїння корів, належній первинній обробці, відповід-
ним санітарно-гігієнічним умовам утримання тварин та зниженню частки людської праці у тех-
нологічному процесі виробництва шляхом механізації та автоматизації процесів із використан-
ням новітнього [4,12]. 

Відомо, що в технології виробництва молока найбільш трудомістким, складним та відпові-
дальним є процес доїння корів, що має значний вплив на якість молока. Враховуючи складність 
процесу доїння, в багатьох господарствах європейських країн та з кінця 2012 року в Україні 
успішно експлуатуються роботизовані доїльні системи, де процес підготовки корів до доїння, 
власне доїння та завершальні операції здійснюються без участі людини. Окрім того, роботизо-
вані системи забезпечують видоювання корови відповідно до її фізіологічного стану та макси-
мального накопичення молока у вимені. 

Поява роботів у тваринництві зробила технічний та технологічний прорив у галузі, забезпе-
чила її вихід на принципово новий сучасний рівень. Використання роботизованих систем доїн-
ня істотно змінило не лише підхід до доїння корів, а й власне саму технологію виробництва мо-
лока на фермі, де в центрі уваги тепер тварина з її фізіологічними та етологічними потребами 
[16–18]. 

Метою дослідження було визначення якості молока, отриманого в умовах технології робо-
тизованого доїння, згідно з вимогами ДСТУ 3662-97 і параметрами якості молока в країнах ЄС, 
та її порівняльної оцінки за роками експлуатації установки й наявними в Україні традиційними 
системами доїння на установках-майданчиках типу «Паралель» та «Карусель». 

Матеріал і методи дослідження. Науково-господарський дослід проводився на коровах 
української чорно-рябої молочної породи на базі ТДВ «Терезине» і ТОВ «Острійківське» в 
умовах безприв’язного утримання з їх доїнням на роботизованих доїльних установках фірми 
«DeLaval» та установках-майданчиках типу «Паралель», «Карусель». 

Масову частку жиру визначали кислотним методом Гербера (ДСТУ ISO 488:2007) [19]. 
Масову частку білка визначали методом формольного титрування (ГОСТ 25179-2014) [20]. 
Визначення кислотності молока проводили титрометричним методом (ГОСТ 3624-92) [21]. 
Загальне бактеріальне обсіменіння молока визначили за методом, що ґрунтується на власти-
вості мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів розмножуватися 
на щільному поживному агарі за температури 30±1 оС протягом 72 годин (ДСТУ IDF 
100В:2003) [22]. Соматичні клітини в молоці визначали з використанням віскозиметра (ГОСТ 
23453-2014) [23]. 

Основні результати дослідження. В Україні якість молока регламентується чинним дер-
жавним стандартом ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Дос-
лідженнями встановлено, що його вимоги значно поступаються вимогам ЄС щодо якості та 
безпечності молока і допускають відхилення від європейських показників у декілька разів. По-
рівняння допустимих параметрів молочної сировини відображено в таблиці 1 [11, 24]. 
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Таблиця 1 –Порівняння параметрів якісних показників молока 

Параметри якості молока в країнах ЄС 
(Постанова № 853/2004) 

Державний стандарт України ДСТУ 3662-97 
вміст жиру - 3,4 % вміст білка - 3,0 % 

Класифікація в 
країнах ЄС 

КСК 
(тис.см3) 

Бактеріальне 
обсіменіння 

(тис.см3) 

Кількість 
кишкових 
паличок 

Класифікація в 
Україні 

КСК 
(тис.см3) 

Бактеріальне 
обсіменіння 

(тис.см3) 
Дуже добре < 100 <30 <25    
Добре 100 - 200 30 – 50 25 - 50    
Середнє 200 - 350 50 – 300 50 - 100    

Стерпне 350 - 500 300 – 500 100 - 400 
Екстра <400 <100 
Вищий ≤400 ≤300 

Непридатне >500 >500 >400 Ⅰ ґатунок ≤600 ≤500 

    Ⅱ ґатунок ≤800 ≤3000 
 

Найважливішими показниками якості молока є загальна допустима кількість соматичних 
клітин та рівень бактеріологічного обсіменіння. Їх значення і визначає відповідність молока 
певному ґатунку. 

З даних таблиці 1 видно, що молоко, яке за українськими стандартами відповідає ґатункам 
«екстра» та «вищий» і визначається як сировина високої якості, за вимогами ЄС класифікується 
як «стерпне» та належить до найнижчого класу якості. Молоко «екстра» та «вищого» ґатунків є 
значно нижчої якості за європейськими вимогами, але все ж є прийнятним для переробки. Що 
стосується молока-сировини І та ІІ сорту, то воно взагалі непридатне для європейських моло-
копереробних підприємств. 

Тому в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на зміну застарілому 
стандарту було розроблено новий ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні 
умови» (табл. 2), що мав набути чинності з 01.01.2018 року, але через низку причин був від-
строчений до 01.07.2018 року [25]. Згідно з його вимогами має залишитися лише три ґатунки 
молока, а молоко другого ґатунку (з бактеріальним обсіменінням до 3 млн/см3) виключається. 

 
Таблиця 2 – Фізико-хімічні та мікробіологічні показники ДСТУ 3662:2015 

Назва показника, 
одиниця вимірювання 

Норма для ґатунків 
екстра вищий перший 

Густина (за температури 20 оС), кг/м3 не 
менше ніж 

1028,0 1027,0 

Масова частка сухих речовин,% ≥ 12,0 ≥ 11,8 ≥ 11,5 
Кислотність, оТ 
рН 

Від 16,0 до 18,0 Від 16,0 до 19,0 
6,72 – 6,61 6,72 – 6,55 

Група чистоти, не нижче  1 
Точка замерзання, оС, не вище ніж Мінус 0,520 
Температура молока під час приймання, 
оС, не вище ніж 

10 

КМАФАМ, тис. КУО/см3 ≤ 100 ≤ 300 ≤ 500 
Кількість соматичних клітин, тис/см3 ≤ 400 ≤ 400 ≤ 500 

 
Згідно з новим стандартом, вимоги до молочної сировини, яка допускається до перероблен-

ня молокопереробними підприємствами, буде зрівняно з європейськими.  
У результаті нашого дослідження на базі ТДВ «Терезине» у селі Вільна Тарасівка встановлено, 

що технологія доїння корів з використанням роботизованої системи протягом років експлуатації 
забезпечує отримання молока гарантованої якості, відповідно до чинного ДСТУ 3662-97, майбут-
нього ДСТУ 3662:2015 та вимог ЄС. Отримані показники якості наведено в таблиці 3.  

З даних, наведених у таблиці 3, видно, що бактеріальне обсіменіння молока знаходиться на 
низькому рівні, але з роками зростає. Це пов’язано з експлуатаційним зношенням гумових 
з’єднань установки та з роками їх мікробіологічного забруднення. Водночас, кількість сомати-
чних клітин у молоці зменшується, що свідчить про низький рівень захворювання тварин мас-
титом та високий рівень виконання технологічних операцій з доїння корів в умовах викорис-
тання роботизованої доїльної системи. 
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Таблиця 3 – Якісні показники молока за використання роботизованої системи доїння (n = 400) 

Показники якості молока 
Значення показників 

2013 2014 2017 

Масова частка жиру, % 4,3 ± 0,12 3,9 ± 0,14 4,2 ± 0,12 
Масова частка білка, % 3,1 ± 0,03 3,2 ± 0,60 3,4 ± 0,05 
Кислотність,Т0 17,0 ± 1,00 17,0 ± 1,00 17,0 ± 1,00 
Ступінь чистоти за еталоном, група 1,0 1,0 1,0 
Бактеріальне обсіменіння, тис. КУО/см3 19,5 ± 2,40 44,0 ± 2,50 51,0 ± 2,60 
Кількість соматичних клітин, тис./см3 182,0 ± 2,00 178,0 ± 2,10 105,0± 1,80 
Густина, кг/м3 1028,0 ± 1,00 1030,0± 1,00 1029,0 ± 1,00 

 
Важливо було провести порівняльну оцінку роботизованої доїльної установки з традицій-

ними в Україні установками-майданчиками типу «Паралель» і «Карусель», оскільки за критері-
єм зіставлення відношення вартості одного умовного місця в тваринницьких приміщеннях із 
розрахунку на корову роботизовані станції добровільного доїння значно поступаються аналогі-
чному за функцією сучасному автоматизованому доїльному залу навіть у лінійці обладнання 
однієї компанії. Результати дослідження наведені в таблиці 4. 

 
Таблиця 4 – Порівняльна оцінка якості молока, отриманого за допомогою роботизованої та традиційних 

систем доїння 

Показники якості молока 
Тип доїльної установки 

«DeLaval» «Паралель» «Карусель» 
Масова частка жиру, % 4,2 ± 0,12 4,37 ± 0,21 3,5± 0,18 
Масова частка білка, % 3,4 ± 0,05 2,81 ± 0,20 3,2± 0,11 
Кислотність,То 17,0 ± 1,00 17,0 ± 1,00 17,0 ± 1,00 
Ступінь чистоти за еталоном, група 1,0 1,0 1,0 
Бактеріальне обсіменіння, тис. КУО/см3 51,0 ± 2,60 139,7 ± 23,50 100,0± 13,60 
Кількість соматичних клітин, тис./см3 105,0± 1,80 299,0 ± 40,0 237,0± 26,50 
Густина, кг/м3 1029,0 1027,0 1028,0 

           
З таблиці 4 видно, що порівняно з традиційними системами, якість молока, отриманого на 

роботизованій системі доїння, стоїть на порядок вище. Так, бактеріальне його обсіменіння зна-
ходиться на рівні 51 тис. КУО/см3, що в 2,7 разу менше, ніж на доїльній установці типу «Пара-
лель» – 139,7тис. КУО/см3, у 1,9 разів, ніж на установці типу «Карусель» і у 7,8 разу менше ві-
дносно вимог чинної в Україні нормативної документації. Таке молоко можна використовувати 
повною мірою для виготовлення продуктів дитячого харчування та високоякісних і дорогих 
твердих сирів. 

Висновки. На основі експериментальних досліджень установлено, що роботизована систе-
ма доїння дає змогу отримувати молоко високої якості як згідно з вимогами чинної  в Україні 
нормативної документації, так і згідно з вимогами країн ЄС. Також робот-дояр забезпечує з ро-
ками експлуатації низький рівень бактеріального обсіменіння молока та високий рівень вико-
нання технологічних операцій з доїння корів. Крім цього, у порівнянні з традиційними систе-
мами, якість молока, отриманого на роботизованій системі доїння, стоїть на порядок вище зі 
збереженням первинних властивостей молока, що надходить у доїльний апарат з вимені корів. 
Усе це допомагає забезпечити молокопереробну галузь високоякісною сировиною, що дає змо-
гу виготовити безпечні, якісні та конкурентоспроможні як на внутрішньому, так і на світовому 
ринку, молочні продукти, що робить роботизоване доїння перспективним для подальшого по-
ширення і використання в Україні. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ладика В.І., Бондарчук Л.В. Молочне тваринництво України: стан та перспектива. Вісник Сумського націо-
нального аграрного університету. Серія: Тваринництво. Суми, 2014. № 2(2). С. 3–9. 

2. Бінерт О. В. Якість молочної продукції як конкурентна перевага на ринку. Інноваційна економіка. Тернопіль, 
2013. № 1. С. 205–207. 

3. Осадчук О. П. Стан та проблеми якості молочної сировини в Київської області. Вісник Житомирського дер-
жавного технологічного університету. Житомир, 2012. № 2 (60). С. 248−254. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 69

4. Янишин Я. Проблеми якості молочної продукції в Україні. Вісник Львівського національного аграрного уні-
верситету. Серія: Економіка АПК. Львів, 2013. № 20(1). С. 375–380. 

5. Кернасюк Ю. Молочний сектор: реалії і перспективи. Агробізнес сьогодні. Київ, 2015. С. 10–14. 
6. Ціхановська В. М. Стан та перспективи розвитку ринку молока та молочних продуктів України. Економіка. 

Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. Вінниця, 2016. № 1. 
7. Лопанчук А. А. Конкурентоспроможність виробництва продукції скотарства сільськогосподарських підпри-

ємствах. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економі-
ка, аграрний менеджмент, бізнес. Київ, 2013, № 181(6). С. 337–343. 

8. Гапоненко Т.М. Якість та безпечність молочної продукції як важливі чинники її конкурентоспроможності. 
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Київ, 2009. № 142(1). 

9. Безсмертна О. В. Управління якістю молока в системі антикризового управління. Вісник Вінницького політе-
хнічного інституту. Вінниця, 2015. № 1. С. 43–48.  

10. Смоляр В. І. Комплекс заходів з підвищення якості молока. Вісник Дніпропетровського ДАУ. Дніпропет-
ровськ, 2011. № 2. С. 151–155. 

11. ДСТУ 3662-97. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі. [Чинний від 01.07.2002 по 01.07.2018]. 
Вид. офіц. Київ: Держстандарт України, 1997. 9 с. 

12. Луценко М. М., Іванишин В.В., Смоляр В.І. Перспективні технології виробництва молока: монографія. Ака-
демія, 2006, 192 с.  

13. Барилович О. М. Стан, проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства. Науковий вісник Націона-
льного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 
Київ, 2013. № 181(6). С. 64–69. 

14. Дудок А.Р. Молочне скотарство – стан і перспективи розвитку. Науковий вісник «Асканія нова»: науково-
теоретичний фаховий журнал. Асканія-Нова, 2012. ч. 2. С. 72–80. 

15. Кушнір І. В. Проблеми і перспективи виробництва молока в Україні. Вісник агарної науки Причорномор’я 
МДАУ. Миколаїв, 2007. С. 29–32. 

16. Луценко М., Зволейко Д. Ефективність використання роботизованих систем доїння. Техніка і технології 
АПК. Дослідницьке, 2013. № 5. С. 13–15. 

17. Зволейко Д. Удосконалення систем доїння в Україні. Тваринництво України. Київ, 2013. № 11. С. 39–42. 
18. Керсанюк Ю. Роботизоване доїння корів: окупність. Агробізнес сьогодні. Київ, 2015. № 17 (312). С. 48–52 
19. ДСТУ ISO 488:2007. Молоко. Визначання масової частки жиру. Жироміри Ґербера (ISO 488:1983, IDT) [Чин-

ний від 01.01.2009]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 12 с. 
20. ГОСТ 25179-2014. Молоко и молочные продукты. Методы определения массовой доли белка. [Введен с 

01.07.2015]. Офиц. изд. Москва: Стандартинформ, 2015. 12 с. 
21. ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности [Введен 

с 01.01.1994, переиздан 01.10.2009]. Офиц. изд. Москва: Стандартинформ, 2009. 8 с. 
22. ДСТУ IDF 100В:2003. Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку 

колоній за температури 30 °С [Чинний від 01.01.2005]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2005. 10 с. 
23. ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток (с Поправкой). [Введен с 

01.01.2016]. Офиц. изд. Москва: Стандартинформ, 2015. 16 с. 
24. REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 

2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs. Strasbourg, 2004. 150 р. 
25. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту першої редакції ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. 

Технічні умови». URL: http://iprkyiv.com/index.php/87-poyasnyuvalna-zapyska-do-proektu-pershoi-redaktsii-dstu-
36622015-moloko-syrovyna-korov-iache-tekhnichni-umovy. 

 
REFERENCES 

1. Ladyka, V. I., Bondarchuk, L.V. (2014). Molochne tvarynnyctvo Ukrajiny: stan ta perspektyva [Dairy cattle breeding 
in Ukraine: state and prospect].Visnyk Sumsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu. Serija: Tvarynnyctvo [Bulletin 
of the Sumy National Agrarian University. Series: Animal husbandry]. Sumy, no. 2(2), pp. 3–9. 

2. Binert, O. V. (2013). Jakistj molochnoji produkciji jak konkurentna perevagha na rynku [Quality of dairy products as 
a competitive advantage in the market]. Innovacijna ekonomika [Innovative economy]. Ternopil, no. 1, pp. 205–207. 

3. Osadchuk, O. P. (2012). Stan ta problemy jakosti molochnoji syrovyny v Kyjivsjkoji oblasti [State and quality 
problems of dairy raw materials in the Kiev region]. Visnyk Zhytomyrsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho 
universytetu [Bulletin of the Zhytomyr State Technological University]. Zhytomyr, no. 2 (60), pp. 248−254. 

4. Janyshyn, Ja. (2013). Problemy jakosti molochnoji produkciji v Ukrajini [Problems of Dairy Product Quality in Ukraine]. 
Visnyk Ljvivsjkogho nacionaljnogho aghrarnogho universytetu. Serija: Ekonomika APK [Visnyk of Lviv National Agrarian Uni-
versity. Series: Economy of agroindustrial complex]. Lviv, no. 20(1), pp. 375–380. 

5. Kernasjuk, Ju. (2015). Molochnyj sektor: realiji i perspektyvy [Dairysector: realities and perspectives]. Aghrobiznes 
sjoghodni [Agribusiness today]. Kyiv, pp. 10−14. 

6. Cikhanovsjka, V. M. (2016). Stan ta perspektyvy rozvytku rynku moloka ta molochnykh produktiv Ukrajiny [Status 
and prospects of development of the milk and dairy market of Ukraine]. Ekonomika. Upravlinnja. Innovaciji. Serija: 
Ekonomichni nauky [Economy. Management. Innovations Series: Economic Sciences]. Vinnytsia, no. 1. 

7. Lopanchuk, A. A. (2013). Konkurentospromozhnistj vyrobnyctva produkciji skotarstva siljsjkoghospodarsjkykh 
pidpryjemstvakh [Competitiveness of production of livestock products in agricultural enterprises]. Naukovyj visnyk 
Nacionaljnogho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrajiny. Serija: Ekonomika, aghrarnyj menedzhment, 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 70

biznes [Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Economics, 
agrarian management, business]. Kyiv, no. 181(6), pp. 337–343. 

8. Ghaponenko, T.M. (2009). Jakistj ta bezpechnistj molochnoji produkciji jak vazhlyvi chynnyky jiji 
konkurentospromozhnosti [Quality and safety of dairy products as important factors in its competitiveness]. Naukovyj visnyk 
Nacionaljnogho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrajiny [Scientific herald of the National University of 
Bioresources and Nature Management of Ukraine]. Kyiv, no. 142 (1). 

9. Bezsmertna, O. V. (2015). Upravlinnja jakistju moloka v systemi antykryzovogho upravlinnja [Management of milk 
quality in the system of crisis management]. Visnyk Vinnycjkogho politekhnichnogho instytutu [Bulletin of the Vinnitsa 
Polytechnic Institute]. Vinnytsia, no. 1, pp. 43–48.  

10. Smoljar, V. I. (2011). Kompleks zakhodiv z pidvyshhennja jakosti moloka [A complex of measures for improving the 
quality of milk]. Visnyk Dnipropetrovsjkogho DAU [Bulletin of Dnipropetrovsk SAU]. Dnipropetrovsk, no. 2, pp. 151–155. 

11. DSTU 3662-97. Moloko korov'jache nezbyrane. Vymoghy pry zakupivli [State standart 3662-97. Cow's milk is not 
assembled. Requirements for the purchase]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 1997, 9 p.  

12. Lucenko, M.M., Ivanyshyn, V.V., Smoljar, V.I. (2006). Perspektyvni tekhnologhiji vyrobnyctva moloka [Perspective 
technologies of milk production]. Akademia, 192 p.  

13. Barylovych, O. M. (2013). Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku molochnogho skotarstva [Status, problems and 
prospects of dairy cattle breeding]. Naukovyj visnyk Nacionaljnogho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja 
Ukrajiny. Serija: Ekonomika, aghrarnyj menedzhment, biznes [Scientific herald of the National University of Bioresources 
and Nature Management of Ukraine. Series: Economics, agrarian management, business]. Kyiv, no. 181(6), pp. 64–69. 

14. Dudok, A.R. (2012). Molochne skotarstvo – stan i perspektyvy rozvytku [Dairy cattle breeding – the state and 
prospects of development]. Naukovyj visnyk «Askanija nova»: naukovo – teoretychnyj fakhovyj zhurnal [Scientific journal 
"Askania new": scientific and theoretical professional journal.]. Askania-Nova, part 2, pp. 72–80. 

15. Kushnir, I. V. (2007). Problemy i perspektyvy vyrobnyctva moloka v Ukrajini [Problem sand prospects of milk pro-
ductionin Ukraine]. Visnyk agharnoji nauky Prychornomor'ja MDAU [The bulletin of the agrarian science of the Black Sea 
region of the MSAU]. Mykolaiv, pp. 29–32. 

16. Lucenko, M., Zvolejko, D. (2013). Efektyvnistj vykorystannja robotyzovanykh system dojinnja [Efficiency of the use 
of robotic systems of milking]. Tekhnika i tekhnologhiji APK [Machinery and technology of agroindustrial complex]. 
Doslidnycke, no. 5, pp. 13–15. 

17. Zvolejko, D. (2013). Udoskonalennja system dojinnja v Ukrajini [Improving milking systems in Ukraine]. 
Tvarynnyctvo Ukrajiny [Animal husbandry of Ukraine]. Kyiv, no. 11, pp. 39–42. 

