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Анотація. Метою досліду було вивчення пробіотичної добавки «Ентероактив» на яєчну продуктивність курок-несучок породи «Домінант».
Встановлено, що згодовування пробіотика у птиці 2-ї групи сприяє
збільшенню живої маси на 7,2 %, порівняно з контролем.
Згодовування пробіотичної добавки у птиці 2-ї групи сприяє підвищенню
несучості на середню несучку на 5,4 % та інтенсивності несучості на 3,0 %,
та валовий збір яєць більший на 10,9 %, ніж у контролі.
Ключові слова: курки-несучки, яйця, пробіотик, годівля, приріст.
Вступ
Забезпечення

населення

високоякісними

продуктами

харчування

є

стратегічним завданням агропромислового комплексу України. Скорочення
виробництва та зниження купівельної спроможності населення призвело до
значного зменшення споживання молока, м’ясопродуктів і яєць. Потреба у
білках тваринного походження задовольняється менше як на половину.
Повноцінний білок, оптимальний жирно-кислотний, вітамінний і мінеральний
склад курячих яєць сприяють постійному нарощуванню їх виробництва та
споживання.
У

вирощуванні птиці

для

збільшення

обсягів

виробництва

яєць

застосовують стимулятори росту. Тому, чимало дослідників та науковців
вивчають питання використання у годівлі птиці різноманітних кормових
добавок природного походження.
Метою експерименту було вивчення пробіотичної добавки «Ентеро-актив»
на яєчну продуктивність курок-несучок породи «Домінант».
Матеріали і методи досліджень
Для досліду було відібрано 40 голів курок-несучок

за методом груп-

аналогів, де враховували вік птиці, живу масу та породу і т.д. [7]. Вирощування
птиці відбувалось у кліткових батареях з дотриманням мікроклімату.
Дослід тривав 190 діб з них 10 днів – зрівняльний період та 180 діб –

основний. У контрольній групі 20 голів та у дослідній групі аналогічно, згідно
схеми досліду (табл. 1).
Пробіотик «Ентеро-актив містить молочнокислі бактерії роду Lactobacillus
bulgaricus – 2,0*1010 КУО/кг (колоній умовних одиниць/ кг) та Enterococcus
faecium – 2,0*1010 КУО/кг.

Група

Схема науково-господарського досліду
Тривалість періоду, днів
Кількість,
зрівняльного

1-контрольна

2-дослідна

основного

10

10

180

180

гол.

Таблиця 1
Особливості
годівлі

20

ОР
(повнораціонн
ий комбікорм)

20

ОР + пробіотик
«Ентероактив» у
кількості 0,05
% до маси
корму

*ОР – основний раціон
Під час досліду 1-й контрольній групі курок-несучок згодовували
повнораціонний комбікорм. У годівлі дослідної групи використовували разом з
ОР досліджуваний пробіотик.
Морфологічний та хімічний склад яєць визначали на основі аналізу 20
штук яєць кожної групи за такими показниками: відносна маса білка, жовтка,
шкаралупи.
Одним із важливих показників розвитку птиці є жива маса, абсолютні,
середньодобові та відносні прирости.
Показники результатів досліджень обраховувалися біометрично [4].
Використовували показники критерію вірогідності за Стьюдентом-Фішером
при трьох його рівнях – *Р < 0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001.
Результати досліджень та їх обговорення
У ході досліджень шляхом зважування визначали живу масу та прирости
курок-несучок (рис. 1).

1340

1250

1400
1200
1000
800
600
400

136

200

на кінець досліду

138

0

на початок досліду

1

2
група
Рис. 1 Жива маса курок-несучок, г

Встановлено, що використання пробіотика у годівлі птиці 2-ї групи сприяє
підвищенню живої маси на 7,2 %, порівняно з контрольними ровесниками.
Водночас, під впливом пробіотичної добавки прирости живої маси птиці 2ї групи більші, ніж у контролі (табл. 2).
Таблиця 2
Прирости та збереженість курок-несучок, М±n, n=20
Показник

Група

Абсолютний приріст, г

1-контрольна
1114,0 ± 47,54

2-дослідна
1202,0 ± 56,24

Середньодобовий приріст, г

6,2 ± 1,44

6,7 ± 1,28

Відносний приріст, %

161

163

Збереженість, %

95

100

За додаткового згодовування пробіотика у птиці 2-ї групи відзначається

тенденція

до

збільшення

абсолютного

приросту

та

середньодобового

відповідно на 8,7 та 8,0 % порівняно з контролем, однак вірогідних змін не
виявлено.
Крім того, збереженість курок-несучок 2-ї групи більша на 5% відносно
контролю.
Основною метою досліджень було вивчити яєчну продуктивність курокнесучок. Тому, у ході досліджень визначали несучість, інтенсивність несучості
та валовий збір яєць (табл. 3).
Таблиця 3
Яєчна продуктивність курок-несучок, М±n, n=20

Група

Несучість на
початкову
несучку, шт.

Несучість на
середню
несучку за
дослід, шт.

Інтенсивність
несучості, %

1 – контрольна

90,5 ± 34,82

95,2 ± 32,58

52,8 ± 15,25

2 – дослідна

100,4± 24,35

100,4± 24,35

55,8 ± 12,38

Встановлено, що за додаткового споживання досліджуваної добавки у
птиці 2-ї групи спостерігається тенденція до підвищення несучості на середню
несучку на 5,4 % та інтенсивність несучості на 3,0 %, однак вірогідної різниці з
контролем не виявлено.
Крім того, використання у годівлі пробіотичної добавки птиці 2-ї групи
валовий збір яєць більший на 198 штуки або на 10,9 %, ніж у контрольному
показнику (рис. 3).
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Рис. 3 Валовий збір яєць, шт.
Таким чином, згодовування про біотичної добавки «Ентеро-актив» куркамнесучкам позитивно впливає на їх ріст та розвиток та на яєчну продуктивність.
Висновки:
1. Додаткове застосування пробіотика у годівлі птиці 2-ї групи сприяє
підвищенню живої маси на 7,2 %, порівняно з контрольними аналогами. Крім
того, сприяє зменшенню витрат корму на 10 шт. яєць у 2-й дослідній групі на
13,6 %, порівняно з контролем.
2. Встановлено, під впливом досліджуваної добавки у птиці

2-ї групи

спостерігається підвищення несучості на середню несучку на 5,4 % та
інтенсивність несучості на 3,0 %, та валовий збір яєць більший на 10,9 %, ніж у
контролі.
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Abstract. The purpose of the experiment was to study the probiotic additive Enteroactyv effect
on the egg productivity of the breed Dominant hens.
It was established that feeding poultry of the second group by probiotic causes an increase in
live weight by 7.2% compared to control one.
Feeding poultry of the second group by probiotic causes a 5.4% increase of egg-laying
ability, the fertility intensity by3.0%, and the gross eggs collection is by 10.9% higher than in the
control group.
Key words: hens, eggs, probiotic, feeding, growth.