18. Kersanjuk, Ju. (2015). Robotyzovane dojinnja koriv: okupnistj [Roboticmilkingofcows: payback]. Aghrobiznes 
sjoghodni [Agribusiness today]. Kyiv, no. 17 (312), pp. 48–52 

19. DSTU ISO 488:2007. Moloko. Vyznachannja masovoji chastky zhyru. Zhyromiry Gerbera [State standart 488:2007. 
Milk. Determination of the mass fraction of fat. Gerber's Fillers]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2009, 12 p.  

20. GOST 25179-2014. Moloko y molochnye produkty. Metody opredelenyja massovoj doly belka [State Standart 
25179-2014. Milk and dairy products. Methods for determining the mass fraction of protein]. Moscow, Standartinform Publ., 
2015, 12 p. 

21. GOST 3624-92. Moloko y molochnye produkty. Tytrymetrycheskye metody opredelenyja kyslotnosty [State Standart 
3624-92. Milk and dairy products. Titrimetric methods for determination of acidity]. Moscow, Standartinform Publ., 2009, 8 p.  

22. DSTU IDF 100V:2003. Moloko i molochni produkty. Vyznachennja kiljkosti mikroorghanizmiv. Metod pidrakhunku 
kolonij za temperatury 30 °S [State Standart 100V:2003. Milk and dairy products. Determination of the number of microorganisms. 
Calculation method of colonies at a temperature of 30 °С]. Kyiv, Derzhspozhyvstandart of Ukraine, 2005, 10 p. 

23. GOST 23453-2014. Moloko syroe. Metody opredelenyja somatycheskykh kletok (s Popravkoj) [State Standart 23453-2014. 
Milk is raw. Methods for determining somatic cells (with Amendment)]. Moscow, Standartinform Publ., 2015, 16 p.  

24. REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 
2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs. Strasbourg, 2004, 150 p. 

25. POJАSNJUVALJNA ZAPYSKA do proektu pershoji redakciji DSTU 3662:2015 «Moloko-syrovyna korov'jache. 
Tekhnichni umovy» [EXPLANATORY NOTE to the draft version of DSTU 3662: 2015 "Dairy Cow. Specifications"]. Re-
trieved from: http:// http://iprkyiv.com/index.php/87-poyasnyuvalna-zapyska-do-proektu-pershoi-redaktsii-dstu-36622015-
moloko-syrovyna-korov-iache-tekhnichni-umovy 

 
Сравнительная оценка качества молока при использовании роботизированных систем доения 
В.А. Легкодух  
В статье приведён аналитический обзор состояния и перспектив молочной отрасли Украины в условиях ВТО и 

Евроинтеграции. Определено качество молока, полученного в условиях технологии роботизированного доения сог-
ласно требованиям украинского стандарта и параметров качества молока в странах ЕС. Выполнено предварительное 
сравнение показателей действующего стандарта ГОСТ 3662-97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупках» 
и будущего ГОСТ 3662:2015 «Молоко-сырье коровье. Технические условия». Проведена сравнительная оценка каче-
ства молока, полученного при использовании роботизированных систем доения и существующих в Украине тради-
ционных систем доения на установках- площадках типа «Параллель» и «Карусель». 

Согласно нашему исследованию на базе ОДО «Терезино» в селе Вольная Тарасовка установлено, что техноло-
гия доения коров с использованием роботизированной системы на протяжении многих лет эксплуатации обеспечи-
вает получение молока гарантированного качества согласно действующему ГОСТ 3662-97, будущему ГОСТ 3662: 
2015 и требованиям ЕС. Также, по сравнению с традиционными системами доения, качество молока, полученного на 
роботизированной системе доения, стоит на порядок выше с сохранением первоначальных свойств молока, посту-
пающего в доильный аппарат с вымени коров. Все это позволяет обеспечить молокоперерабатывающую отрасль 
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высококачественным сырьем, изготовить безопасные, качественные и конкурентоспособные как на внутреннем, так 
и на мировом рынке, молочные продукты, что делает роботизированное доение перспективным для дальнейшего 
распространения и использования в Украине. 

Ключевые слова: молочная отрасль, молоко-сырье, качество молока, роботизированное доение, бактериальное 
обсеменение. 

 
The comparative evaluation of milk quality in the robotic milking systems 
V. Legkoduh  
The article provides analytical review of actual state and perspectives of Ukrainian dairy industry in conditions of WTO 

and European integration. The milk quality of robotic milking was evaluated according to the requirements of Ukrainian 
standards and those of European countries. A preliminary comparison has been made of the existing standard DSTU 3662-97 
“Cow milk unskimmed purchasing requirements” and the future DSTU 3662:2015 “Cow milk-raw material technical condi-
tions”. The comparative quality evaluation has been done of milk production in the robotic milking systems and existing 
traditional milking systems – milking equipment “Parallel” and “Carousel”. 

The Ukraine’s joining the WTO and signing the agreement about Association with the European Union foresee the new 
quality level of Ukrainian food products, which is the main precondition for entering the world market. 

In Ukraine the milk quality is regulated by the state standard DSTU 3662-97 “Cow milk unskimmed purchasing re-
quirements”. The studies show that the requirements of the Ukrainian standard do not meet the requirements of the EU for 
milk quality and safety very considerably and they deviate from the EU indices by several times. 

Having compared the DSTU 3662-97 and the EU decision № 853/2004, It is seen that Ukrainian milk of the standards “extra” 
and “first-class”, considered as raw material of high quality, is qualified by the EU standards as “bearable” and of the lowest quality. 
The milk “extra” and “first-class” is of much lower quality according to the EU requirements, however it is still acceptable for the 
processing. As to the milk of category I and II, it is not acceptable for the European milk processing industries. That is why, in the 
framework of the Association of Ukraine and EU, a new standard has been developed to replace the old one DSTU 3662:2015 
“Cow milk-raw material technical conditions”. That new standard was to be joined into force on 01.01.2018 but due to a number of 
reasons it was postponed until 01.07.2018. According to the new standard, only 3 milk categories will remain. The milk of category 
II (with bacterial contamination of up to 3 million/cm3) will be excluded. According to the new standard, the requirements to the raw 
milk for the processing will be on the same level as European ones. 

 According to our investigation at the enterprise “Terezyne” in the village Vilna Tarasivka, the milking technology with 
robotic system provides milk of guaranteed quality during exploitation years, which corresponds with the existing DSTU 
3662-97, future DSTU 3662:2015 and the EU requirements. Also comparing the traditional milking systems to the milk qual-
ity obtained by the robotic milking system is considerably higher. It preserves the initial properties of milk coming from the 
cow’s udder. All that allows supplying the milk processing industries with raw material of high quality and produce milk 
products of good quality, safe and competitive on both domestic and world markets. This makes a good perspective for wider 
use of robotic milking in Ukraine. 

Key words: dairy industry, raw milk, milk quality, robotic milking, bacterial contamination. 
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ЖИВА МАСА І СЕРЕДНЬОДОБОВІ ПРИРОСТИ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНОГО КОПЛЕКСУ ЦИНКУ 

 
Вивчено динаміку живої маси і середньодобових приростів курчат-бройлерів за згодовування сульфату і зміша-

нолігандного комплексу Цинку в різних дозах. Показано основні переваги використання змішанолігандного компле-
ксу над сульфатом  та визначено перспективи його застосування у складі комбікормів. 

Встановлено, що згодовування змішанолігандного комплексу Цинку дає змогу вірогідно підвищити середньодо-
бові прирости  і живу масу курчат-бройлерів у різні вікові періоди вирощування.  

Використання змішанолігандного комплексу Цинку в дозах, що відповідають введенню на 1 т комбікорму 50 і 
37,5 г елемента підвищує середньодобові прирости за весь період досліду відповідно на 3 і 5,2 г або на 5,2 і 9,1 %. 
При цьому жива маса курчат 2 і 3-ої дослідних груп, які з комбікормом отримували змішанолігандний комплекс 
Цинку, збільшилася відповідно на 125 і 219 г або 5,2 і 9,1 %.  

За результатами проведеного науково-господарського досліду встановлено, що застосування змішанолігандного 
комплексу Цинку в дозі, що відповідає 37,5 г елемента на 1 т комбікорму сприяє кращому використанню поживних 
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речовин корму, що приводить до вірогідного підвищення середньодобових приростів курчат-бройлерів, починаючи з 
другої декади вирощування за зменшення витрат кормів. 

Використання змішанолігандного комплексу Цинку в дозі, що відповідає 50 г елемента на 1 т комбікорму також 
сприяє кращому використанню поживних речовин корму, але до вірогідного підвищення середньодобових приростів 
курчат-бройлерів це приводить тільки починаючи з третьої декади вирощування. 

За результатами контрольних зважувань встановлено, що жива маса курчат-бройлерів 2 і 3-ої дослідних груп 
почала вірогідно переважати живу масу курчат-бройлерів контрольної групи, починаючи з 14-добового віку і до 
закінчення відгодівлі (Р<0,05).  

Результати досліджень показали переваги введення до складу комбікормів Цинку у вигляді змішанолігандного 
комплексу над сульфатом, а більш ефективною є доза, що  відповідає введенню на 1 т комбікорму 37,5 г елемента. 

Ключові слова: змішанолігандний комплекс Цинку, сульфат Цинку, курчата-бройлери, жива маса, середньодо-
бовий приріст, віковий період, контрольна група, дослідна група. 

 
Постановка проблеми. Одним із шляхів вирішення проблеми забезпечення населення 

України якісними та екологічно чистими продуктами харчування, що мають тваринне похо-
дження, є створення міцної і стабільної кормової бази. При цьому надзвичайно важливого зна-
чення набувають наукові дослідження щодо підвищення якості кормів та ефективності викори-
стання поживних речовин раціону, особливо мікроелементів  [3, 6, 7, 30]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання результатів досліджень наукових 
установ за останні десятиріччя дали змогу внести суттєві зміни в технологію виробництва м'яса 
птиці. Тенденції, що відмічаються за годівлі курчат-бройлерів, стосуються як розробки нових, 
ефективних рецептів комбікормів, так і вдосконалення систем нормування живлення і оцінки 
поживності кормів [1, 2, 5, 18]. 

Одним із головних факторів, що суттєво впливає на продуктивність курчат-бройлерів і 
якість їхнього м’яса, є збалансованість комбікормів за вмістом енергії та основних поживних 
речовин [14, 17]. 

Так, наприклад, незбалансоване надходження незамінних амінокислот до організму птиці 
викликає зниження приростів живої маси та фізіологічної активності ряду окислювальних і 
травних ферментів, призводить до ожиріння печінки, порушення  синтезу нікотинової кислоти, 
втрати апетиту, настання стерильності [13, 24]. При складанні раціонів для птиці нестачу амі-
нокислот у них балансують або шляхом введення високопротеїнових кормів рослинного, чи 
тваринного походження, або – синтетичних препаратів амінокислот. 

Останнім часом стали більше уваги приділяти забезпеченості раціонів птиці мікроелемен-
тами, а одним із головних є Цинк.  

За розповсюдженням в організмі тварин та участю в метаболічних процесах Цинк є одним 
із незамінних мікроелементів, який посідає друге місце після заліза. У клітинах організму тва-
рин Цинк, у переважній більшості, перебуває у складі стійких біокомплексів, у яких він 
зв’язаний з ендогенними органічними лігандами [9, 20, 23]. Це зумовлено високою здатністю 
даного мікроелемента утворювати хелатні сполуки, а головною особливістю є те, що за утво-
рення біокомплексів Цинк є відносно безпечним для біомолекул. 

Біологічна дія Цинку на організм тварин є різноманітною, але головна роль обумовлена 
тим, що Цинк є незамінним компонентом або активатором багатьох гормонів і ферментів, у то-
му числі простетичної групи, каталізує їх дію, бере участь у гемопоезі і забезпечує метаболізм 
клітин та їх функції [4, 10, 19, 22]. Він бере участь у багатьох біохімічних реакція, особливо як 
активатор ферментів, та має антиоксидантні властивості [14, 17, 21, 28]. Біологічна дія Цинку 
проявляється у різних областях життєдіяльності організму: він бере участь у моделюванні про-
никності шкіри і формуванні неспецифічної резистентності організму, необхідний для процесу 
дозрівання імунних клітин і продукування цитокіну, є незамінним за процесів розмноження, а 
також призводить до загибелі низки патогенних мікроорганізмів [15, 23, 30]. Цинк також вхо-
дить до складу транскрипційних факторів, що регулюють активність гемопоетичних клітин – 
GATA-білків. Нестача Цинку призводить до зниження рівня синтезу білка в організмі, порушує 
процес біосинтезу вітамінів С і В1 [4, 23, 25, 27]. 

Переважна більшість цинковмісних білків у організмі одночасно є ферментами [3, 19]. Функція 
Цинку в ензиматичних реакціях полягає в утворенні активного субстрат-ферментного комплексу 
або, у випадку дегідрогеназ, в утворенні координаційних зв’язків між ферментом і коферментом 
(НАД) [7, 26]. У деяких випадках біологічна роль Цинку полягає у стабілізації структур, які необ-
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хідні для здійснення біохімічних реакцій. Пов’язано це з тим, що Цинк є незамінним металокомпо-
нентом ряду дегідрогеназ, характерною властивістю яких є двокомпонентність, і які для здійснення 
ензиматичного дегідрування потребують участі нікотинамідаденіндинуклеотиду (НАД). 

Значна частка Цинку, за умов надходження його до клітин, акумулюється у складі молекул 
специфічних, багатих на цистеїн білків – металотіонеїнів, здатних зв’язуватися також з іншими 
металами [9, 26].  

У практиці годівлі часто використовують різні сполуки Цинку: оксид, сульфат, хлорид, кар-
бонат та інші [6, 10]. Цинк із сульфату та оксиду використовується більш ефективно, ніж із 
хлориду і карбонату. Проте неорганічні солі (хлорид, нітрат, сульфат, карбонат) всмоктуються 
в організмі гірше, ніж органічні. Відзначено, що солі Цинку володіють відносно низькою токси-
чною дією, особливо за перорального введення [24]. 

Таким чином, проведений літературний аналіз показав, що реалізація генетичного потенціалу 
тварин залежить від повноцінності годівлі, використання якісних кормів та біологічно активних 
речовин. На сьогоднішній день в Україні в преміксах використовуються неорганічні солі мікроеле-
ментів і, в більшості випадків, імпортного виробництва, без урахування їх фактичного вмісту в ко-
рмах. Низька біодоступність мікроелементу Цинку з корму та з традиційних джерел вимагає пошу-
ку нових підходів вирішення проблем. Перспективним методом є розробка біотехнології виробниц-
тва хелатних форм мікроелементів та використовування їх у годівлі високопродуктивних тварин, 
оскільки вони в організмі тварин перебувають у хeлатній формі [3, 27]. 

Метою дослідження було вивчити вплив застосування сульфату і змішанолігандного ком-
плексу Цинку у складі комбікормів для курчат-бройлерів на їх продуктивність. 

Матеріал і методика дослідження. Науково-господарський дослід із вивчення ефективно-
сті використання змішанолігандного комплексу Цинку у складі комбікормів було проведено в 
умовах приміщення віварію Білоцерківського національного аграрного університету на курча-
тах-бройлерах кросу Кобб-500. 

Перед проведенням досліджень було виготовлено 3 види комбікормів: один – із викорис-
танням сульфату Цинку в дозі, що  відповідає введенню на 1 т комбікорму 50 г елемента (конт-
роль), другий – з використанням змішанолігандного комплексу Цинку в дозі, що відповідає 
введенню на 1 т комбікорму 37,5 г елемента і третій – з використанням змішанолігандного 
комплексу Цинку в дозі, що  відповідає введенню на 1 т комбікорму 50 г елемента. 

Сульфат і змішанолігандний комплекс Цинку до готового комбікорму вводили шляхом ба-
гатоступеневого змішування. Такий спосіб введення препаратів Цинку дає змогу рівномірно 
розподілити  добавки по всій масі комбікорму [8, 12, 16].  

Для проведення досліду було відібрано 150 голів курчат-бройлерів у добовому віці, з яких 
за принципом аналогів сформували 3 групи – контрольну і 2 дослідних, по 50 голів у кожній 
(25 півників і 25 курочок). При підборі аналогів ураховували  живу масу курчат [11, 12].  

Дослідну птицю утримували у кліткових батареях за щільності посадки 12 голів на 1 м2. 
Фронт годівлі становив 2,5 см, напування проводилося із ніпельних поїлок. Показники мікрок-
лімату приміщення були ідентичними для птиці всіх груп і відповідали встановленим гігієніч-
ним нормативам (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Температура і вологість повітря під час вирощування курчат-бройлерів 

Вік курчат, діб 
Температура, ºС 

Відносна вологість, % 
у приміщенні під брудером 

1–7 28–26 35–30 65–70 
8–14 24–22 29–26 65–70 

15–30 20–19 – 65–70 
31–42 18–17 – 60–70 

 
Як видно з таблиці 1, показники мікроклімату приміщення відповідали вимогам інтенсивної 

технології вирощування курчат-бройлерів. 
Основні результати дослідження. За результатами проведених досліджень встановлено, 

що згодовування змішанолігандного комплексу Цинку дає змогу вірогідно підвищити серед-
ньодобові прирости  і живу масу курчат-бройлерів у різні вікові періоди вирощування. 
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Якщо жива маса курчат на початку досліду була майже однаковою, то у 7-добовому віці во-
на мала тенденцію до збільшення у курчат 2 і 3-ої груп, але вірогідної різниці за цим показни-
ком не встановлено (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Жива маса курчат-бройлерів, г (n=150) 

Вік, діб 
Група курчат-бройлерів 

1-а 2-а 3-я 

1 40,3±0,47 40,4±0,45 40,4±0,40 
7 117,7±1,03 118,4±1,32 119,3±1,37 

14 333,3±3,24 342±2,22* 355,4±3,97** 
21 791,2±5,61 817,1±45* 826,6±8,32** 
28 1265,0±31,2 1341,7±20,65 1359,5±15,8* 
35 1799,9±22,68 1872,5±22,61* 1933,5±31,75** 
42 2435,4±48,24 2560,9±52,95 2654,3±63,24* 

 
Потрібно відмітити, що за результатами зважувань упродовж всього досліду найвища жива ма-

са спостерігалась у курчат-бройлерів 3-ої дослідної групи, які з комбікормом споживали змішанолі-
гандний комплекс Цинку в дозі, що відповідала введенню 37,5 г елемента на 1 т комбікорму. 

Курчата цієї групи за живою масою у віці 7, 14, 21, 28, 35 і 42 діб переважали бройлерів ко-
нтрольної групи відповідно на 1,6, 22,1 (р<0,01), 35,4 (р<0,01), 94,5 (р<0,05), 133,6 (р<0,01) і 
218,9 г (р<0,05), або на 1,3, 6,6, 4,5, 7,5, 7,4 і 9,0 %, у той час як курчата 2-ої дослідної групи у 
зазначені періоди вирощування за живою масою переважали курчат 1-ої групи, але відставали 
від ровесників 3-ої дослідної групи. 

Так, у віці 7 діб жива маса курчат 2-ої групи була відповідно на 0,7 г, або на 0,6 % більшою, 
ніж у бройлерів контрольної групи. 

У віці 14, 21, 28, 35 та 42 діб жива маса птиці 2-ої групи була відповідно на 8,7, 25,9, 76,7, 72,6 
та 125,5 г, або на 2,6, 3,3, 6,1, 4,0 та 5,2 % більшою, ніж в аналогів контрольної групи (р<0,05).  

Отже, жива маса курчат-бройлерів 3-ої групи, які залежно від періоду вирощування (5–21, 
22–35 і 36–42 діб) споживали комбікорм із змішанолігандним комплексом Цинку в дозі, що ві-
дповідала введенню 37,5 г елемента на 1 т комбікорму, виявилася найвищою і у віці 42 доби 
становила 2654,3 г, що було на 9,0 % вище, ніж у курчат контрольної групи. 

Відповідно до живої маси змінювалися і середньодобові прирости (табл. 3). 
 

Таблиця 3 – Середньодобові прирости живої маси курчат-бройлерів, г (n=150) 

Віковий період, 
діб 

Група 

1-а 2-а 3-я 

1–7 9,2±0,97 9,3±0,88 10,1±0,20 
8–14 30,8±0,43 31,8±0,22 33,7±0,61** 

15–21 65,4±0,46 67,9±0,94* 68,3±0,80 
22–28 67,7±3,88 74,9±2,12 76,1±1,58 
29–35 76,4±2,53 78,8±2,58 82,0±3,74 
36–42 90,8±5,33 98,3±5,38 103,0±5,36 

За період досліду 57,0±1,15 60,0±1,25 62,2±1,5* 

Примітки: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 

Упродовж першого тижня вирощування курчата-бройлери 3-ої дослідної групи за серед-
ньодобовим приростом перевищували аналогів контрольної групи на 9,8 %. Тоді як середньо-
добові прирости живої маси птиці 2-ої дослідної групи були тільки на 1,1 % більшими, ніж у 
птиці контрольної групи, хоча різниця у збільшенні приростів була не вірогідною. 

При вирощуванні курчат від 8- до 14-добового віку найбільший середньодобовий приріст 
(33,7 г) спостерігався у птиці 3-ої групи, яка споживала комбікорм зі змішанолігандним ком-
плексом Цинку в дозі, що відповідала введенню 37,5 г елемента на 1 т комбікорму (р<0,01). 
Птиця, яка в даний віковий період споживала комбікорм зі змішанолігандним комплексом Ци-
нку в дозі, що відповідала введенню 50,0 г елемента на 1 т комбікорму (2-а група), мала серед-
ньодобовий приріст 31,8 г, а різниця між контролем була не достовірною.   
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У період вирощування молодняку від 15 до 21-добового віку найвищий середньодобовий 
приріст живої маси також був у птиці 3-ої групи (68,3 г), що на 6,0 % більше за приріст курчат 
контрольної групи, тоді як приріст курчат 2-ої групи був вищим тільки на 3,8 % за недостовір-
ної різниці.  

За середньодобовими приростами аналогічну картину виявлено і в періоди вирощування 
піддослідних курчат від 22 до 28 діб та від 29 до 35 діб. Так, курчата 3-ої дослідної групи, у за-
значені вікові періоди вирощування, за середньодобовими приростами живої маси переважали 
птицю контрольної групи на 12,5 і 7,3 %, а 2-ої – на 3,1 і 8,3 %. 

В останній період вирощування (36–42 доби) курчата-бройлери 3-ої дослідної групи за се-
редньодобовим приростом живої маси переважали аналогів контрольної групи на 13,3 %, а 2-ої 
дослідної групи – на 8,3 %, хоча різниця також була не достовірною. 

Якщо порівнювати середньодобові прирости за весь період досліду, то в курчат 3-ої групи 
вони були 62,2 г, а в курчат 2-ої групи – 60,0 г. За середньодобовими приростами курчата, що 
споживали комбікорм зі змішанолігандним комплексом Цинку переважали контроль відповідно 
на 9,1 (р<0,05) і 5,2 %. 

Отже, найвищі середньодобові прирости у всі вікові періоди вирощування відмічено у птиці 
3-ої групи, яка споживала комбікорми з використанням змішанолігандного комплексу Цинку в 
дозі, що відповідає введенню на 1 т комбікорму 37,5 г елемента. 

Висновки. У результаті проведеного науково-господарського досліду встановлено, що викори-
стання змішанолігандного комплексу Цинку в дозах, що  відповідають введенню на 1 т комбікорму 
50 і 37,5 г елемента у порівнянні з введенням сульфату Цинку в дозі, що відповідає введенню на 1 т 
комбікорму 50 г елемента, підвищує середньодобові прирости за весь період досліду відповідно на 
3,0 і 5,2 г, або на 5,2 і 9,1 % (Р<0,05). При цьому передзабійна жива маса курчат-бройлерів 2 і 3-ої 
дослідних груп, які з комбікормом отримували змішанолігандний комплекс Цинку, збільшилася у 
порівнянні з контролем  відповідно на 125 і 219 г або 5,2 і 9,1 % (Р<0,05).  

За комплексною оцінкою показників інтенсивності росту курчат-бройлерів і конверсії кор-
му в їх організмі, оптимальною дозою змішанолігандного комплексу Цинку можна вважати та-
ку, що відповідає введенню на 1 т комбікорму 37,5 г елемента. 

Доза, що відповідає введенню на 1 т комбікорму 50 г елемента також є ефективною, але за 
введення такої кількості змішанолігандного комплексу Цинку не отримано максимальних ре-
зультатів із продуктивності. 

У цілому можна зробити висновок, що введення Цинку до комбікормів курчат-бройлерів у 
формі змішанолігандного комплексу є ефективнішим, ніж введення Цинку у формі сульфату. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Акбаев М., Малофеева Н. Резервы повышения продуктивности бройлеров. Птицеводство. 2003. № 7. С. 5–7. 
2. Байдевлятов Ю. А. Реструктуризація та екологічна конверсія птахівництва України. Вісник аграрної науки. 

2002. № 5. С. 46–48.  
3. Кравців Р.Й., Маслянко Р.П., Жеребецька О.І. Біологічна роль мікроелементів в організмі тварин. Науковий 

вісник ЛНАВМ імені Ґжицького. 2004. Т. 7, № 2. Ч. 6. С. 63–70. 
4. Вайзелин Г. Н., Левоско М. Ю. Откормочные и мясные качества цыплят-бройлеров при использовании инно-

вационных технологий. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2011. № 7. С. 32–42. 
5. Джеймс Р., Ричардс Д. Д., Гизен Э. Е., Ширли Р.Б. Органические микроэлементы: неотъемлемый компонент 

современного кормления. Ефективне птахівництво. 2011. № 3(75). С. 28–31. 
6. Єщенко Ю. В. Вміст цинку в клітинах при різних функціональних станах інсулярного аппарата підшлункової 

залози: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. біол. наук: спец. 03.00.13. К., 2004. 20 с. 
7. Карзакова Л. М. Особенности иммунопатологии бронхолегочных заболеваний в условиях геохимиески обус-

ловленного дефицита цинка. Микроэлементы в медицине. 2007. Т. 8, № 3. С. 1–12.  
8. Кальницкий Б.Д. Оксиды цинка и марганца в кормлении животных. Комбикорма. 2000. № 1. 53 с. 
9. Кліценко Г. Т. Мінеральне живлення тварин. К.: Світ, 2001. 575 с. 
10. Меркурьева Е.К. Генетика с основами биометрии. М.: Колос, 1983. 424 с.  
11. Ібатуліна І.І., Журовського О.М. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник. 

К.: Аграр. наука. 2017. 328 с.  
12. Поліщук А.А., Булавкіна Т.П. Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці. Ефективні корми та годівля. 

2010. № 7. С. 24–28.  
13. Каравашенко В.Ф. Рекомендації з нормування годівлі сільськогосподарської птиці. Борки. 1998. 112 с. 
14. Рябов А. Д., Варфоломієв С. В. Біохімія металоорганічних сполук. 1990. T. 55, № 7. С. 1155–1160.  
15. Таланов A.A., Хмелевский Б.Н. Санитария кормо. М.: Агропромиздат, 1991. 164 с. 
16. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 2004. 687 с. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 76

17. Andrews G. K. Regulation of metallothionein gene expression by oxidative stress and metal ions. 2000. Vol. 1, 
No 59(1). P. 95–104. 

18. Banci L., Bertini I., Del Conte R., Viezzoli M.S. Structural and functional studies of monomeric mutant of Cu-Zn su-
peroxide dismutase without Arg 143. Diospectroscopy. 1999. 5. P. 33–41. 

19. Brzóska M. M., MoniuszkoJakoniuk J. Interactions between cadmium and zinc in the organism. Food Chem. Toxicol. 
2001. Vol. 39. P. 967–980. 

20. King J. C. Zinc. In: Modern Nutrition in Health and Disease (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wil-
kins. 2005. P. 271–285.  

21. Jackson K. A., Valentine R. A., Coneyworth L. J. Mechanisms of mammalian zinc-regulated gene expression. Bio-
chem Soc Trans. 2008. Vol. 36, No 6. P. 1262–1266.  

22. Kwun I., Kwon J. Dietary molar ratios of phytate: zinc and millimolar ratios of phytate x calcium: zinc in south Ko-
reans. Biol. Trace Elem. Res. 2000. Vol. 75. P. 29–41.  

23. Laity J. H., Andrews G. K. Understanding the mechanisms of zinc-sensing by metal-response element binding tran-
scription factor-1 (MTF-1). Arch Biochem Biophys. 2007. Vol. 15, No 463(2). P. 201–210. 

24. Zinc-induced formation of a coactivator complex containing the zinc-sensing transcription factor MTF-1, p300/CBP, 
and Sp1. Y. Li et al. Mol Cell Biol. 2008. Vol. 28, No 13. P. 4275–4284.  

25. Zinc status, psychological and nutritional assessment in old people recruited in five European countries : Zincage 
study. F. Marcellini et al. Biogerontology. 2006. Vol. 7, No 5–6. P. 339–345.  

26. Maret W. The function of zinc metallothionein: A link between cellular zinc and redox state. J. Nutrition. 2000. 130, 
No 5. P. 1455–1458.  

27. Nordberg M., Nordberg G. F. Toxicological aspects of metallothionein. Cell Mol. Biol. 2000. Vol. 46. P. 451–463. 
28. Cu/Zn superoxide dismutase expression in the postnatal rat brain following an excitotoxic injury / H. Peluffo et al. 

J. Neuroinflammation. 2005. Vol. 2. P. 12.  
29. Rana S. V., Kumar A. Metallothionein induced by cadmium or zinc inhibits lipid peroxidation in rats exposed to di-

methylnitrosamine. Arch. Hig. Rad. Toksikol. 2000. Vol. 51, No 3. P. 279–286.  
30. Sensi S. L., Jeng J. M. Rethinking the excitotoxic ionic milieu: the emerging role of Zn2+ in ischemic neuronal 

injury. Curr Mol Med. 2004. Vol. 4. P. 87–111. 
 

REFERENCES 

1. Akbaev, M., Malofeeva, N. (2003). Rezervy povyshenija produktivnosti brojlerov [Reserves for increasing broiler 
productivity]. Pticevodstvo [Poultry farming], no. 7, рр. 5–7. 

2. Baydevlyatov, Yu. A. (2002). Restrukturyzacija ta ekologichna konversija ptahivnyctva Ukrai'ny [Restructuring and 
Ecological Convergence ptahivnitvva Ukraini]. Visnyk agrarnoi' nauky [News of agrarian science], no. 5, рр. 46–48. 

3. Kravtsiv, T., Maslyanko, R.P., Zherebetska, O.I. (2004). Biologichna rol' mikroelementiv v organizmi tvaryn [Biolog-
ical role of microelements in the body of animals]. Naukovyj visnyk LNAVM imeni G'zhyc'kogo [Scientific herald of 
LNAVM named after Gzhytsky], Vol. 7, no. 2, Part 6, pp. 63–70. 

4. Vayzelin, G.N., Levosko, M.Yu. (2011). Otkormochnye i mjasnye kachestva cypljat-brojlerov pri ispol'zovanii inno-
vacionnyh tehnologij [Feeding and meat qualities of broiler chickens using innovative technologies]. Kormlenie sel'skohozja-
jstvennyh zhivotnyh i kormoproizvodstvo [Farm animal feeding and fodder production], no. 7, pp. 32–42. 

5. James, R., Richards, D.D., Gizen, E.E, Shirley, R.B. (2011). Organicheskie mikrojelementy: neot#emlemyj kompo-
nent sovremennogo kormlenija [Organic trace elements: an essential component of modern feeding]. Efektivne ptahіvnictvo 
[Effective poultry farming], no. 3 (75), pp. 28–31. 

6. Jeshhenko, Ju.V. (2004). Vmist cynku v klitynah pry riznyh funkcional'nyh stanah insuljarnogo apparata 
pidshlunkovoi' zalozy: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenju kand. biol. nauk: spec. [Zinc content in cells at different 
functional states of the insular apparatus of the pancreas: author's abstract. dis for obtaining sciences. Degree Candidate biol-
ogy Sciences], 20 p. 

7. Karzakova, L.M. (2007). Osobennosti immunopatologii bronholegochnyh zabolevanij v uslovijah geohimieski 
obuslovlennogo deficita cinka [Features of immunopathology of bronchopulmonary diseases in conditions of geochemical 
conditioned zinc deficiency]. Mikrojelementy v medicine [Trace elements in medicine], Vol. 8, no. 3, pp. 1–12. 

8. Kal'nickij, B.D. (2000). Oksidy cinka i marganca v kormlenii zhivotnyhju Kombikorma [Oxides of zinc and manga-
nese in animal feeding], no. 1, 53 p.  

9. Klicenko, G. T. (2001). Mineral'ne zhyvlennja tvaryn [Mineral Lives Tvarin]. Kyiv, World, 575 p. 
10. Merkur'eva, E.K. (1983). Genetika s osnovami biometrii [Genetics with the basics of biometrics]. Moscow, Kolos, 424 p. 
11. Ibatulin, I.I., Zhurovs'kyi, O.M. (2017). Metodologija ta organizacija naukovyh doslidzhen' u tvarynnyctvi [Methodology 

and organization of scientific research in animal husbandry]. Kyiv, Agrarian science, 328 p. 
12. Polishhuk, A.A., Bulavkina, T.P. (2010). Suchasni kormovi dobavky v godivli tvaryn ta ptyci [Modern feed addi-

tives for feeding animals and poultry]. Efektyvni kormy ta godivlja [Effective feeding and feeding], no. 7, pp. 24–28. 
13. Karavashenko, V.F. (1998). Rekomendacii' z normuvannja godivli sil's'kogospodars'koi' ptyci [Recommendations on 

rationing feeding of farm birds]. Borky, 112 p. 
14. Rjabov, A. D., Varfolomijev, S. V. (1990). Biohimija metaloorganichnyh spoluk [Biochemistry of organometallic 

compounds], Vol. 55, no. 7, pp. 1155–1160. 
15. Talanov, A.A., Hmelevskyj, B.N. (1991). Sanytaryja kormo [Sanitation feed]. Moscow, Agropromyzdat, 164 p. 
16. Hohrin, S.N. (2004). Kormlenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh [Feeding farm animals]. Moscow, Kolos, 687 p. 
17. Andrews, G. K. Regulation of metallothionein gene expression by oxidative stress and metal ions. Biochem Pharmacol. 

2000, Vol. 1, no. 59 (1), pp. 95–104. 



Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 1’2018 

 

 77

18. Banci, L., Bertini, I., Del Conte, R., Viezzoli, M.S. Structural and functional studies of the monomeric mutant of Cu-
Zn superoxide dismutase without Arg 14. Diospectroscopy. 1999, Vol. 5, pp. 33–41. 

19. Brzóska, M. M., Moniuszko Jakoniuk, J. Interactions between cadmium and zinc in the organism. Food Chem. 
Toxicol. 2001, Vol. 39, pp. 967–980. 

20. King, J. C. Zinc. In: Modern Nutrition in Health and Disease (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wil-
kins. 2005, pp. 271–285.  

21. Jackson, K. A., Valentine, R. A., Coneyworth, L. J. Mechanisms of mammalian zinc-regulated gene expression. 
Biochem Soc Trans. 2008, Vol. 36, no. 6, pp. 1262–1266.  

22. Kwun, I., Kwon, J. Dietary molar ratios of phytate: zinc and millimolar ratios of phytate x calcium: zinc in south 
Koreans. Biol. Trace Elem. Res. 2000, Vol. 75, pp. 29–41.  

23. Laity, J. H., Andrews, G. K. Understanding the mechanisms of zinc-sensing by metal-response element binding 
tran-scription factor-1 (MTF-1). Arch Biochem Biophys. 2007, Vol. 15, no. 463(2), pp. 201–210. 

24. Zinc-induced formation of a coactivator complex containing the zinc-sensing transcription factor MTF-1, 
p300/CBP, and Sp1. Y. Li et al. Mol Cell Biol. 2008, Vol. 28, no. 13, pp. 4275–4284.  

25. Zinc status, psychological and nutritional assessment in old people recruited in five European  countries: Zincage 
study. F. Marcellini  et al. Biogerontology. 2006, Vol. 7, no. 5–6, pp. 339–345.  

26. Maret, W. The function of zinc metallothionein: A link between cellular zinc and redox state. J. Nutrition. 2000, 
130, no. 5, pp. 1455–1458.  

27. Nordberg, M., Nordberg, G. F. Toxicological aspects of metallothionein. Cell Mol. Biol. 2000, Vol. 46, pp. 451–463. 
28. Cu/Zn superoxide dismutase expression in the postnatal rat brain following an excitotoxic injury / Peluffo H. et al. 

J. Neuroinflammation. 2005, Vol. 2, 12 p. 
29. Rana, S. V., Kumar, A. Metallothionein induced by cadmium or zinc inhibits lipid peroxidation in rats exposed to 

di-methylnitrosamine. Arch. Hig. Rad. Toksikol. 2000, Vol. 51, no. 3, pp. 279–286.  
30. Sensi, S. L., Jeng, J. M. Rethinking the excitotoxic ionic milieu: the emerging role of Zn2+ in ischemic neuronal in-

jury. CurrMolMed. 2004, Vol. 4, pp. 87–111. 
 
Живая масса и среднесуточные привесы цыплят-бройлеров при использовании смешаннолигандного 

комплекса цинка 
А.И. Редька, В.С. Бомко, М.Н. Сломчинский, А.А. Чернявский  
Изучена динамика живой массы и среднесуточных привесов цыплят-бройлеров при скармливании сульфата и 

смешаннолигандного комплекса цинка в различных дозах. Показаны основные преимущества использования сме-
шаннолигандного комплекса над сульфатом и определены перспективы его применения в составе комбикормов.  

Установлено, что скармливание смешаннолигандного комплекса цинка позволяет достоверно повысить средне-
суточные привесы и живую массу цыплят-бройлеров в разные возрастные периоды выращивания. 

Использование смешаннолигандного комплекса цинка в дозах, соответствующих введению на 1 т комбикорма 
50 и 37,5 г элемента повышает среднесуточные привесы за период опыта соответственно на 3 и 5,2 г или на 5,2 и 
9,1%. При этом живая масса цыплят 2-ой и 3-ей опытных групп, которые с комбикормом получали смешаннолиган-
дный комплекс цинка, увеличилась соответственно на 125 и 219 г или 5,2 и 9,1%. 

По результатам контрольных взвешиваний установлено, что живая масса цыплят-бройлеров 2-ой и 3-ей опыт-
ных групп начала достоверно преобладать живую массу цыплят-бройлеров контрольной группы, начиная с 
14-суточного возраста и до окончания откорма (Р <0,05). 

Результаты исследований показали преимущества введения в состав комбикормов цинка в виде смешаннолигандного 
комплекса над сульфатом, а наиболее эффективная доза соответствует введению на 1 т комбикорма 37,5 г элемента. 

Ключевые слова: смешаннолигандный комплекс цинка, сульфат цинка, цыплята-бройлеры, живая масса, сред-
несуточный привес, возрастной период, контрольная группа, исследовательская группа. 

 
Living mass and medium-based current broiler facilities for the use of mixturnal gland quiplex zinc 
A. Redka, V. Bomko, M. Slomchynskyi, O. Chernyavskyi  
Genetic potential realization in animals depends on their feeding value, the use of quality feed and biologically active 

substances. Currently, inorganic salts of trace elements produces abroad  are used in premixes in Ukraine and thus their  actu-
al content in feeds is not accounted. Low bioavailability of zinc micronutrient from feed and from traditional food sources 
requires the search for new approaches to solving this problem. Development of biotechnology for the production of chelate 
forms of trace elements and their use in the feeding of highly productive animals is a promising method, since their chelate 
form is contained in animals organisms. 

The scientific economic experiment on the study of the efficiency of the use of the mixedligand complex of zinc in the 
composition of mixed fodders was conducted on the broiler chickens of the Cobb-500 cross under the conditions of the vivar-
ium of the Bila Tserkva National Agrarian University. 

Before conducting the research, 3 types of mixed fodders were manufactured: one – using zinc sulfate at a dose corresponding 
to the introduction of 50 g of the element (control) per 1 ton of compound feed, the second – using a mixed mixed-ligand complex of 
zinc at a dose corresponding to the introduction of 1 ton of compound feed 37.5 g of the element and the third one – using a mixed-
ligand complex of zinc at a dose corresponding to the introduction of 50 g of the element per 1 ton of compound feed. 

Sulfate and a mixed aligand complex of zinc were introduced to the ready-mixed feed by multistage mixing. This meth-
od of introducing zinc preparations makes it possible to evenly distribute supplements throughout the mass of mixed fodder. 

For the experiment, 150 day-old broiler chickens were selected, and 3 groups were formed on the principle of analogues 
– a control one and 2 experimental ones, 50 chickens in each (25 cockerels and 25 hens). Live weight of chickens was taken 
into account when selecting the analogues. 
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The experimental birds was kept in cell batteries at a density of 12 heads per 1 m2. The feeding was 2.5 cm, watering 
was carried out with nipple waterers. Indicators of the microclimate of the premises were identical in all groups of birds and 
corresponded to the established hygienic norms. 

The dynamics of  live weight and average daily increments of chicken broilers for feeding of sulfate and mixed aligant 
complex of zinc in different doses were studied. The main advantages of the mixed-alloy complexuse  over sulfate are shown 
and prospects of its application in the composition of mixed fodders are determined. 

It was established that feeding of the mixed zinc complex allows to increase the average daily increments and live 
weight of chicken broilers in different growing periods. 

The use of a mixed-alloy complex of zinc at doses corresponding to the introduction of 1 ton of compound feed 50 and 
37.5 g of the element increases daily average increments over the entire period of the experiment, respectively, by 3 and 5.2 g 
or by 5.2 and 9.1 %. At the same time, the live weight of chickens 2 and 3 experimental groups, which mixed with mixed 
feed received a complex of zinc, increased respectively by 125 and 219 g or 5.2 and 9.1 %. 

According to the results of the conducted scientific and economic experiment, it was found that the mixed zigzag com-
plex use of zinc at a dose corresponding to 37.5 grams of element per 1 ton of mixed fodder contributes to better use of nutri-
ents in the feed, which leads to a probable increase in average daily broiler chickens increments from the second decade of 
cultivation for reducing feed costs. 

The use of a mixed-alloy complex of zinc at a dose corresponding to 50 g of element per 1 ton of feed is also conducive 
to better use of nutrients in feed, but the probable increase in average daily broiler chicken sincrements is only due from the 
third cultivation decade. 

According to the control weights results, it was found out that live chicken broilers weight of  the 2nd and the 3rd exper-
imental groups began to dominate the live weight of broiler chickens from the control group from the 14th day of age and 
until the end of fattening (P <0.05). 

The results of the studies showed the benefits of introducing Zinc in the form of a mixed-ligand complex over sulfate, 
and more effective is the dose corresponding to the introduction of 37.5 g of the element per 1 ton of compound feed. 

Key words: mixed zinc complex, zinc sulfate, chicken broilers, live weight, average daily increment, age, control group, 
experimental group. 
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ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ 
ПОРОСЯТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ВІТАМІНУ Е І ЦИТРАТІВ Zn, Fe ТА Ge 

 
Період відлучення поросят від свиноматок є критичним етапом у технології виробництва свинини у промисло-

вих умовах. Дія стрес-чинників та утворення вільних радикалів в організмі тварин призводять до порушення обміну 
речовин та загибелі поросят за умови їх раннього відлучення. Таке явище у свинарстві вимагає застосування мінера-
ловмісних та антиоксидантних препаратів для поросят. 

Вітчизняними науковцями розроблено нові препарати вітаміну Е і цитратів Zn, Fe та Ge, проте не досліджено їх 
вплив на показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят за раннього їх відлучення від свиноматок. 

Доведено, що випоювання препарату вітамін Е та внутрішньом’язове введення комплексу цитратів Zn, Fe та Ge 
у дозі 2,5 та 3,0 мл на 10 кг маси тіла за три доби до відлучення від свиноматок і на четверту добу після їх відлучення 
сприяє зменшенню активності супероксиддисмутази у сироватці крові на 28 та 35-ту добу життя тварин. За таких 
самих умов застосування досліджуваних препаратів виявлено зниження активності каталази у сироватці крові тварин 
на 28 та 35-ту добу життя. Доведено тенденцію щодо зменшення вмісту церулоплазміну в сироватці крові поросят із 
дослідних груп. 

Ключові слова: супероксиддисмутаза, каталаза, поросята, вітамін Е, цитрати Zn, Fe та Ge, церулоплазмін, анти-
оксидантний статус. 

 
Постановка проблеми. Інтенсифікація галузі свинарства передбачає проведення раннього 

відлучення поросят від свиноматок (14, 21 та 28-ма доба життя). Низка біологічних особливос-
тей свиней та виникнення стрес-чинників у поросят зумовлюють технологічну необхідність 
обов’язкового застосування для них антиоксидантних та мінераловмісних препаратів [1, 2, 3]. 
Невивченим залишається вплив застосування комплексу цитратів Zn, Fe та Ge і вітаміну Е на 
показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мікроелементи ферум, цинк та германій в орга-
нізмі тварин мають широке біологічне значення. Ферум бере активну участь у насиченні окси-
геном тканин і організму, є незамінною складовою гемоглобіну тварин і людини. Нестачу цього 
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металу-біотику в перші дні життя поросят компенсують за рахунок введення ферумвмісних 
ін’єкційних препаратів органічного і неорганічного походження [4–11]. 

Германій бере участь у перенесенні оксигену до тканин, знижує рівень кров’яної гіпоксії, 
активує специфічні клітини імунітету та макрофаги. Елемент має антибактеріальні й антиокси-
дантні властивості [12].  

Метал-біотик цинк діє на ріст і розвиток молодняку тварин, обмін вуглеводів і білків, фор-
мування кісток та відтворну функцію. Метал входить до активного центру низки ензимів. Цинк 
у підвищеній концентрації міститься в деяких клітинах панкреатичної залози. Для профілакти-
ки кишкових захворювань поросятам у підсисний період вводять оксид цинку [13–20].  

Ферум, германій та вітамін Е мають вплив на окисно-відновні процеси, які відбуваються в 
організмі тварин. Ферум як зміновалентний елемент впливає на окиснення в організмі органіч-
них сполук. Германій і вітамін Е мають антиоксидантні властивості. 

Метою роботи є встановлення впливу застосування препарату вітаміну Е та комплексу цитра-
тів мікроелементів (Zn, Fe та Ge) на показники антиоксидантного статусу в сироватці крові поросят. 

Матеріал і методика дослідження. Для постановки експерименту щодо ефективності викори-
стання препарату вітамін Е та комплексу цитратів мікроелементів (Zn, Fe та Ge) сформували чоти-
ри дослідні й одну контрольну групу поросят-сисунів. Кількість тварин у кожній групі становила 
20 голів. Поросятам із контрольної групи додатково не випоювали препарат вітамін Е та не вводили 
внутрішньом’язово комплекс цитратів мікроелементів. За три доби до відлучення поросятам-
сисунам із І дослідної групи випоювали препарат вітамін Е із розрахунку 4,5 г на 10 кг живої маси. 
Випоювання відбувалося протягом доби. Тваринам із ІІ, ІІІ та IV дослідної групи аналогічно випо-
ювали препарат вітамін Е у такій самій дозі, що і в контролі. Крім того, дворазово вводили у стег-
нові м’язи, відповідно, по 2,0, 2,5 та 3,0 мл на 10 кг маси тіла комплекс цитратів мікроелементів Zn, 
Fe та Ge. Комплекс цитратів мікроелементів вводили поросятам за три доби до відлучення від сви-
номаток і на четверту добу після їх відлучення. Комплекс цитратів Zn, Fe та Ge водили у внутріш-
ню поверхню стегна. На 24 добу, 28, 35 та 50-ту добу в дослідних тварин відбирали кров для прове-
дення біохімічних досліджень. Поросят відлучали від свиноматок на 28 добу життя. Вага поросят 
на період відлучення по групах становила 8,6–8,7 кг. 

В одержаній із крові поросят сироватці визначали активність супероксиддисмутази (КФ 
1.15.1.1) за методом, описаним у [21], каталазну активність (КФ 1.11.1.6) за [22]. Вміст церуло-
плазміну досліджували за методикою, викладеною у [23]. Одержані цифрові дані біометрично 
обробляли, застосовуючи методику Монцевічюте-Ерингене [24]. 

Основні результати дослідження. Ензим супероксиддисмутаза (СОД) (КФ 1.15.1.1) гідро-
лізує супероксид у перекис водню. Ензим виконує антиоксидантну функцію.  

У сироватці крові від поросят із контрольної групи активність СОД була на рівні 4,94 ум. 
од./мл. До введення досліджуваних препаратів активність СОД у тварин із дослідних груп була 
на рівні контролю (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Активність ензимів системи антиоксидантного захисту та вміст церулоплазміну в сироватці крові 

поросят (24 доба життя), n=5, M±m 

Група 
Супероксиддисмутаза, 

ум. од./мл 
Каталаза, 
мкат/мл 

Церулоплазмін, 
мкг/мл 

Контрольна 4,94±0,234 540,1±26,43 750,2±34,52 
І дослідна 4,87±0,386 535,2±17,67 764,7±19,43 
ІІ дослідна 5,00±0,307 545,1±24,31 748,9±36,32 
ІІІ дослідна 4,96±0,218 538,7±33,27 756,8±24,74 
ІVдослідна 4,89±0,198 550,3±17,78 761,3±21,29 

 
Каталаза (КАТ) (КФ 1.11.1.6) – ензим, що гідролізує пероксид водню та окиснює за наявності 

пероксиду водню нітрити і низькомолекулярні спирти. Ензим міститься майже в усіх організмах. 
На 24-ту добу активність ензиму КАТ у поросят із контрольної групи була на рівні 

540,1 мкат/мл. Відхилення активності ензиму в сироватці крові дослідних груп було в межах 
від 0,3 (ІІІ дослідна група) до 1,0 % (ІVдослідна група), що не переважало величини похибки. 

Церулоплазмін (ЦП) – білок, що регулює процес окислення Феруму з Fe2 +на Fe3 +. ЦП бере 
участь в окисно-відновних процесах в організмі тварин, нейтралізуючи вільні радикали.  
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Вірогідної різниці між показниками вмісту ЦП у сироватці крові поросят дослідних і конт-
рольної групи на 24-ту добу життя не встановлено. 

Таким чином, активність КАТ, СОД та вміст ЦП у сироватці крові поросят-сисунів дослід-
них груп на 24-ту добу були майже аналогічними контролю, що підтверджувало правильність 
підбору груп-аналогів.  

У сироватці крові тварин із контрольної групи на 28-у добу життя активність ензиму СОД 
становила 6,55 ум. од./мл. Серед піддослідних груп цей показник був найвищим. У поросят із 
І дослідної групи активність СОД була меншою, порівняно із контролем, на 15,7 %. Різниця 
виявилася вірогідною (табл. 2). 

За введення комплексу цитратів мікроелементів у дозі 2,0 мл на голову в поєднанні з віта-
міном Е у поросят виявлено зменшення активності СОД на 18,9 % відносно контролю. У тва-
рин із ІІІ дослідної групи на 28-му добу життя активність ензиму була нижчою, ніж у контро-
льній групі, на 21,5 % (р≤0,05). 

Вірогідне зниження активності СОД встановлено у сироватці крові поросят ІV дослідної групи. 
Доведено, що на 35-ту добу в сироватці крові тварин із контрольної групи активність СОД 

знижується на 7,8 %, порівняно з його активністю на 28-у добу життя. 
Активність ензиму СОД у сироватці крові поросят із ІІ дослідної групи була нижчою, ніж у 

контролі, на 14,4 %. Застосування комплексу цитратів цинку, ферум, германію і препарату ві-
таміну Е супроводжується вірогідним зменшенням активності ензиму в сироватці крові тварин 
із ІІІ дослідної групи. Відхилення становило 14,4 %. Виявлено вірогідне зниження активності 
СОД у сироватці крові тварин із ІV дослідної групи. 

На 50-ту добу життя у поросят із контрольної групи активність СОД становила 4,87 ум. од./мл. 
Показник був меншим, порівняно з даними, на 35-ту добу на 19,4 %. 

 
Таблиця 2 – Активність ензимів системи антиоксидантного захисту та вмісту церулоплазміну в сироватці кро-

ві, n=5, M±m 

Група 
Супероксиддисмутаза, 

ум. од./мл 
Каталаза, 
мкат/мл 

Церулоплазмін, 
мкг/мл 

Контрольна на 28 добу 6,55±0,231 637,4±17,63 783,3±37,43 
на 35 добу 6,04±0,217 617,3±15,48 791,2±28,54 
на 50 добу 4,87±0,299 542,7±31,73 769,8±44,86 

І дослідна на 28 добу 5,52±0,282* 583,7±15,63* 778,2±16,54 
на 35 добу 5,47±0,345 573,8±28,97 768,5±23,11 
на 50 добу 4,71±0,534 538,7±17,38 762,4±20,07 

ІІ дослідна на 28 добу 5,31±0,361* 570,4±20,02* 776,4±15,09 
на 35 добу 5,17±0,405 560,4±39,78 770,5±25,15 
на 50 добу 5,02±0,352 547,7±22,77 765,7±21,30 

ІІІ дослідна на 28 добу 5,14±0,372* 559,7±23,77* 777,3±27,84 
на 35 добу 5,17±0,215* 547,8±23,71* 768,5±17,43 
на 50 добу 4,95±0,437 549,7±37,09 771,4±31,90 

ІV дослідна на 28 добу 5,22±0,297* 568,5±19,97* 772,2±23,41 
на 35 добу 5,12±0,197* 553,7±20,17* 765,8±15,35 
на 50 добу 5,03±0,097 545,7±25,57 769,4±22,94 

Примітка.* – вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною та дослідними групами – (р≤0,05). 
 

Активність СОД у сироватці крові тварин із дослідних груп на 50-ту добу життя вірогідно 
не відрізнялася від контролю. 

Таким чином, у період відлучення поросят у сироватці крові підвищується активність фер-
менту СОД (контрольна група) у відповідь на виникнення надмірної концентрації вільних су-
пероксидних радикалів. Введення цитратів та препарату вітамін Е сприяє зменшенню утворен-
ня супероксидних радикалів, що підтверджується зменшенням активності СОД у сироватці 
крові дослідних поросят. 

На 28-му добу життя активність КАТ у сироватці крові поросят із контрольної групи була 
на рівні 637,4 мкат/мл. За випоювання препарату вітамін Е активність КАТ у сироватці крові 
поросят із І дослідної групи знижується на вірогідну величину порівняно з контролем.  

У сироватці крові тварин із ІІ дослідної групи спостерігається зниження активності КАТ на 
10,5 % (р≤0,05) відносно активності ензиму в контролі. На 28-му добу життя у сироватці крові 
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поросят із ІІІ дослідної групи встановлено зниження активності КАТ на 12,2 % (р≤0,05) віднос-
но контролю. Аналогічні результати були виявлені у поросят із ІV дослідної групи. 

Дослідження активності ензиму КАТ показало, що у тварин із контрольної групи на 35-ту 
добу життя показник становив 617,3 мкат/мл. У цей період у поросят із ІІІ та ІV дослідних груп 
виявлено вірогідне зниження активності КАТ у порівнянні з контролем. 

На 50-ту добу життя вірогідної різниці в активності КАТ у сироватці крові поросят із дослі-
дних і контрольної груп не виявлено. 

У поросят із контрольної групи концентрація ЦП у сироватці крові була на рівні 783,3 мкг/мл. 
На 28 добу у тварин із І дослідної групи вміст ЦП у сироватці крові вірогідно не відрізнявся від по-
казників контролю.  

За введення комплексу цитратів мікроелементів та випоювання препарату вітамін Е виявле-
но зниження вмісту ЦП у поросят із ІІІ та ІV дослідних групи на невірогідну величину.  

На 35-ту добу життя у сироватці крові тварин із контрольної групи вміст ЦП був більшим 
на 1,0 % відносно цього показника на 28-му добу.  

Застосування комплексу цитратів мікроелементів спричинило тенденцію щодо зниження 
ЦП у сироватці крові поросят ІІ, ІІІ та ІV дослідних груп.  

Виявлено, що без застосування препаратів у період відлучення і в перші 7–8 діб після від-
лучення (контрольна група) у тварин підвищується вміст ЦП у сироватці крові як реакція на 
стреси і підвищення окисних процесів в організмі поросят. 

Тенденція зменшення вмісту ЦП у сироватці крові поросят із дослідних груп відносно кон-
тролю є підтвердженням ефективної антиоксидантної дії препарату вітамін Е та комплексу ци-
тратів цинку, феруму та германію. 

Висновки. 1. Введення поросятам 2,5 та 3,0 мл на 10 кг маси тіла комплексу цитратів мік-
роелементів та препарату вітамін Е сприяє зменшенню утворення супероксидних радикалів на 
28 та 35-ту добу життя тварин. 

2. Випоювання поросятам препарату вітамін Е в дозі 4,5 г на 10 кг маси тіла та дворазове 
внутрішньом’язове введення комплексу цитратів мікроелементів Zn, Fe та Ge у дозі 2,5 та 
3,0 мл на 10 кг маси тіла приводить до зниження активності каталази у сироватці крові тварин 
на 28 та 35-ту добу життя. За цих  умов встановлено тенденцію щодо зниження вмісту церуло-
плазміну в сироватці крові поросят із дослідних груп. 

3. Подальші дослідження спрямовані на встановлення впливу комплексу цитратів мікрое-
лементів та препарату вітамін Е на економічні показники вирощування поросят. 
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Показатели антиоксидантного статуса в сыворотке крови поросят при использовании витамина Е и цит-

ратов Zn, Fe и Ge 
Т.С. Токарчук 
Период отъема поросят от свиноматок является критическим этапом в технологии производства свинины в про-

мышленных условиях. Действие стресс-факторов и образование свободных радикалов в организме животных приво-
дят к нарушению обмена веществ и гибели поросят в условиях их раннего отлучения. Такое явление в свиноводстве 
требует применения минераловместимых и антиоксидантных препаратов для поросят. 

Отечественными учеными разработаны новые препараты витамина Е и цитратов Zn, Fe и Ge, однако не исследовано 
их влияние на показатели антиоксидантного статуса в сыворотке крови поросят при раннем их отлучения от свиноматок. 

Доказано, что выпойка препарата витамин Е и внутримышечное введения комплекса цитратов Zn, Fe и Ge в дозе 
2,5 и 3,0 мл на 10 кг массы тела за трое суток до отлучения от свиноматок и на четвертые сутки после их отлучения 
способствует уменьшению активности супероксиддисмутазы в сыворотке крови на 28 и 35 сутки жизни животных. 
При таких же условиях применения исследуемых препаратов выявлено снижение активности каталазы в сыворотке 
крови животных на 28 и 35 сутки жизни. Доказано тенденцию уменьшения содержания церулоплазмина в сыворотке 
крови поросят с исследовательских групп. 

Ключевые слова: супероксиддисмутаза, каталаза, поросята, витамин Е, цитраты Zn, Fe и Ge, церулоплазмин, 
антиоксидантный статус. 

 
Іndicators of antioxidant status in the serum of piglets when using vitamin E and citrate Zn, Fe and Ge 
T. Tokarchuk 
The period of weaning piglets from sows is a critical stage in the technology of pork production in industrial conditions. 

The action of stress factors and the formation of free radicals in the body of animals lead to metabolic disorders and the death 
of pigs in terms of their early weaning. Such a phenomenon in pig breeding requires the use of mineral-compatible and 
antioxidant preparations for piglets. 

Domestic scientists have developed new preparations of vitamin E and citrates Zn, Fe, and Ge, but their effect on the 
indicators of antioxidant status in the serum of piglets during their early weaning from sows has not been studied. 

It has been proven that drinking vitamin E drug and intramuscular administration of a complex of citrates Zn, Fe, and Ge 
at a dose of 2.5 ml and 3.0 ml per 10 kg body weight for three days before weaning from sows and on the fourth day after 
weaning. serum superoxide dismutase on the 28th and 35th day of the life of animals. Under the same conditions of use of the 
studied drugs, a decrease in catalase activity in the serum of animals at 28 and 35 days of life was detected. Proved a 
tendency to reduce the content of ceruloplasmin in the serum of piglets from research groups. 

Key words: superoxide dismutase, catalase, piglets, vitamin E, citrates of Zn, Fe and Ge, ceruloplasmin, antioxidant status. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ  
В УМОВАХ СЕРЕДНІХ ЗА РОЗМІРОМ ГОСПОДАРСТВ 

 
З метою визначення оптимального варіанту кратності штучного осіменіння свиноматок основного стада проведено 

оцінку різних варіантів їх осіменіння за товарного виробництва свинини. Встановлено ефективність чотирикратного та 
трикратного штучного осіменіння свиноматок в період їх охоти, порівняно з однократним осіменінням з максимальними 
значеннями багатоплідності свиноматок – 12,96 та 12,93 порося на опорос (р < 0,01 до групи маток, що були осімінені од-
нократно). Найбільша різниця була отримана між групами за однократного та чотирикратного осіменіння маток. Між гру-
пами маток за двократного, трикратного та чотирикратного осіменіння вірогідних різниць за показником багатоплідності 
отримано не було. Більші значення багатоплідності позитивно відобразилися на масі гнізда при народженні та відлученні. 
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Найбільші значення маси гнізда при народженні були отримані за чотирикратного та трикратного осіменіння маток 
(р < 0,01 по обом групам до групи маток, що були осімінені однократно). У той же час, різниця між групами за двократно-
го та однократного осіменіння за цим показником була не вірогідною. Найбільші значення маси гнізда при відлученні були 
отримані також за чотирикратного та трикратного осіменіння. Разом з тим, суттєвої різниці за масою гнізда при відлученні 
по групах маток за різної кратності осіменіння отримано не було. Порівняно з групою маток за однократного осіменіння, за 
двократного – чотирикратного осіменіння додатково отримано на 1,13–1,67 % більші гнізда при відлученні (різниця між 
групами не вірогідна). По групах маток з більшою багатоплідністю отримано менші значення збереженості поросят до 
відлучення. Найменша збереженість поросят до відлучення була отримана по групі за чотирикратного осіменіння, найбі-
льша – за однократного осіменіння. 

Ключові слова: свинарство, продуктивність, відтворна здатність, штучне осіменіння, свиноматки, кратність 
осіменіння, сперма кнурів 

 
Постановка проблеми. Свинарство – це галузь тваринництва, яка повинна вирішувати про-

блему забезпечення населення держави м’ясом у питомій вазі не менше, ніж на 30 % від загальної 
кількості виробленої сировини [1]. Вона належить до однієї з економічно-вигідних, з огляду на біо-
логічні особливості свиней – багатоплідність, інтенсивність росту, вихід м’яса та ін. [2]. На ефекти-
вність галузі свинарства значною мірою впливає рівень репродуктивних якостей свиноматок, які 
зумовлюють обсяги вирощування та відгодівлі молодняку. Тому питання вивчення впливу низки 
факторів на репродуктивні якості свиноматок є актуальним питанням селекційної роботи у свинар-
стві [3–7]. Організація і техніка відтворення свиней неможлива без методу штучного осіменіння як 
прогресивного методу розмноження [8–12]. Штучне осіменіння в свинарстві є ефективним засобом 
інтенсифікації виробництва як за товарного, так і за племінного виробництва. Цей метод набув іс-
тотного поширення в усіх країнах, які мають розвинуте свинарство [9, 13–14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне свинарство базується на виробництві 
свинини на промисловій основі, що означає інтенсивне використання всього надбання світової 
селекційної науки із залученням усіх порід свиней та технологій їх вирощування [15–19]. Орга-
нізаційні і технологічні засади широкого впровадження у виробництво технології штучного 
осіменіння свиней були розроблені ще в 60-ті роки 20 століття з подальшим поступовим удо-
сконаленням та підвищенням ефективності відтворення свиней [9]. Разом із тим, штучне осіме-
ніння свиней, незважаючи на його високу ефективність, може бути й далі інтенсифікованим 
[20–21]. До теперішнього часу не вивчено низку питань, пов'язаних з багатоплідністю, віком 
свиноматок і масою поросят при народженні, фізіологічною здатністю свиноматок до течії по-
росності при високій масі поросят і високій багатоплідності. Вивчення чинників, які впливають 
на ці показники сприятиме підвищенню ефективності відтворення й отриманню якісного по-
томства [22–24]. Ю. В. Череута зазначає, що ефективність методу штучного осіменіння зале-
жить від міцної кормової бази, належних умов годівлі, утримання та експлуатації тварин, що 
сприяють прояву всіх фізіологічних функцій [25]. 

В Україні найбільш перспективними виробниками продукції тваринництва були і залиша-
ються великі спеціалізовані господарства, в яких на обмеженій території концентрується велике 
поголів’я свиней, і передбачена промислова технологія виробництва свинини [26–27]. 

Метою дослідження було визначити оптимальний варіант кратності штучного осіменіння 
свиноматок основного стада. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження були проведені у ФГ «Шубське» Богодухів-
ського району Харківської області на свинофермі за чистопорідного розведення уельської породи. 
Для оцінки оптимальної кратності (від однократного до чотирикратного) було відібрано маток за-
гальною чисельністю 120 голів (по 12 на тиждень із рівномірним розподілом по групам з різною 
кратністю осіменіння). Було оцінено по групам наступні показники відтворної здатності свинома-
ток: багатоплідність, маса гнізда при народженні та відлученні та збереженість поросят до відлу-
чення на 28-й день. Перерахунок на маси гнізда при відлученні на масу гнізда при відлученні в 
60 днів проведено згідно з чинною інструкцією з бонітування свиней [28]. 

Результати досліджень опрацювали за традиційними прийомами методом варіаційної стати-
стики [29]. Для створення бази даних та статистичного аналізу даних використовували програ-
му Microsoft Excel. 

Основні результати дослідження. В умовах невеликих та середніх за розміром комплексів ефек-
тивність використання кнурів-плідників невелика. Зазвичай, чисельність кнурів перевищує потрібне 
навантаження з метою зменшення ризиків. Відповідно існує значний резерв до використання більшої 
чисельності спермодоз із розрахунку на одну свиноматку. При цьому тривалість періоду, під час яко-
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го можливе продуктивне осіменіння свиноматок упродовж їх охоти (до 36 годин після виявлення 
охоти) [30-32], дозоляє збільшити кратність осіменіння до чотирьох та більше разів. 

У першу чергу, було оцінено відсоток продуктивно-запліднених маток по кожній групі з рі-
зною кратністю їх осіменіння під час статевої охоти. У результаті було виявлено різну ефекти-
вність використання свиноматок. Найбільш ефективно використовувалися матки за трикратно-
го та чотирикратного їх осіменіння (93,33 % по обох варіантах). За двократного осіменіння бу-
ло отримано показник меншої ефективності – 90,00 %. Найменший відсоток продуктивно-
запліднених маток отримано за однократного осіменіння – 86,67 %. У той же час, різниця за 
найбільш контрастними групами за цим показником становила 6,66 %. Між групами у межах 
двократного – чотирикратного осіменіння різниця була в два рази меншою – 3,33 %. 

Основним результативним показником, що характеризує відтворну здатність свиноматок є 
багатоплідність (рис. 1). 
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Рис. 1. Багатоплідність свиноматок за різної кратності їх штучного осіменіння. 
 
Максимальні значення багатоплідності свиноматок отримано за чотирикратного та трикратного їх 

осіменіння (р < 0,01 до групи маток, що були осімінені однократно). Переважання інших груп свино-
маток за чотирикратного осіменіння було в межах 0,23–12,42 %. Найбільша різниця була отримана 
між групами за однократного та чотирикратного осіменіння маток. Разом з тим, різниця між трикрат-
ним та чотирикратним осіменінням була незначною (0,03 порося на матку на опорос в абсолютному 
вираженні). Різниця між двократним осіменінням порівняно з трикратним й чотирикратним була сут-
тєвішою (0,08 та 0,11 порося на матку на опорос в абсолютному вираженні). Між групами маток за 
двократного, трикратного та чотирикратного осіменіння вірогідних різниць отримано не було. Якщо 
порівнювати різниці за багатоплідністю зі збільшенням кратності осіменіння, то мала місце така пос-
лідовність – 1,5 порося, 0,08 порося, 0,03 порося. Відповідно, найбільший ефект впливу на багатоплі-
дність був при збільшенні кратності осіменіння з однократного до двократного. 

Зростання багатоплідності також позитивно відобразилося на середній масі гнізда при на-
родженні (рис. 2). У той же час, середня маса одного порося при народженні, при збільшенні 
багатоплідності, не зростала. 
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Рис. 2. Маса гнізда поросят при народженні. 
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Найбільші значення маси гнізда при народженні були отримані за чотирикратного та три-
кратного осіменіння маток (р < 0,01 по обох групах до групи маток, що були осімінені однокра-
тно). Різниця між групами за двократного та однократного осіменіння за цим показником була 
не вірогідною. Якщо порівнювати різниці за масою гнізда при народженні зі збільшенням крат-
ності осіменіння, то була така послідовність – 0,5 кг, 0,75 кг, 0,03 кг. Отже, найбільший ефект 
впливу на масу гнізда при народженні був при збільшенні кратності осіменіння з двократного 
до трикратного. 

Не менш важливим показником, що характеризує відтворну здатність свиноматок, є маса 
гнізда при відлученні. Незважаючи на те, що в більшості господарств застосовують раннє від-
лучення поросят від свиноматок, з метою порівняльної оцінки використовують перерахунок на 
45 чи 60-у добу після відлучення. Результати оцінки за масою гнізда при відлученні (з перера-
хунком на 60-у добу) наведено на рисунку 3. 
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Рис. 3. Маса гнізда поросят при відлученні. 
 
Найбільші значення маси гнізда при відлученні були отримані також за чотирикратного та 

трикратного осіменіння. Разом із тим, суттєвої різниці за масою гнізда при відлученні по гру-
пах маток за різної кратності осіменіння отримано не було. Порівняно з групою маток за одно-
кратного осіменіння, за двократного – чотирикратного осіменіння додатково отримано на 
1,13–1,67 % більші гнізда при відлученні (різниця між групами не вірогідна). 

Окрім цього, було оцінено збереженість поросят при відлученні. Отримані результати вка-
зують на зменшення показника збереженості при зростанні багатоплідності (рис. 4). 
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Рис. 4. Збереженість поросят до відлучення. 
 

Найменша збереженість поросят до відлучення була отримана по групі за чотирикратного 
осіменіння, найбільша збереженість поросят – за однократного осіменіння. 

Висновки. 1. Збільшення кратності осіменіння маток упродовж їх статевої охоти з однокра-
тного до двократного сприяє підвищенню ефективності використання свиноматок на 3,33 %, до 
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трикратного та чотирикратного – на 6,66 %. 2. Встановлено ефективність двократного-чотири-
кратного осіменіння свиноматок основного стада порівняно з однократним осіменінням. За та-
ких варіантів осіменіння отримано максимальні значення багатоплідності свиноматок – 12,96 та 
12,93 порося на опорос (р < 0,01 до групи маток, що були осімінені однократно). 

3. Підвищення багатоплідності позитивно відобразилося на збільшенні маси гнізда при на-
родженні та відлученні. 

Перспективами подальших досліджень є оцінка відтворної здатності в комплексі за рахунок 
селекційних та оцінних індексів, оцінка різної кратності осіменіння свиней, що перевіряються. 
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Оптимизация искусственного осеменения свиней в условиях хозяйств среднего размера 
М. В. Церенюк  
С целью определения оптимального варианта кратности искуственного осеменения свиноматок основного стада 

проведена оценка разных вариантов их осеменения при товарном производстве свинины. Установлена эффектив-
ность четырехкратного и трехкратного искуственного осеменения свиноматок в период их охоты по сравнению с 
однократным осеменением с максимальными значениями многоплодия свиноматок – 12,96 и 12,93 поросенка на 
опорос (р < 0,01 к группе маток, которые были осеменены однократно). Наибольшая разница была получена между 
группами при однократном и четырехкратном осеменении маток. Между группами маток при двухкратном, трехкра-
тном и четырехкратном осеменении достоверных отличий по показателю многоплодия получено не было. Большие 
значения многоплодия позитивно отразились на массе гнезда при рождении и отъеме. Наибольшие значения массы 
гнезда при рождении были получены при четырехкратном и трехкратном осеменении маток (р < 0,01 по обеим груп-
пам к группе маток, которые были осеменены однократно). В то же время, разница между группами при двухкрат-
ном и однократном осеменении по этому показателю была не достоверной. Наибольшие значения массы гнезда при 
отъеме были получены также при четырехкратном и трехкратном осеменении. Вместе с этим, существенной разни-
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цы по массе гнезда при отъеме по группам маток при разной кратности осеменения получено не было. По сравнению 
с группой маток при однократном осеменении, при двухкратном – четырехкратном осеменении дополнительно по-
лучено на 1,13–1,67 % большие гнезда при отъеме (разница между группами не достоверная). По группам маток с 
большим многоплодием получены меньшие значения сохранности поросят при отъеме. Наименьшая сохранность 
поросят при отъеме была получена по группе при четырехкратном осеменении, наибольшая – при однократном. 

Ключевые слова: свиноводство, продуктивность, воспроизводительная способность, искуственное осеменение, 
свиноматки, кратность осеменения, сперма хряков. 

 
Sowsartificial insemination optimization at the middle size farm conditions 
M. Tserenyuk  
The article highlights the optimal variant of main herd sows artificial insemination multiplicity definition. 
The research was carried out at the “Shubske” Farm of Bogodukhiv District of the Kharkov Region at the pig farm of 

Welsh breed pure breeding. The 120 sows totally (by 12 per week with an even distribution in groups with different insemi-
nation multiplicity) was selected for the optimal multiplicity (from one to four times) estimation. The following indices of 
sows reproductive capacity: number of born alive, weight of the nest at birth and weaning and piglets survival before wean-
ing on the 28th day were evaluated per the sows groups. Recalculation to the nest mass at the weaning at 45 days was carried 
out according in the current instruction of pigs appraisal. 

The research results were estimated by traditional methods of variation statistics. The Microsoft Excel was used for da-
tabase creation and data statistical analysis. 

In the conditions of small and medium-size farm the boars-sires using efficiency is small. Usually, the number of boar-
sire exceeds the required load in order to the risks reduce. Accordingly, there is a significant reserve for the a larger number 
of sperm-dosages using per sow. At the same time, the duration of the period of sows productive insemination during estrus 
(up to 36 hours after estrus detection) allows to increase the multiplicity of insemination to four or more times. 

In the first place, the percentage of productive fertilized sows was estimated for each group with different multiplicity of 
their insemination during estrus. As a result, different efficacy of sows was detected. The sows were used most effectively for 
their three-time and quadruple insemination (93.33 % for both variants). For double insemination, the indicator was slightly 
less effective – 90.00 %. The smallest percentage of productively-fertilized sows was obtained for single insemination – 
86.67 %. At the same time, the difference in the most contrasting groups for this indicator was 6.66 %. Between the groups 
within the limits of the double-quadruple insemination the difference was two times smaller – 3,33 %. 

The main effective reproductive capacity indicator of sows is themultiplicity. The maximum values of sows multiplicity were 
obtained at quadruple and triple insemination (p <0.01 to the once insemination sows group). The predominance of other groups of 
sows for quadruple insemination was in the range of 0.23–12.42 %. The greatest difference was obtained between the groups for 
single and four-time sows insemination. At the same time, the difference between the triple and quadruple insemination was insignif-
icant (0.03 piglets per sows per farrow in absolute terms). The difference between double insemination compared to triple and quad-
ruple was significantly higher (0.08 and 0.11 piglets per sows per farrow in absolute terms). There were no differences between the 
groups of the sows for the double, triple and quadruple insemination. There was a sequence – 1.5 piglets, 0.08 piglets, 0.03 piglets at 
the multiplicity difference compare to the insemination frequency increasing. Accordingly, the greatest effect to the multiplicity was 
occurred at the multiplicity of insemination increasing from single to double. 

The sows multiplicity growing also positively affected to the average weight of the nest at birth. At the same time, the 
average weight of one piglet at birth with an increase of multiplicity did not increase. 

The largest values of weight of the nest at birth were obtained triple and quadruple sows insemination (p <0.01 to the 
once insemination sows group). At the same time, the difference between groups of double and single insemination by this 
indicator was unreliable. There was a sequence – 0.5 kg, 0.75 kg, 0.03 kg at the difference in weight of the nest at birth com-
pare with a frequency of insemination increasing. Consequently, the greatest effect to the weight of the nest at birth was oc-
curred at multiplicity of insemination increasing from double to triple. 

No less important sows reproductive ability indicator is the weight of the nest at weaning. Though at most farms the early 
weaning of piglets from sows is used, the recount on the 45th or 60th day after weaning is used for the comparative assessment. 

The largest values of weight of the nest at weaning were also obtained for quadruple and triple insemination. However, 
there was no significant difference in the weight of the nest at weaning in the groups of the sows with different rates of in-
semination. Compared to a group of sows at single insemination the double - quadruple insemination allows to obtained addi-
tionalat 1.13–1.67 % larger nest at weaning (the difference between the groups is unreliable). 

In addition, the piglet survival at weaning was estimated. The obtained results indicate a decrease of the survival index 
with multiplicity growing. 

The smallest piglets survival before weaning was obtained for the group with quadruple insemination, the greatest pig-
lets survival – with single insemination. 

The sows multiplicity insemination increasing during estrus from single to double is increases the efficiency of sows us-
ing by 3.33 %, to triple and quadruple – by 6.66 %. 

The effectiveness of double – quadruple sows insemination of the main herd was established compared to single insemi-
nation. For such variants of insemination, the maximum values of sows multiplicity – 12,96 and 12,93 piglets per farrow 
(p <0.01 to the once insemination sows group) were obtained. 

The multiplicity increasing was positively affected to weight of nest at birth and at weaning increasing. 
Prospects for further researches are the complex reproductive ability assessment at the expense of breeding and 

evaluation index, different multiplicity of checked sows insemination estimation. 
Key words: pig breeding, productivity, reproductive ability, artificial insemination, sows, multiplicity of insemination, 

sperm of boar-sire. 
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ДВНЗ «ХДАУ»  
 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УКРАЇНІ,  
ЗОКРЕМА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
У статті розкрито сучасний стан виробництва свинини в Україні, зокрема в Херсонській області. Виявлено голо-

вні причини занепаду свинарства, на основі проведення всебічної оцінки стану розвитку галузі впродовж 26 років 
періоду реформування сільськогосподарського виробництва й переходу до ринкових відносин за 1991–2017 рр., у 
порівняні з 1990 роком у сільськогосподарських підприємствах різних правових форм господарювання України, та 
більш детально – на прикладі Херсонської області. На основі цього – визначити можливі основні напрямки і резерви 
підвищення ефективності виробництва свинини. 

Проаналізовано динаміку поголів’я свиней. Розглянута структура поголів’я свиней за категоріями господарств в 
Україні та Херсонської області у 2017 р. Визначено основні чинники спаду виробництва, що спричинили занепад 
галузі сьогодні.  

Описано причини зменшення споживання населенням м’яса і м’ясних продуктів, які досягли критичної межі 
продовольчої безпеки держави. 

Висвітлено актуальні питання визначення напрямів і резервів підвищення ефективності виробництва м’яса, зок-
рема свинини, в Україні до повного забезпечення ним потреби населення. 

Обґрунтовано напрями розвитку галузі свинарства на найближчий період, висвітлено питання істотного змен-
шення виробництва свинини в Україні, шляхи підвищення економічної ефективності які потребують подальшого 
детального дослідження, об’єктивної оцінки, наукового обґрунтування та якнайшвидшого впровадження у виробни-
цтво сільськогосподарських підприємств. 

Ключові слова: свинарство, м'ясо, виробництво, агрохолдинги, фермерські господарства, забійна маса, госпо-
дарства населення, повнораціонні корми, Україна, Данія, Канада, США, FAO, WHO 

 
Постановка проблеми. Вирішення проблеми нестачі м'ясної сировини в розрізі конкурентосп-

роможності свинарства безпосередньо залежить від теоретичних розробок і практичної реалізації 
методів ефективного використання найкращого світового і вітчизняного генофонду, що відповідає 
концепції «Food and Agriculture Organization» щодо збереження і використання генетичних ресурсів 
у сучасних технологіях виробництва сільськогосподарської продукції [5]. 

Рівень виробництва й споживання м’яса і м’ясних продуктів є визначальним показником 
добробуту людини і кожної держави. У структурі загального виробництва м’яса всіх видів, в 
Україні свинина традиційно займає одну з провідних ланок. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У галузі свинарства відбулося значне зменшення кіль-
кості поголів’я і валового виробництва продукції свинарства. Чисельність поголів’я свиней у госпо-
дарствах усіх категорій власності з 19,4 млн. голів на початок 90-х років, у 2000-х роках зменшилася 
до 7,1 млн. голів або у 2,8 разу, на 2017 рік показник впав до 6,3 млн. голів, а виробництво свинини – з 
1,5 млн. до 0,4 млн. або у 3,2 разу, а станом на січень-вересень 2017 року – 0,3 млн [1, 2]. 

Споживання м’яса і м’ясопродуктів на душу населення близько 72 кг у середньому у 90-ті 
роки, у 2000-х роках зменшилося до 39 кг, а у січні-вересні 2017 року – до 35,6 кг, при науково 
обґрунтованій нормі 82 кг. 

Упродовж 25 років, починаючи з 90-х, споживання м’яса і м’ясних продуктів на одну особу 
становило в середньому лише 31–39 кг, або менше гранично небезпечної межі згідно з норма-
тивами продовольчої безпеки України та нижче норми мінімального споживчого кошика на 
період 2017 року. І з них 16 кілограмів яловичини, 8 – свинини, 2– сало і 14 – м'яса птиці. У 
списку немає баранини та кролятини [2]. 

Зменшення споживання м’яса і м’ясних продуктів стало вагомою причиною зниження ка-
лорійності добового раціону харчування людей. 

У 2000-х роках калорійність середньодобового раціону харчування становила від 2,5 до 
3,0 тис. ккал при фактичній калорійності 3,6 тис. ккал у 90-ті роки і раціональній нормі 3,5 тис. 
ккал. Енергетична цінність добового раціону харчування значної кількості людей в Україні не 
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перевищує 2,1 тис. ккал, що за визначенням міжнародної організації охорони здоров’я «World 
Health Organization» є межею бідності [7]. 

Для порівняння зазначимо, що у США цей показник дорівнює 3,8 тис. ккал, у Канаді – 
3,5 тис. ккал, у Польщі – 3,4 тис. ккал, а частка продовольчих витрат  у сімейному бюджеті в 
середньому становила 10 % [6, 7]. 

Негативний вплив недостатнього рівня і якості харчування людей в Україні чітко проявля-
ється скороченням тривалості життя і значним зменшенням кількості населення. За офіційними 
даними Державного комітету статистики України чисельність населення країни з 51,9 млн осіб 
на початок 90-х років зменшилася до 47 млн. у 2000-х роках, а станом на січень-вересень 
2017 року становила 42 млн. [2]. 

Збільшення виробництва і споживання продуктів харчування, насамперед м’яса є вкрай ва-
жливим завданням сільськогосподарського виробництва. Визначення напрямів успішного ви-
рішення цього питання можливо на даних постійної об’єктивної оцінки стану ефективності ви-
робництва м’яса всіх видів, зокрема свинини [3, 4]. 

Тому метою досліджень є актуальні питання визначення напрямів і резервів підвищення 
ефективності виробництва м’яса, зокрема свинини, в Україні до повного забезпечення ним пот-
реби населення, що досліджувалося в наукових працях В.Г. Пелиха, Лохоня О.І. та інших [1, 3]. 

Однак питання істотного збільшення виробництва свинини в Україні, підвищення економі-
чної ефективності потребують подальшого детального дослідження, об’єктивної оцінки, науко-
вого обґрунтування та якнайшвидшого впровадження у виробництво сільськогосподарських 
підприємств. 

Мета дослідження полягає у виявленні основних причин занепаду свинарства, на основі 
проведення всебічної оцінки стану розвитку галузі впродовж 26 років періоду реформування 
сільськогосподарського виробництва переходу до ринкових відносин за 1991–2017 рр., порів-
няно з 1990 роком у сільськогосподарських підприємствах різних правових форм господарю-
вання України, і більш детально – на прикладі Херсонської області. На основі цього – визначи-
ти можливі основні напрями і резерви підвищення ефективності виробництва свинини. 

Матеріал і методика дослідження. Об’єктами досліджень були показники галузі свинарст-
ва у різних формах господарювання сільськогосподарських підприємств, серед яких агрохол-
динги, фермерські господарства та господарства населення України, за даними Державного ко-
мітету статистики України. 

Основним методом дослідження є діалектичний, який передбачає вивчення явищ, подій, 
фактів, показників у їх тісному взаємозв’язку, суперечностях у постійній зміні та розвитку. 

При проведенні досліджень використовували економіко-статистичний, абстрактно-логіч-
ний, монографічний методи, на основі аналізу яких можна отримати показники динаміки і вза-
ємозв’язку, щоб дати оцінку стану виробництва продукції свинарства, провести узагальнення, 
висновки, обґрунтувати основні напрями розвитку галузі. 

Обробка даних проводилася методом статистики з використанням персональних комп’ютерів 
та пакетів прикладного програмного забезпечення MS OFFICE 2010 та STATISTICA v.9.0. 

Основні результати дослідження. Показники чисельності поголів’я свиней у динаміці ро-
ків свідчать про незадовільний рівень сталого виробництва свинарства. 

Загальна кількість поголів’я свиней у господарствах усіх категорій власності Херсонської 
області майже 1,0 млн. голів на початок 90-х років, у 2000-х роках зменшилася до 0,2 млн. го-
лів, а станом на січень-вересень 2017 року – до 0,08 млн. голів, або у 12,5 раз менше (табл. 1). 

Багато авторів у публікаціях про розвиток свинарства стверджують, що ця  галузь в Україні 
традиційно була і залишається високорозвинутою. Аналіз статистичних даних спростовує такі 
твердження щодо стану і розвитку свинарства в Україні в цілому і в окремих областях. 

Наведемо порівняльні розрахунки. Наприклад, у Данії на кожних 100 жителів щорічно ви-
рощують 500 свиней [6]. В Україні у 2000-х роках на 100 жителів налічувалося близько 17 сви-
ней, станом на січень-вересень 2017 року – 7 свиней, по Херсонській області – лише 6 свиней 
[2]. Різниця у результатах порівняльного розвитку свинарства в Україні з показниками Данії 
очевидна. 

Одностайною є думка вчених та практиків сільськогосподарського виробництва щодо без-
сумнівних господарських та економічних переваг ведення тваринництва, зокрема свинарства, у 
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великотоварних сільськогосподарських підприємствах, порівняно з особистими підсобними 
господарствами населення. З огляду на це, розвиток свинарства в Херсонській області та Укра-
їни в цілому, впродовж усіх років реформування сільського господарства і переводу його на 
ринкові відносини, відбувається найгіршим шляхом. 

 
Таблиця 1 – Чисельність поголів’я свиней у господарствах різних категорій 

Роки 
Поголів’я свиней у всіх катего-

ріях господарств 

У тому числі 
сільськогосподарські 

підприємства 
господарства населення 

тис. гол. % тис. гол. % тис. гол. % 
Україна 

90-ті 19427000 
100 

14071000 72,4 5356000 27,6 
2000-ні 7652000 2414000 31,5 5238000 68,5 

2017 6480000 3270000 50,46 3210000 49,5 
2017 р. у % до 

90-х р. 
3 Х 4 Х 2 Х 

Херсонська область 
90-ті 988,1 

100 
828,4 83,8 159,7 16,2 

2000-ні 228,4 82,0 35,9 146,4 64,1 
2017 157,4 78,3 49,7 79,1 50,3 

2017 р. у % до 
90-х р. 

(7,8) залишок Х 11 Х 2 Х 

 
У 90-х роках майже 73 % свиней від загальної чисельності в Україні, і 83,4 % в Херсонській 

області утримувалося у сільськогосподарських підприємствах, а решта – в особистих підсобних 
господарствах населення. Станом на січень-вересень 2017 року в господарствах громадян 
утримувалося 49,5 %, але в розрізі кількості зменшилася тільки в 2 рази, а сільськогосподарські 
підприємства скоротили чисельність поголів’я свиней у 4 рази [2]. 

У зв’язку з цим існує думка, що виробництво свинини перемістилося з суспільного сектору 
сільськогосподарських підприємств у приватний сектор господарств населення, досягнення пе-
реходу до ринкових відносин. Однак аналіз абсолютних показників наявності поголів’я свиней 
та інших показників ведення свинарства в останні роки переконливо свідчать про зворотнє. 

Видавати бажане за дійсне при оцінці стану розвитку свинарства в Україні, зокрема в 
Херсонській області, означає завдавати шкоди визначенню резервів і напрямів відродження 
важливої галузі тваринництва. Тільки всебічна об’єктивна оцінка галузі в господарствах різних 
категорій власності стане локомотивом для визначення шляхів та резервів відродження і пода-
льшого розвитку галузі в перспективі. 

Значне зменшення чисельності поголів’я свиней в Україні, зокрема в Херсонській області, 
зумовило стрімкі темпи зменшення виробництва свинини. У господарствах усіх категорій вла-
сності на початок 90-х років було вироблено 1,5 млн. свинини у забійній вазі. У 2000-х роках ця 
цифра зменшилася до 0,5 млн., а станом на січень-вересень 2017 року – до 0,4 млн. тобто стала 
в чотири рази менше. У Херсонській області в 1990 році вироблення свинини у забійній вазі 
сягало 78,6 тис., у 2000-х роках – лише 23,9 тис. т, а станом на січень-вересень поточного року 
– 21,2 тис. т. 

Виробництво свинини у сільськогосподарських підприємствах за досліджувані періоди 
зменшилося в 6 раз, а в господарствах населення – у 2 рази.  

Більшість поголів’я утримує населення, як і сотні років тому. Основна праця з догляду за 
поголів’ям виконується вручну, що не може забезпечити ефективне виробництво свинини і ви-
соку матеріальну зацікавленість особистих підсобних господарств. Результатом цього є відмова 
великої кількості населення від розведення свиней. Ці дані підтверджує статистика, яка переко-
нливо свідчить, що галузь свинарства в Україні знаходиться на примітивному рівні. 

Виробництво свинини в забійній масі у розрахунку на одну особу в Україні становило 
30,4 кг у 90-х роках, у 2000-х роках – 11,2 кг, а станом на січень-вересень 2017 року – 8 кг. 

Отже, обсяг виробництва свинини для харчування людей у розрахунку на добу становить 30 г. 
Виробництво свинини у забійній масі сільськогосподарськими підприємствами, у розрахун-

ку на одну особу держави, у 2000-х роках становило менше 4 кг або в середньому 10 г на добу. 
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Таблиця 2 – Виробництво свинини у забійній масі, тис. 

Роки 
Усі категорії  
господарств 

Сільськогосподарські підприєм-
ства Господарства 

 населення 

Виробництво свинини 
с.-г. підприємствами 

% всього у т.ч. ФГ 
Україна 

90-ті 1576 894 - 682 56,7 
20-ні 526 162 8 364 30,8 
2017 149,5 50,4 9 90,1 39,7 

2017 р. у % до 
90-х р. 

9,5 5,4 - 13,2 - 

Херсонська область 
90-ті 78,6 60,3 - 18,3 76,7 
20-ні 23,9 2,5 0,8 20,6 13,8 
2017 21,2 2,7 4,9 13,6 35,8 

2017 р. у % до 
90-х р. 

26,9 5,5 - 74,3 - 

 
Питома вага свинини в загальному виробництві м’яса всіх видів господарств у 20-х роках 

становила 30,5 %, чого з урахуванням господарських, природно-кліматичних та економічних 
умов недостатньо. 

У 90-х роках валове виробництво зерна в Україні сягало 50 млн, а витрати концентрованих 
кормів на годівлю худоби та птиці, основу яких складало зерно, становили близько 36 млн. 
В останні роки витрати концентрованих кормів зменшилися до 12 млн,або у три рази порівняно 
з 90-ми роками. Це і стало однією з основних причин зменшення кількості молока, м’яса, сала, 
яєць. 

Представники посередницьких структур, зернотрейдери, влада за допомогою ЗМІ всіляко 
переконують громадськість, що «Їм вигідно збільшувати експорт зерна, яке є непотрібним в 
Україні. Окремі політики стверджують, що Україна стає житницею не тільки Європи, а й усьо-
го світу. Такі дії переконливо свідчать: експорт зерна – це експорт сировини, що є типовим для 
технологічно, технічно, науково й економічно відсталих країн. 

Висновки. Галузь свинарства в Україні впродовж останніх 26 років прийшла в глибокий 
занепад. Чисельність поголів’я свиней в усіх категоріях господарств зменшилася з 19,4 млн го-
лів до 6,5 млн голів, або утричі, а валове виробництво свинини в забійній масі – з 1576 тис. до 
149,5 тис. або в 9,5 разу. Особливо відчутним було зменшення кількості поголів’я свиней у 
5 разів і виробництво свинини у 6 разів у сільськогосподарських підприємствах [2]. 

За даними вчених Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», напрям 
«Бюджетна дотація для стимулювання виробництва окремих видів сільгосппродукції» бюджет-
ної програми 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», попри 100 % фінансу-
вання у 2017 році, виявився недостатньо ефективним. Підтримкою скористалися тільки три 
компанії з виробництва свинини. Вони змогли акумулювати у своєму розпорядженні близько 
2,0 млрд грн бюджетних дотацій – половину від загального бюджету держпідтримки за даним 
напрямом [2]. 

Результати функціонування цього напряму підтримки у 2017 році засвідчили, що механізм 
розподілу бюджетних дотацій не забезпечив його обрану ідеологію. Адже він мав стимулювати 
зростання обсягів тваринницької, овочевої, плодово-ягідної продукції в якомога більшої кіль-
кості суб’єктів господарювання, з метою забезпечення позитивного впливу на рівень внутріш-
ніх цін на таку продукцію. Усі зусилля пішли на сприяння подальшому зростанню надпотуж-
них птахівничих та свинарських компаній, сукупний оборот яких з часом може перевищити 
відповідний показник усіх сільгосппідприємств. 

Також дана установа розрахувала, що одна гривня, отримана в сільському господарстві, за-
безпечує дванадцять гривень в інших сферах життєдіяльності суспільства – постачання, збері-
гання, переробки, харчування тощо. Експортуючи великі обсяги зерна, Україна інвестує в еко-
номіку іншої держави, тим самим забезпечує у них нові робочі місця у переробній галузі, тва-
ринництві, торгівлі, а також гарантує одержання ними прибутку від використання української 
сировини. 
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Упродовж досліджуваних років нестача концентрованих кормів в Україні зумовлює низь-
кий рівень годівлі свиней на вирощуванні та відгодівлі, і як наслідок – низькі показники їх 
м’ясної продуктивності, а також багаторазові перевитрати кормів на одну голову свиней у роз-
рахунку на одиницю приросту їх живої маси. Для підтвердження цього зазначимо, що витрати 
концентрованих кормів на одну голову свиней на вирощуванні й відгодівлі впродовж 90-х і 
2000-х рр. становили лише 5–6 ц корм. од., що у два рази менше, ніж зоотехнічні норми, а сере-
дні витрати кормів у розрахунку на 1 ц приросту живої маси свиней – 11–22 ц корм. од., що у 
п’ять раз більше за зоотехнічні нормативи. 

Багаторазове зменшення виробництва свинини стало однією з причин зменшення спожи-
вання населенням м’яса і м’ясних продуктів до критичної межі продовольчої безпеки держави. 

Сучасний стан свинарства під дією недосконалості економічних умов виробництва і реалі-
зації продукції занепадає. 

Для відродження галузі тваринництва, особливо свинарства, в Україні слід розробити на 
державному рівні систему заходів і впровадити їх у виробництво повнораціонних кормів. Пот-
рібно відродити комбікормову промисловість, забезпечити підвищення загального рівня годівлі 
свиней на вирощуванні і відгодівлі до 10–12 ц корм. од. у розрахунку на 1 середньорічну голо-
ву, сприяти відбудові і реконструкції старих та будівництву нових свинокомплексів із впрова-
дженням новітніх інтенсивних технологій промисловості; вдосконалити, розробити та ввести в 
дію такі правила й економічні умови, які б гарантували ефективне виробництво свинини. 
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Современное состояние производства свинины в Украине, в частности Херсонской области 
И.В. Чернышов, М.В. Левченко  
В статье раскрыто современное состояние производства свинины в Украине, в частности Херсонской обла-

сти. Выявлены основные причины упадка свиноводства, на основе проведения всесторонней оценки состояния 
развития в течение 26-летнего периода реформирования сельскохозяйственного производства, перехода к ры-
ночным отношениям за 1991–2017 гг., по сравнению с 1990 годом, в сельскохозяйственных предприятиях раз-
личных правовых форм хозяйствования Украины, и более подробно – на примере Херсонской области. На этой 
основе – определить возможные основные направления и резервы повышения эффективности производства 
свинины. 

Проанализирована динамика поголовья свиней. Рассмотрена структура поголовья свиней по категориям хо-
зяйств в Украине и Херсонской области в 2017 г. Определены основные факторы спада производства, что привело к 
упадку отрасли сегодня. 

Описаны причины уменьшения потребления населением мяса и мясных продуктов, достигшие критической чер-
ты продовольственной безопасности государства. 

Освещены актуальные вопросы определения направлений и резервов повышения эффективности производства 
мяса, в частности свинины, в Украине для полного обеспечения потребности населения. 

Обоснованы направления развития отрасли свиноводства на ближайший период, освещены вопросы существен-
ного уменьшения производства свинины в Украине, пути повышения экономической эффективности, которые тре-
буют дальнейшего детального исследования, объективной оценки, научного обоснования и скорейшего внедрения в 
производство сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: свиноводство, мясо, производство, агрохолдинги, фермерские хозяйства, убойная масса, хо-
зяйства населения, полнорационные корма, Украина, Дания, Канада, США, FAO, WHO. 

 
The current state of pork production in Ukraineand Kherson region in particular 
I. Chernyshov, M. Levchenko  
The paper examines the current state of pork production in Ukraine and in Kherson region in particular. The study re-

veals the main causes of the decline in pig farming on the basis of conducting a thorough evaluation of the conditions of its 
development over 26 years of the period of reforming the agricultural production during its transition to market relations in 
1991–2017 as compared to 1990 in the agricultural enterprises of different economic entities in Ukraine and especially in 
Kherson region. On this basis possible main trends and resources for improving the efficiency of pork production were de-
termined. 

The indexes of the total number of pigs in the dynamics of the years prove the unsatisfactory level of the sustainable de-
velopment of pig farming. 
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The total number of pigs in the farms of all types of ownership was about 1.0 million pigs in Kherson region at the be-
ginning of the 90’s, in the 2000’s it fell to 0.2 million pigs, and in the period January-September of 2017 it made 0.08 million 
pigs or 12.5 times less. 

Pig farming as a branch of agriculture in Ukraine has been highly developed. The analysis of the statistical data dis-
proves such statements concerning the state and development of pig farming in Ukraine on the whole and in its separate re-
gions in particular. 

The study analyses the dynamics of the total number of pigs. It looks at the structure of the total head by the types of 
farms in Ukraine and Kherson region in 2017. The paper determines the main factors of the production decline which caused 
the current recession of the industry.  

The study describes the causes of the reduction in the consumption of meat and meat products which reached a critical 
limit of the country’s food security.  

The paper highlights the topical issues of determining the trends and resources for improving the efficiency of meat pro-
duction, especially pork production in Ukraine to meet the demands of the population. 

The study substantiates the trends of the development of pig farming for the nearest future, it examines the problem of a consid-
erable decrease in pork production in Ukraine, the ways to improve the economic efficiency which need further thorough research, 
objective estimation, scientific substantiation and rapid implementation into production by agricultural enterprises. 

Undoubtedly the number of economic advantages of animal husbandry on the whole and pig farming in particular at 
large agricultural enterprises as compared to individual farms has been unchangeable. Taking it into account we are con-
vinced that pig farming in Kherson region and, unfortunately, in Ukraine on the whole has been developing in the worst way 
over all the years of the reforms in agriculture and its transition to market relations. 

In the 90’s about 73 % of pigs out of the total number in Ukraine and 83.4 % in Kherson region were kept at agricultural 
enterprises, and the rest of them – in individual farms of the population. In the period January-September of 2017 49.5% of 
pigs were kept in the individual farms, but their number decreased only twice, and the agricultural enterprises reduced the 
total number of pigs four times. 

The analysis of the absolute indexes of the total number of pigs and other indexes of pig farming persuasively proves the 
other in recent years. 

To represent desirable facts as actual ones while evaluating the development of pig farming in Ukraine on the whole and 
in Kherson region in particular means to do harm to determining the resources and trends of restoring an important branch of 
animal husbandry. Only a thorough objective evaluation of the current state of pig farming in the farms of different types of 
ownership will become an engine for determining the ways and resources for restoration and further development of pig 
farming in the future. 

A considerable reduction in the total number of pigs in Ukraine and separately in Kherson region led to a sharp decrease 
in pork production. At the beginning of the 90’s 1.5 million tons of pork was produced in slaughter weight in the farms of all 
the types of ownership, in the 2000’s it decreased to 0.5 million tons, and in the period January-September of 2017 0.4 mil-
lion tons was produced or four times less, in 1990 in Kherson region it reached 78.6 thousand tons of slaughter weight, and in 
the 2000’s – only 23.9 thousand tons, and in the period January-September of the current year it was 21.2 thousand tons. 

Pork production at the agricultural enterprises decreased 6 times for the period of the research, and it fell twice in the in-
dividual farms of the population.  

As a hundred and two hundred years ago the predominant number of pigs is kept by individuals, the main activities of 
caring for the animals are performed by hand, and it cannot ensure efficient pork production and high financial interest of 
individual farms. A convincing proof of it is the refusal of an increasing number of the individuals to raise pigs. These data 
are confirmed by the statistics which persuasively proves that pig industry in Ukraine is at a primitive level. 

In Ukraine pork production in slaughter weight calculated per capita was 30.4 kg in the 90’s, and in the 2000’s it made 
11.2 kg, and in the period January-September of 2017 it was 8 kg. 

In the 2000’s pork production in slaughter weight at the country’s agricultural enterprises calculated per capita was less 
than 4 kg or about 10 g per day on average. 

The specific weight of pork in the total meat production of all categories of enterprises in the 20’s made 30.5 % that is 
extremely insufficient taking into account the farming, nature and climatic, economic conditions. 

In the 90’s the gross grain production in Ukraine reached 50 million tons, and the expenditures of concentrates to feed 
cattle and poultry, mainly consisting of grain, were about 36 million tons. In recent years the expenditures of concentrates 
have decreased to 12 million tons, or three times as compared to those of the 90’s. It became one of the main reasons of a 
decrease in the amount of milk, meat, lard, eggs. 

The study analyzes the dynamics of the total head of pigs. It looks at the structure of the total number of pigs by the cat-
egories of farms in Ukraine and Kherson region in 2017. The research determines the main factors of the production decline 
which caused the recession of the industry at present.  

The study describes the causes of a decrease in consumption of meat and meat products by the population, which has 
reached a critical limit of the country’s food security.  

The research outlines the topical issues of determining the trends and resources for improving the efficiency of meat 
production, pork in particular, in Ukraine to meet the population’s demands completely. 

The study substantiates the trends of the development of pig farming for the nearest future, it examines the issues of a 
considerable decrease in pork production in Ukraine, the ways to improve the economic efficiency which need further thor-
ough research, objective evaluation, scientific substantiation and rapid implementation into agricultural production. 

Key words: pig farming, meat, production, agro-holdings, farms, slaughter weight, individual farms, complete feeds, 
Ukraine, Denmark, Canada, USA, FAO, WHO. 
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АДАПТИВНА ПОВЕДІНКА ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ  
ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ НА ЛІТНЄ ТАБІРНЕ УТРИМАННЯ 

 
Наведено дані з вивчення адаптивної поведінки корів голштинської та української червоної молочної порід при пере-

веденні на літнє табірне утримання. Встановлено, що тварини високого соціального рангу мали вищі середньодобові надої 
у порівнянні з коровами середнього і низького рангів. У голштинської худоби різниця становила 2,82 (Р<0,95) і 3,67 кг 
молока (Р>0,95), відповідно в української червоної молочної – 0,62 і 2,14 кг молока (Р<0,95). При переведенні тварин до 
літнього табору в перші дві доби надої знижуються. У корів голштинської породи зниження продуктивності становило: у 
тварин високого рангу – 0,64 кг, середнього – 0,44 кг і низького – 0,73 кг молока. Тварини червоної молочної породи на 
зміну умов утримання відреагували більш значним зменшенням продуктивності.  

Середньодобові надої за дві доби понизились у корів високого рангу на 1,72 кг, середнього – на 2,37 кг і низько-
го – на 1,70 кг молока.  

Встановлено, що голштинська худоба швидше адаптувалася до нових умов утримання. Рівень молочної продук-
тивності корів на третю добу відновився і почав наростати під дією позитивних чинників, а на п’яту добу середньо-
добові надої відносно надоїв перед виведенням до літнього табору зросли у тварин високого рангу на 4,5 кг (Р>0,95), 
середнього – на 3,75 кг (Р<0,95) і низького – на 3,09 кг (Р< 0,95). У корів української червоної молочної породи про-
цес адаптації до нових умов утримання триваліший на одну добу.  

Ключові слова: молочні корови, поведінка, ранг, літній табір, доїння, надій. 
 

Постановка проблеми. За інтенсифікації молочного скотарства дедалі вище вимоги став-
ляться до тварин. Вони мають бути пристосованими до поїдання великої кількості кормів, при-
датними до машинного доїння, мати добру відтворну здатність, стійкість до захворювань, реа-
лізувати високу продуктивність. При цьому тварини повинні постійно пристосовуватися до но-
вих умов, що спричиняє у них додаткове напруження фізіологічних процесів, підвищує витрати 
енергії в організмі, знижує захисні сили організму та їх потенційні якості [1–5]. Чинники на-
вколишнього середовища можуть як позитивно, так і негативно позначатися на продуктивності 
молочного стада, оскільки вони впливають і на споживання корму [6].  

Поведінка тварин нерозривно пов’язана з утворенням одних і згасанням інших рефлексів 
[7]. Використовуючи умовні рефлекси, можна полегшити працю людини з догляду за тварина-
ми, та підвищити їх продуктивність [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Між поведінкою тварини, зовнішніми подразни-
ками, які вона сприймає, та внутрішнім фізіологічним станом існує тісний взаємозв’язок. Кож-
на зі складових системи – поведінка–зовнішнє середовище–внутрішній стан – може стати при-
чиною змін інших. Тому поведінка є одним із найважливіших показників виявлення всіх відхи-
лень у здоров’ї та продуктивності тварин [9–11]. Вона проявляється в усіх елементах технології 
виробництва. Так, добова ритмічність, умовно-рефлекторні зв’язки, подразнення, вид корму та 
інші стимули зовнішнього середовища можуть слугувати пусковими сигналами кормової акти-
вності тварин [12–15]. 

Знання поведінки, уміння передбачати і керувати нею надзвичайно важливі в умовах спеціалі-
зації та концентрації тваринництва [16–18]. На великих молочних фермах і комплексах створено 
необхідні умови для підвищення раціональності використання приміщень, ритмічності та потоко-
вості. Це дає змогу краще організувати працю тваринників, підвищити ефективність виробництва в 
цілому [19, 20, 21]. Але при цьому дуже важливо, щоб потоковість виробничих процесів і операцій 
відповідала фізіологічним особливостям тварин і забезпечувала їм комфорт [22, 23]. 

У процесі виробництва людина своїми діями часто створює ситуації, що сприяють виник-
ненню зіткнень між тваринами: введення нових корів та виведення постійних, що освоїлися в 
технологічній групі, переведення тварин зі стійлового утримання на пасовищне та літнє табірне 
утримання, формування технологічних груп без урахування породних особливостей тварин, 
зоотехнічних показників тощо. У результаті виникають стресові ситуації, що впливають на стан 
здоров’я тварин і спричиняють різке зниження продуктивності та скорочення строків довічного 
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використання корів [23, 24]. Найбільше зниження молочної продуктивності корів (до 24 %) від-
значено при зміні одночасно декількох стереотипів – способу утримання, типу доїльної устано-
вки та кратності доїння [25]. 

Тому подальше наукове пропрацювання цих питань безсумнівно набуває актуальності у 
зв’язку з впровадженням промислових технологій виробництва, заснованих на високій концен-
трації поголів’я великої рогатої худоби на обмежених площах, що супроводжується постійним 
стресовим станом через внутрішньовидовий антагонізм та порушення соціальної ієрархії [26–
28]. Слід запобігати розвитку конфліктних ситуацій, намагатися стабілізувати встановлену в 
технологічній групі соціальну ієрархію. 

Мета дослідження – вивчити адаптивну поведінку та продуктивність корів голштинської та 
української червоної молочної порід при переведенні їх на літнє табірне утримання. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проведені на базі племзаводу «Чумаки» за 
технології виробництва молока з прив’язним способом утримання худоби у зимовий (стійло-
вий) період та безприв’язним – у літній період у таборах, на двох технологічних групах корів-
аналогів за віком, місяцем лактації та фізіологічним станом: І група – тварини голштинської 
породи, ІІ – української червоної молочної. Піддослідні тварини перебували в однакових умо-
вах утримання і годівлі за типовими для зони Степу силосно-сіно-концентратними раціонами. 
Із ранньої весни до пізньої осені тварини були забезпечені зеленими кормами за системою ор-
ганізації кормової бази – зелений конвеєр. Доїння корів – дворазове у зимово-стійловий період 
у стійлах на лінійних доїльних установках АДМ-8 у молокопровід, при переведенні до літнього 
табору – на доїльних майданчиках. Кожен оператор машинного доїння працював з трьома дої-
льними апаратами. Згодовування зволожених концентрованих кормів проводилось індивідуа-
льно під час доїння.  

Показники поведінки корів вивчали відповідно до їх класифікації за технологічним прин-
ципом, методом візуальних хронометражних спостережень за методикою А.А. Бондаря [29]. 
Оцінку рангової субординації проведено за прив’язного утримання методом встановлення ви-
трат часу на поїдання комбікорму з годівниці, розташованої між двома коровами, за методикою  
В.Е. Недави та ін. [30]. Біометричну обробку даних зроблено відповідно до Г.Ф. Лакина [31]. 

Основні результати дослідження. При розділенні групи голштинської худоби за рангами 
встановлено, що по 13 голів ввійшли до високого та середнього рангів і 11 голів – до низького 
ієрархічного рангу. У групі корів української червоної молочної породи по 15 голів ввійшли до 
високого і середнього рангу і 17 голів – до низького ієрархічного рангу. Між тваринами голш-
тинської породи, залежно від рангової належності, не встановлено істотної різниці як за живою 
масою, так і за середньодобовими надоями (табл. 1). Корови української червоної молочної по-
роди середнього і низького рангів мали дещо нижчу живу масу в порівнянні з тваринами висо-
кого рангу, відповідно на 13,47 кг і 5,53 кг при Р<0,95. Різниця за середньодобовими надоями 
між коровами високого та середнього рангів становила 1,14 кг (Р<0,95), між високим і низьким 
– 3,7 кг молока (Р>0,99). 

 
Таблиця 1 – Середньодобові надої і жива маса корів відповідно до рангової субординації 

Група тварин 
Жива маса, кг Середньодобовий надій, кг 

високий ранг 
(n=13) 

середній ранг 
(n=13) 

низький ранг 
(n=11) 

високий ранг 
(n=15) 

середній ранг 
(n=15) 

низький 
ранг (n=17) 

І – голштинська 
555,75 
±10,67 

556,00 
±11,26 

544,77 
±12,17 

22,98 
±1,57 

21,29 
±1,81 

18,71 
±2,35 

ІІ – українська чер-
вона молочна 

505,39 
±10,49 

491,92 
±15,89 

499,86 
±15,84 

17,49 
±1,10 

16,35 
±0,99 

13,79* 
±0,84 

Примітка. *Р>0,99. 
 

При аналізі добових індивідуальних хронометражних спостережень встановлено, що в корів 
голштинської та української червоної молочної порід домінантного рангу тривалість жуйки 
стоячи довша, у порівнянні з тваринами середнього та низького рангів, відповідно на 43 і 46 та 
28 і 63 хвилини. Загальна тривалість жуйки у корів високого рангу обох порід теж довша, у по-
рівнянні з тваринами низького рангу, відповідно на 28 і 30 хвилин. 
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Відносини корів голштинської та української червоної молочної порід відзначалися певною по-
ступливістю. При введені в технологічну групу нових тварин соціальна рівновага встановлювалася 
на другий день, але при цьому із 16 прибулих корів голштинської породи до групи тварин високого 
рангу ввійшли 33 %, до середнього – 27 % і до низького – 40 %. Із 19 нововведених тварин у групу 
корів української червоної молочної породи 58 % увійшли до низького рангу, 37 % – до середнього 
і лише 5 % – до високого рангу. Отже, у тварин української червоної молочної породи більш чітко 
прослідковується ієрархічний ряд на принципі домінантності та підлеглості. 

Формування за прив’язного утримання технологічних груп корів за часом отелення знижує 
стресові реакції. Кожна технологічна група набуває форми замкнутого стада. Всередині груп відсу-
тня агресивність, тварини запам’ятовують свої місця і сусідок, що стоять поряд у стійлах. Між ни-
ми часто спостерігаються дружні стосунки: лижуть одне одного, поступаються місцем для відпо-
чинку лежачи, тримаються поруч при прогулянках на вигульних майданчиках. Особливо часто такі 
відносини спостерігаються у корів української червоної молочної породи: протягом досліджень 
зафіксовано в середньому 56 випадків, у корів голштинської породи – 33.  

Різка зміна утримання тварин при переведенні до літнього табору з прив’язного на без-
прив’язне утримання спричиняє необхідність перебудови стереотипу їх поведінки слабо або 
сильно вираженими стресовими станами. Найменша при цьому агресивність і найбільша швид-
кість адаптації спостерігається у голштинської худоби. До умов утримання в загоні, з достатнім 
фронтом годівлі, де годівниці були вщерть заповнені зеленою масою, тварини призвичаїлися в 
перший день. Вони відрізнялися дисциплінованістю, добрим запам’ятовуванням входу на дої-
льний майданчик.  

Корови української червоної молочної породи при переведенні до літнього табору менше їли і 
лежали навіть на наступний день. Особливий неспокій спостерігався в перші години перебування їх 
у літньому таборі: корови оглушливо ревли, рухалися з одного краю загону в інший. Процес їх ада-
птації до нових умов, у порівнянні з голштинською худобою, триваліший на одну добу.  

Тварини високого рангу обох порід швидше призвичаїлися до нових умов: активно руха-
лись у секціях, займали фронт годівлі, ближчий до воріт переддоїльного майданчика, а в спеко-
тні дні оточували корито з водою і продовжували стояти біля нього навіть після пиття води.  

Тварини низького ієрархічного рангу більш полохливі, обережні, не вступають у сутички. 
Поведінка у них пасивно оборонна. Корови середнього рангу займали проміжний тип між ви-
соким і середнім рангами.  

Доїння корів відповідно до розпорядку дня створює у них стійкий стереотип на процес, що 
сприяє кращому прояву рефлексу молоковіддачі й повнішого видоювання. При включенні дої-
льної системи у тварин спостерігається стан очікування доїння: вони насторожені, вим’я збіль-
шується в об’ємі, набрякають дійки. За прив’язного утримання в кожне доїння оператор доїть 
корів у певній послідовності. За умов безприв’язного утримання, при відсутності можливості 
контролю за тваринами оператором машинного доїння, вирішальне значення мають суборди-
наційні відносини між ними. Ці відносини встановлюються під час годівлі та відпочинку тва-
рин в зоні утримання і під час руху та очікування на переддоїльному майданчику. Корів дослі-
дних груп у попередній рік утримували і доїли за таких самих умов, тому вони адаптувались не 
до умов доїння, а до черговості заходу на доїльний майданчик. Відомо, що в основі кожного 
акту поведінки корів лежить не лише біологічна мотивація, а й ефективний стимул, яким у 
цьому випадку є згодовування зволоженої суміші концкорму під час доїння.  

Для більшості корів голштинської та української червоної молочної порід притаманна тен-
денція дотримання певної послідовності заходження на доїння разом зі своїми сусідками за 
прив’язного утримання. Перші три доби всі тварини І групи скупчувалися біля вхідних дверей 
на доїльний майданчик, а потім почали розташовуватися відповідно до рангу: біля дверей за-
лишалися корови високого рангу, а середнього і низького спокійно лежали на протилежному 
кінці переддоїльного майданчика і поступово підходили на доїння самі, або на оклик оператора 
машинного доїння. При встановленні ієрархічного ряду аналогічно поводилася і червона моло-
чна худоба. У середньому 63 % корів цієї породи ішли на доїння самі, а решта примусово під-
гоном. При цьому слід зазначити, що заходження корів самостійно на доїльний майданчик пот-
ребує 6–10 с, а з підгоном 1–2 хвилини, що відволікає оператора від процесу доїння та збільшує 
його тривалість. 
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У процесі адаптації тварин до нових умов черга заходу корів на доїння змінюється. Деякі 
тварини при заході на доїння чітко дотримувалися своєї черги, але в більшості поголів’я черго-
вість змінювалась як при ранковому, так і вечірньому доїнні. У голштинської худоби зміна по-
слідовності черги заходу на доїльний майданчик зростала від 2,13±0,35 до 2,54±0,34 бала 
(Р<0,95), а у тварин української червоної молочної породи – зменшувалася від 2,08±0,29 до 
1,82±0,27 бала (Р<0,95), що ще раз підтверджує більш виражену соціальну ієрархію серед тва-
рин цієї породи (табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Зміна черговості заходу корів на доїльний майданчик 

Показник 

Групи корів 

І – голштинська 
ІІ – українська червона 

молочна 
n, гол M±m n, гол M±m 

У перші дві суміжні доби при переведе ні у літній табір, бали 37 2,13±0,35 47 2,08±0,29 
Через 10 діб після переведення у літній табір, бали 37 2,19±0,30 47 1,98±0,23 
Через місяць після переведення у літній табір, бали 50 2,54±0,34* 50 1,82±0,34* 

Примітка. *Р<0,95. 
 

При аналізі добових надоїв корів І і ІІ груп відносно рангової належності встановлено, що тва-
рини високого рангу мали вищі середньодобові надої у порівнянні з коровами середнього і низько-
го рангів (табл. 3). У голштинської худоби різниця відповідно становила 2,82 (Р<0,95) і 3,67 кг мо-
лока (Р>0,95), в української червоної молочної – 0,62 і 2,14 кг молока (Р<0,95). При переведенні 
тварин до літнього табору в перші дві доби надої знижуються. У корів голштинської породи зни-
ження продуктивності становило у тварин високого рангу – 0,64 кг, середнього – 0,44 кг і низького 
– 0,73 кг молока. Тварини червоної молочної породи на зміну умов утримання відреагували більш 
значним зменшенням продуктивності. Середньодобові надої за дві доби знизились у корів високого 
рангу на 1,72 кг, середнього – на 2,37 кг і низького – на 1,70 кг молока. 

 
Таблиця 3 – Зміна середньодобових надоїв молока  при переведенні корів до літнього табору 

Група 
Період взяття 
показників 

Високий ранг Середній ранг Низький ранг 

n, 
гол 

надій, кг 
Сv, % 

n, 
гол 

надій, кг 
Сv, % 

n, 
гол 

надій, кг 
Сv, % 

M±m M±m M±m 

І – (голштин-
ська) 

 
 
 
 
 
 

Перед переведен-
ням у літній табір 

13 19,01±1,53 29,08 13 16,19±1,78 36,62 11 15,34±1,67* 32,65 

Після переведен-
ня у літній табір 

         

1 день 13 18,54±1,39    26,10 13 15,82±1,72 36,21 11 14,99±1,44 28,88 
2 день 13 18,37±1,37 26,20 13 15,75±1,56 38,22 11 14,61±1,14 30,94 
3 день 13 19,75±1,67 24,25 13 16,37±1,66 36,10 11 15,91±1,24 32,49 
4 день 13 21,37±1,37 22,22 13 18,31±1,44 33,42 11 17,43±1,29 36,83 
5 день 13 23,51±1,43* 21,18 13 19,94±1,82 30,34 11 18,43±2,10 45,41 

ІІ –
(українська 
червона мо-
лочна) 

 
 
 
 
 

Перед переведен-
ням у літній табір 

15 16,82±1,81 48,51 15 16,20±1,52 36,335 17 14,06±1,63 47,79 

Після переведен-
ня у літній табір 

         

1 день 15 15,10±1,81 46,55 15 13,83±2,15 58,35 17 12,42±1,17 38,89 
2 день 15 16,30±1,78 45,03 15 13,90±1,97 57,91 17 12,36±1,17 39,08 
3 день 15 16,60±1,73 41,82 15 15,80±1,54 37,78 17 12,93±1,26 41,53 
4 день 15 16,90±1,78 37,81 15 15,80±1,56 39,49 17 13,89±1,38 41,18 
5 день 15 19,16±1,64 33,20 15 18,41±1,25 28,02 17 15,56±1,39 39,39 

Примітка. *Р>0. 
 

Значний спад продуктивності можна пояснити тим, що різка зміна умов утримання корів 
при переведенні до літнього табору стає причиною виникнення стресу. В умовах стресу нерво-
ва система чинить вплив на секреторну діяльність молочної залози, оскільки на певній фазі ро-
звитку стресу всі метаболічні процеси в організмі направлені на мобілізацію енергетичних ре-
сурсів для подолання фізичних і психологічних навантажень.  
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Синтез молока в цей період стає менш важливим. У такій ситуації зниження молочної про-
дуктивності можна вважати однією із захисних мір організму. 

Оскільки голштинська худоба швидше адаптувалася до нових умов, рівень молочної проду-
ктивності корів на третю добу відновився і почав наростати під дією позитивних чинників: чис-
те повітря, інсоляція, вільне переміщення на значній території, достатнє забезпечення свіжими 
зеленими кормами. На п’яту добу середньодобові надої зросли відносно надоїв перед виведен-
ням до літнього табору у тварин високого рангу на 4,5 кг (Р>0,95), середнього – на 3,75 кг 
(Р<0,95) і низького – на 3,09 кг (Р< 0,95).  

У червоної молочної худоби після різкого спаду продуктивності процес її відновлення і на-
ростання триваліший на одну добу. На п’яту добу перебування корів у літньому таборі серед-
ньодобові надої збільшилися відносно рівня надоїв до переведення їх на літнє утримання: у 
групі високого рангу – на 2,34 кг, середнього – на 2,21 кг і низького – на 1,5 кг молока (Р<0,95).  

Як видно з наведених даних, корови голштинської породи не лише швидше пристосувалися 
до технологічних змін, а й у відповідь на позитивні умови відреагували більш значною прибав-
кою продуктивності, в порівнянні з тваринами червоної молочної породи високого рангу в 
1,9 разу, середнього рангу – в 1,7 разу і низького рангу – в 2,1 разу. Слід також зазначити, що 
мінливість добових надоїв у кожній ранговій групі обох порід досить висока.  

Висновки. Отже, адаптаційні можливості до зміни умов утримання і доїння у корів голш-
тинської породи значно вищі, ніж у тварин української червоної молочної породи. Молочна 
худоба високого рангу швидше пристосовується до змін навколишнього середовища і віднов-
лює рівень продуктивності. На п’яту добу в корів високого рангу середньодобові надої зросли 
відносно надоїв перед виведенням у літній табір: у тварин голштинської породи – на 4,5 кг 
(Р>0,95), української червоної молочної – на 2,34 кг (Р<0,95). При формуванні технологічних 
груп та розміщенні тварин у стійлах слід враховувати рангову ієрархію, що сприятиме знижен-
ню стресових ситуацій.  
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Адаптивное поведение и продуктивность коров при переводе на летнее лагерное содержание  
Т.П. Шкурко  
Приведены данные изучения адаптивного поведения коров голштинской и украинской красной молочной пород 

при переводе их на летнее содержание. Установлено, что животные высокого социального ранга имели высшие сре-
днесуточные удои в сравнении с коровами среднего и низкого рангов. У голштинского скота разница составила 2,82 
(Р<0,95) и 3,67 кг молока (Р>0,95) соответственно, в украинской красной молочной – 0,62 и 2,14 кг молока (Р<0,95). 
При переводе животных в летний лагерь в первые двое суток их удои снижаются. У коров голштинской породы 
снижение продуктивности составило: у животных высокого ранга – 0,64 кг, среднего – 0,44 кг и низкого –0,73 кг 
молока. Коровы красной молочной породы на изменение условий содержания отреагировали более значительным 
уменьшением удоев молока. Среднесуточные удои за двое суток снизились у коров высокого ранга на 1,72 кг, сред-
него – на 2,37 кг и низкого – на 1,70 кг молока.  

Установлено, что адаптация к новым условиям содержания у коров голштинской породы проходила значитель-
но быстрее. Уровень их молочной продуктивности восстановился на третьи сутки и начал нарастать под действием 
положительных факторов, а на пятые сутки среднесуточные удои выросли по сравнению со средними удоями перед 
выведением их в летний лагерь: у животных высокого ранга на 4,5 кг (Р>0,95), среднего – на 3,75 кг (Р<0,95) и низ-
кого – на 3,09 кг молока (Р<0,95). У коров украинской красной молочной породы процесс адаптации к новым усло-
виям содержания более длителен – на одни сутки.  

Ключевые слова: молочные коровы, поведение, ранг, летний лагерь, доения, удой. 
 

The adaptive behavior and productivity of cows during displecement to summer camping of cattlle 
T. Shkurko  
The provided data is connected with an adaptive behavior of Holstein’s milking cows and Ukrainian red milk breeds during 

displacement to summer camping of cattle. It was determined that the animals of high grade had higher average of  daily milk yields 
in comparison with the cows of middle and low grades. The Holstein’s breeds cattle had a difference in 2,82 kg (Р<0,95) and 
3,67 kg of milk (Р>0,95), at Ukrainian red milk breeds – 0,62 kg and 2,14 kg of milk (Р<0,95). The The sharp change of animals’ 
keeping in the process of displacement to the summer camp from attached to unattached cattle management usually causes the 
necessity of stereotype changing in their behavior that are poorly or strongly expressed by stressing states. As a result in the first two 
days the milk yields go down. The production loss of Holstein breed was: the animals of high grade 0,64 kg, middle – 0,44 kg and 
low – 0,73 kg of milk. The animals of the Ukrainian red milk breed reacted by more considerable diminishment of productivity in 
the result of changing conditions. The average daily milk yields decreased in two days had the high grade cows The result was: on 
1,72 kg, middle – on 2,37 kg and low – on 1,70 kg of milk.  

The Holstein cattle can adapt more quickly to incarceration conditions. The level of cows’ milk productivity restored and 
began to grow on the third day under the action of positive factors, and on the fifth day the  average daily milk yields grew in 
relation to  milk yields before breaking to the summer camp: the animals of high grade on 4,5 kg (Р>0,95), middle – on 
3,75 kg (Р<0,95) and low – on 3,09 kg of milk (Р<0,95).  

The Ukrainian red milk breed had longer process of adaptation to the new incarceration conditions is one day. On the 
fifth day of their stay in a summer camp, it was multiplied by the average daily milk yields in relation to the level of yields 
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before displacement on summer camping of cattle:  the group of high grade cows it was 2.34 kg, the middle was 2.21 kg and 
low - 1.5 kg of milk 

Consequently, the Holstein breed cows is not only adapted more quickly to technological changes, but in response to 
positive factors, they responded with a more significant increase in productivity compared to Ukrainian red breeds: high 
grade cows 1.9 times, average grade 1.7 times and a low grade – 2.1 times. However, the variability of daily allowances in 
each rank group of both breeds is quite high. 

The Ukrainian red dairy animals had the more clearly seen hierarchical series. That based on the principle of dominance 
and subordination. When new cows were introduced in new technological group, the social equilibrium was established on 
the second day, but from the 16 arrived heads of the Holstein breed, 33% of the high-ranking animals entered the group of 
animals, the average – 27 % and the lowest – 40 %. Of the 19 newly introduced animals in the group of Ukrainian red dairy 
cows: 58 % of the heads entered the low rank, 37 % – to the average and only 5% to the high rank. 

Key words: milk cows, behavior grade, summer camp, milking, hopes. 
 

Надійшла 14.06.2017 р. 

 
 

УДК 619:612.57 
 

КИРИЛІВ Б.Я., канд. с.-г. наук© 
Інститут біології тварин НААН 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ АКТИВНОСТІ ГІДРОЛІТИЧНИХ  
ЕНЗИМІВ У КАЧОК У ЗВ’ЯЗКУ З ВІКОМ  

 
Враховуючи той факт, що на даний час стали часто використовувати нові високопродуктивні породи та кроси 

качок, необхідно дослідити обмінні процеси більш глибоко та звернути увагу на норми годівлі, які впливають на 
якість продукції. Для того, щоб вивчити онтогенетичні особливості травних процесів в організмі качок детально 
досліджували вікові, а також органо-тканинні особливості вуглеводневого, ліпідного та білкового обміну, враховую-
чи при цьому активність травних ензимів у качок. 

У результаті проведених досліджень установлено, що в процесі вирощування каченят спостерігаються критичні 
періоди росту й розвитку, які пов’язані зі зміною їх інтенсивності, внаслідок  росту пір’я у віці 26–40 днів та зміною 
складу раціону. Величина середньодобових приростів прямо пропорційно пов’язана з інтенсивністю розщеплення та 
засвоєння поживних і біологічно активних речовин, які залежать від активності гідролітичних ензимів (протеолітич-
ні, ліполітичні та амілолітичні ) у слизовій оболонці залозистого шлунка та 12-палої кишки. Найвища активність 
амілолітичних і протеолітичних ензимів у слизовій оболонці залозистого шлунку виявлена у тижневих каченят. Ак-
тивність протеолітичних ензимів у слизовій оболонці залозистого шлунку та 12-палої кишки має найвищий пік у 37-
добової птиці. Із віком активність цих ензимів знижується. 

У критичні вікові періоди росту й розвитку для каченят необхідно підвищувати рівень протеїну й обмінної енер-
гії в раціоні, або збагачувати біологічно активними речовинами, що підвищують їх використання з кормів.  

Ключові слова: каченята-бройлери, активність протеїназ, активність амілаз, актинвість ліпаз, маса тіла, слизова 
12-типалої кишки, слизова залозистого шлунка, вікові зміни активності ензимів.  

 
Постановка проблеми. У балансі виробництва м’яса в Україні качки займають друге місце пі-

сля курей. Питома частина виробництва м’яса качок складає біля 13–15 %. Останнім часом ця част-
ка зростає і може досягнути 20 %. Качки відрізняються високою плодовитістю – 100–140 каченят 
від качки, високою швидкістю росту – за 7 тижнів вирощування збільшують масу тіла в 50– 
60 разів, високою життєздатністю – зберігають активність при понижених умовах обігріву й 
годівлі, кращою, ніж у курей здатністю перетравлювали клітковину і протеїн, що дозволяє ви-
користовувати корми з високим вмістом клітковини та нетрадиційні корми, що проростають на 
водоймищах [1, 7, 8, 9, 12, 17–20]. 

На території України крос качок STAP 53 (важкий) користується попитом, проте для реалізації 
генетичного потенціалу необхідно враховувати біохімічні показники в організмі птиці, від яких за-
лежить ряд метаболічних процесів. Невивченими залишаються питання встановлення вікових змін 
щодо активності амілолітичних, протеолітичних та ліполітичних ензимів в органах системи трав-
лення (слизова оболонка12-палої кишки та залозистий шлунок) качок кросу STAP 53.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розведення качок може покращити й урізнома-
нітнити баланс ринку м’яса. Проте інтенсивне використання нових високопродуктивних порід і 
кросів качок вимагає уточнення норм годівлі на основі поглибленого вивчення вуглеводного, 
білкового, ліпідного та мінерального обмінів. Адже повноцінна і збалансована годівля безпосе-
редньо впливає на продуктивність та якість отриманої продукції птахівництва [8, 13, 16]. 
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Із метою забезпечення високої інтенсивності перебігу метаболічних процесів в організмі 
качок особливу увагу слід приділяти особливостям травлення. Адже відомо, що в кишково-
шлунковому тракті гідроліз нутрієнтів, що входять до складу раціону, тісно пов’язаний з її фі-
зіологічним станом, який впливає на продуктивність. Від біологічних особливостей травлення 
залежить конверсія поживних речовин корму в продукцію. За підвищення активності травних 
ензимів, які виробляються клітинами спеціалізованих залоз, перетравлення поживних речовин 
збільшується [2,6,14, 21-24]. 

Метою роботи було вивчити вікові та органно-тканинні особливості активності травних ен-
зимів у качок Оскільки для підвищення трансформації поживних і біологічно активних речовин 
корму в продукцію, необхідно з’ясувати онтогенетичні особливості травних процесів в органі-
змі качок. 

Матеріал і методика дослідження. Для реалізації поставленої мети в умовах «Агрофірми 
Піски» Миколаївського району Львівської області було сформовано стадо пекінської бройлер-
ної качки кросу STAP 53 (важкий) селекції французької фірми GRIMAUD FRERES 
SELECTION у кількості 2 тисячі голів, і проведено науково виробничий дослід. Утримання 
птиці було на підлозі з вільним доступом до корму й води. Освітлення в приміщенні регулюва-
лося згідно з нормами. Вміст пилу, вуглекислого газу, аміаку та сірководню в повітрі качатника 
відповідав зоогігієнічним вимогам. Температура в приміщенні регулювалася відповідно до віку 
качок. Для добових каченят температуру забезпечували на рівні 31–32 ºС, кожного тижня тем-
пературу знижували на 2–3 ºС до температури 17–18 ºС.  

Уся птиця отримувала повнораціонний комбікорм, збалансований за всіма поживними і бі-
ологічно активними речовинами, відповідно до напряму продуктивності та періоду вирощуван-
ня. Матеріал для біохімічних досліджень відібирали під час забою в качок одно- та 6-добового 
віку (адаптація і повне використання жовтка), 75-добового (ювенальна линька) та 180-добового 
віку (статева зрілість, початок яйцекладки). Упродовж досліду проводили контроль за продук-
тивністю птиці (ріст, розвиток). Дослід тривав 6 місяців. 

Після забою у 5–10 качок у кінці кожного вікового періоду відбирали проби тканини слизо-
вої оболонки 12-типалої кишки та залозистого шлунку, і визначали протеолітичну, амілолітич-
ну та ліполітичну активність [3, 4, 11, 15]. Проби тканини слизової оболонки 12-палої кишки та 
залозистого шлунку перед проведенням досліду гомогенізували. 

Основні результати дослідження. Лімітуючим чинником, від якого залежить максимальна 
реалізація генетичного потенціалу є повноцінна збалансована годівля. Проте кінцевий резуль-
тат залежить у значній мірі від інтенсивного перебігу фізіолого-біохімічних процесів в організ-
мі. Аналіз результатів контролю за ростом свідчить, що маса тіла поступово підвищувалася 
протягом усього періоду вирощування. Проте найвища інтенсивність росту спостерігалася до 
35-добового віку. Починаючи з 35-добового віку, середньодобові прирости поступово знижу-
ються до 56-добового віку. Маса тіла каченят на 14-ту добу життя збільшилася відносно цього 
показника на 7-му добу життя у 2,7 рази. Порівнюючи масу тіла на 21 та 14-ту добу, встановле-
но збільшення маси птиці у трьохтижневому віці в 1,83 рази. Таким чином, прослідковується 
зниження відносного приросту.  

Відповідно до технології годівлі, до 14-добового віку каченята отримували однаковий раці-
он, а з третього тижня склад раціону дещо змінювався, що очевидно й обумовило зниження се-
редньодобових приростів (рис. 1). 

Із літератури відомо, що зміна складу раціону є своєрідним стресом для шлунково-
кишкового тракту, тому що в організмі синтезується необхідна кількість гідролітичних ензи-
мів із необхідною активністю. При надходженні нових складників корму необхідний певний 
період адаптації, який за даними деяких дослідників триває від 14 до 25 днів. Цей період мо-
же супроводжуватися зниженням середньодобових приростів маси тіла. Поряд із цим, для 
молодняку птиці, яка росте,  характерні критичні періоди, пов’язані з інтенсивним ростом 
пір’я [8, 17]. Саме з цих причин ми спостерігаємо зниження середньодобових приростів із 
28 доби вирощування. 

Отже, на наш погляд у цей критичний період необхідно збільшити кількість і якість по-
живних та біологічно активних речовин із метою підтримання інтенсивності біосинтетичних 
процесів. 
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Рис. 1. Маса тіла качок, г (М±m, n=10). 

 
На 35-ту добу вирощування каченят середньодобові прирости становили 100 г. Проте збі-

льшення маси тіла відносно показника на 21-шу добу життя було в межах 1,37 рази. Виявлено 
зниження відносних приростів на 42, 49 та 56-ту добу вирощування птиці. Середньодобові при-
рости каченят кросу STAP 53 на 42-гу добу становили 86,0 г, що на 14,0 % менше, ніж на 35-ту 
добу. На 49 та 56-ту добу середньодобові прирости були в межах 59,0 та 46,8. Дане явище може 
обумовлюватися зміною складу комбікорму (зменшення вмісту сирого протеїну) та зниженням 
активності ряду травних ензимів (рис. 2).  

Величина середньодобових приростів прямо пропорційно пов’язана з інтенсивністю засво-
єння поживних та біологічно активних речовин, а вона у свою чергу тісно пов’язана з активніс-
тю гідролітичних ензимів слизової оболонки залозистого шлунка та 12-ти палої кишки. 

Із малюнка ми бачимо, що найвища ліполітична  й амілолітична активність ензимів була у 
6-добовому віці, відповідно 7,28 од. акт/г білка та 3,91 од.акт/(хв. г білка). Ці показники пере-
важали дані, отримані в добового молодняку на 63,5 % та у 2,01 рази.  

У наступні вікові періоди, зокрема у 37-добових каченят, ліполітична активність знижува-
лася у 2,98 рази, а амілолітична – на 39,89 %, порівняно з активністю ензимів у 6-добової птиці. 
На 72-гу добу життя активність ліполітичних та амілолітичних ензимів у слизовій оболонці за-
лозистого шлунку була меншою відносно цих показників на 37-му добу життя, відповідно, на 
24,5 та 4,7 %. Активність цих ензимів знижувалася і в наступний віковийперіод. 

Що стосується протеолітичної активності, то вона, порівняно з 6-добовими каченятами, у 
37-добових зростала у 2,24 рази, і знижувалася вже у 72- та 180-добових каченят. У 6-добових 
каченят активність протеолітичних ензимів становила 4,34 мкат/г білка, що в 1,85 рази вище, 
ніж у добової птиці. Найменша протеолітична активність ензимів у слизовій оболонці залозис-
того шлунку була виявлена у 180-добових качок кросу STAP 53. 

Із літератури відомо, що в період із 23-ї до 40-ї доби відбувається найвищий приріст маси пір’я 
та пуху. За період з 6- до 40–добового віку його маса зростає на 83,51 грами, або в 44 рази. На наш 
погляд, такий інтенсивний ріст має бути забезпечений необхідною кількістю пластичних матеріалів 
та високою активністю ензимів, які пришвидшують їх розчеплення і засвоєння. 
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Рис. 2. Активність гідролітичних ферментів слизової оболонки  

залозистого шлунка качок у зв’язку з віком (n=5-7). 
 
Відомо, що пір’я переважно складається з білка кератину, у складі якого міститься значна 

кількість сірковмісних амінокислот (цистин, цистеїн та метіонін) [17]. Очевидно, завдяки висо-
кій активності протеолітичних ензимів відбувається інтенсивне розщеплення білків до аміноки-
слот та їх засвоєння організмом каченят. Підтвердженням цього можуть свідчити дані щодо 
протеолітичної активності у тканині слизової оболонки 12-типалої кишки (рис. 3). 
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Рис.3. Протеолітична активність ензимів у тканинах слизової оболонки  

12-палої кишки качок у різні вікові періоди. 
 
У добових каченят протеолітична активність у слизовій оболонці була на рівні 5,54 мкат/г 

білка. Виявлено збільшення на 7,7 % зростання активності протеолітичних ензимів на 6-ту до-
бу, у порівняні з добовим молодняком. 
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Так, у 37-добових каченят протеолітична активність була вища, порівняно з 6-добовою пти-
цею на 14,57  та на 23,46 %, порівнюючи з каченятами добового віку. У період високої інтенси-
вності обмінних процесів необхідна значна кількість енергії, яку організм може забезпечити за 
рахунок вуглеводів і ліпідів.  

Із даних діаграм ми бачимо, що амілолітична та ліполітична активність у 37-добовому віці у 
слизовій оболонці залозистого шлунка знижується, а протеолітична, навпаки, має пік активнос-
ті. Аналогічні результати були виявлені і в слизовій оболонці 12-палої кишки. Таким чином, 
порівнюючи середньодобові прирости маси тіла качок та активність гідролітичних ензимів в 
органах травлення, виявлено, що зі зниженням активності ензимів після 37-ї доби  середньодо-
бові прирости знижуються.  

Висновки. 1. Максимальна амілолітична і протеолітична активність ензимів слизової обо-
лонки залозистого шлунку припадає на 6-ту добу життя каченят. Із віком активність цих ензи-
мів знижується. 2. Найвища активність протеолітичних ензимів у слизовій оболонці залозисто-
го шлунку та 12-палої кишки виявлена в каченят 37-добового віку. 3. З метою нівелювання змі-
ни напряму синтетичних процесів в організмі каченят у критичний період, а саме з 14 до 28 до-
би, необхідно до раціону додавати більше доступних вуглеводних та білкових складників, із 
метою забезпечення процесів синтезу, пов’язаних які з приростом маси тіла, так і з інтенсивним 
ростом маси пір’я, або додавати біологічно-активні кормові добавки, що підвищують викорис-
тання протеїну та обмінної енергії з наявних у раціоні складників. Перспективним напрямом 
досліджень є вивчення активності гідролітичних ензимів у слизових оболонках залозистого 
шлунку та 12-палої кишки качок кросу STAP 53 за різного складу комбікормів (передстартеру, 
стартеру, гроверу та фінішеру).  
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Зависимость активности гидролитических энзимов в уток в связи с возрастом 
Б.Я. Кырылив  
Учитывая тот факт, что в настоящее время стали довольно часто использовать новые высокопродуктивные по-

роды и кроссы уток, необходимо исследовать обменные процессы более глубинно и обратить внимание на нормы 
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кормления, которые в свою очередь влияют на качество продукции. Ради того, чтобы изучить онтогенетические осо-
бенности пищеварительных процессов в организме уток, подробно исследовали возрастные, а также органо-
тканевые особенности белкового обмела, учитывая при этом активность пищеварительных ферментов в уток. 

В результате проведенных исследований установлено, что в процессе выращивания утят наблюдаются критические 
периоды роста и развития, которые связаны с изменением их интенсивности, вследствие роста перьев в возрасте 26–40 
дней и изменением состава рациона. Величина среднесуточных приростов, прямо пропорционально связана с интенсивно-
стью расщепления и усвоения питательных и биологически активных веществ, которые зависят от активности гидролити-
ческих ферментов (протеолитической, липолитической и амилолитической) в слизистой оболочке железистого желудка и 
12-перстной кишки. Активность протеолетических энзимов в слизистой оболочке железистого желудка и 12-перстной 
кишки имеет наивыcший пик в 37 суточной птицы. С возрастом активность этих энзимов снижается.  

В критические возрастные периоды роста и развития для утят необходимо повышать уровень протеина и обменной 
энергии в рационе, или обогащать биологически активными веществами, повышающими их использования с кормов. 

Ключевые слова: утята-бройлеры, активность протеиназ, активность амілаз, активность липаз, масса тела, пе-
чень, слизистая 12-перстной кишки, химус 12-перстной кишки, поджелудочная железа, слизистая железистого желу-
дка, возрастные изменения активности энзимов.  

 
Dependence of hydrolytic enzymes intensity in ducks on their age 
B. Cyryliv  
Ducks take the second place after chickens in the balance of meat production in Ukraine. The specific portion of duck 

meat production is about 13–15 %. Recently, The share has been rising and may reach 20 %. Ducks are high in fertility - a 
duck can yield as much as 100–140 ducklings, high growth rate – their body weight increases by 50–60 times in 7 weeks, 
high viability – they maintain their activity under reduced heating and feeding conditions, ducks have better ability to digest 
cellulose and a protein than chicken do which allows the use of high-fiber and unconventional feed that grow in the pools. 

In this regard, breeding ducks can improve and diversify the meat balance in the meat market. However, the intensive 
use of new high-yielding breeds and duck crosses requires clarification of feeding standards based on profound study of 
carbohydrate, protein, lipid and mineral metabolism. 

In order to ensure a high intensity of metabolic processes in the duck body, special attention should be paid to the diges-
tion features. The hydrolysis of nutrients in the gastrointestinal tract are known to be closely related to its physiological state, 
which affects the  productivity. 

Therefore, finding out the ontogenetic characteristics of digestive processes in the body of ducks can provide increase in 
the transformation of nutrients and biologically active substances of feed into the products. In this regard, our research aimed 
to study the age and organ-tissue features of protein metabolism and the intensity of digestive enzymes in ducks. 

To achieve the aim, a herd of the Beijing broiler duck of STAP 53 (heavy) cross bred by French firm GRIMAUD 
FRERES SELECTION in the amount of 2 thousand heads was formed and studied in the conditions of the "Agrofirma Piski" 
of Mykolaiv district of Lviv region. The poultry was farmed on the floor with free access to feed and water. All the birds 
received full-fodder feed (PC), balanced for all nutrients and biologically active substances, according to the direction of 
production and the period of cultivation. The material for biochemical studies was taken during slaughter in ducks 1–6 days 
(adaptation and full use of yolk), 75-days (juvenile molten) and 180-day-old age (puberty, beginning of oviposition). During 
the experiment, the poultry productivity was controlled (growth, development and the beginning of oviposition). The experi-
ment lasted for 6 months. 

The liver, duodenal and pancreas tissue taken from 5–7 slaughtered ducks at the end of each age period and the concen-
tration of soluble proteins by the Lowry method was determined along with proteolytic, amylolytic and lipolytic intensity. 

An analysis of growth control results suggests that body weight was gradually increasing over the entire period of culti-
vation. However, the highest intensity of growth was observed up to 35 daytime age. From the 35th day of age, the average 
daily increments gradually decrease to 56 daily hours. According to the feeding technology, ducklings were fed the same diet 
until 14 day-old, and the composition of the diet changed since the third week, which obviously resulted ina decrease in aver-
age daily weight increase 

Thus, it is necessary to increase the quantity and quality of nutrients and biologically active substances, in this critical 
period (change in the composition of the diet) associated with intense growth of feathers, in order to maintain the intensity of 
biosynthetic processes. 

The average value of daily weight increase is directly related to the intensity of nutrients and biologically active sub-
stances, which is, in turn, closely related to the internsity of hydrolytic enzymes of the mucous membrane of the glandular 
stomach and duodenum. 

Thus, proteolytic intensity was higher in 37-day ducks, compared to 6-day-olds by 14.57 %. In the period of high intensity of 
metabolic processes, a significant amount of energy that the body can provide at the expense of carbohydrates and lipids is required. 
The figure data show that amylolytic and lipolytic intensity in the gastric mucosa is reduced in the 37-day age birds. However, it 
increases in the duodenum and pancreas content in 37 days old ducks, respectively, by 15.29 and 5.88 %, providing an intensive 
digestion of lipids into fatty acids and their use in energy synthesis processes. According to some data, carbohydrates are a more 
affordable source of energy than lipids, but lipids can provide this process under carbohydrates deficiency. 

Therefore, in order to level the change in the direction of synthetic processes in the ducklings organism during the critical peri-
od, namely from 14 to 28 days, it is necessary to add available carbohydrate and protein components to the diet in order to provide 
the synthesis processes  related to body weight increase and with intensive growth of the feathers mass, or to add biologically active 
feed additives, which increase the use of protein and energy exchange from the ingredients available in the diet. 

Key words: broiler duckling, proteinase internsity, amylase internsity, lipase internsity, body weight, liver, duodenum 
mucous membrane, duodenum chyme, pancreas, glandular mucosa. 
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