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COMPARISON OF SELECTION METHOD USING BLUP AND AT 
THEIR OWN PHENOTYPE IN A LINE OF LAYING HENS

Pankova S. M., candidate of agricultural sciences, svet_my@ukr.net
Summary. This paper presents the results o f the selection o f laying hens on 

the basis o f their phenotype and estimates of breeding values by BLUP method 
for egg productivity indicators. The efficiency o f the two options BLUP-breeding 
compared with selection on the phenotype. The advantages o f selection o f hens for 
egg production performance using the BLUP selection provided them the best cocks 
measured by this method. This selection helped to increase egg production by 1.4 
pc offspring relative indicators in line with the stabilization o f egg weight on the 
middle level on the line - 56.1 g. The accuracy o f prediction as egg and egg weight 
daughters did not exceed 0.8percent.

Key words: laying hens, breeding value, rating BLUP, selection, egg production, 
egg weight, prediction.

УДК 636.59.087.7
ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ П РИ ВИРОЩ У

ВАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ НАНОСРІБЛА

Патрєва Л. С., д. с.-г. н., професор, Гроза В. І., асистент 
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Резюме. Представлено результати забою перепелів у  віці 49 діб, вироще
них з використанням срібловмісного препарату «Аргенвіт». Дослідження по 
вирощуванню перепелів породи фараон проведено на чотирьох групах птиці 
по 30 голів самців і самок в кожній. Випоювання перепелів проводили пре
паратом «Аргенвіт» з концентрацією розчину 0 ,01 .0 ,03  % протягом 21 дня 
вирощування, починаючи з добового віку.
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Встановлено, що дослідні групи перепелів за основними показниками за
бою перевершували контрольну групу. Найкращий результат одержано в 
групі перепелів, яким випоювали 0,02 % розчин наносрібла, що позитивно 
вплинуло на їх забійні якості, збільшуючи: забійний вихід на 3,62 % у  самців 
та на 3,02 % — у  самок; коефіцієнт м ’ясистості — на 0,62у  самців та на 
0,26 — у  самок.

Ключові слова: перепели, препарат «Аргенвіт», забійні якості.

Розвиток птахівництва України потребує розширення асортимен
ту м ’ясної продукції за рахунок виробництва м ’яса нетрадиційних ви
дів птахів. Одним з перспективних напрямків в цьому відношенні є 
перепелівництво, яке дає не тільки високоякісну яєчну продукцію, але 
й м ’ясну, дієтичного призначення.

М ’ясо перепелів містить значно менше з ’єднувальної тканини, тому 
воно більш ніжне і краще засвоюється. Відомо, що споживання м ’яса 
перепелів позитивно впливає на імунну систему людини, підвищує стій
кість організму до бактеріальних і вірусних інфекцій. Стійкість перепе
лів до інфекцій дозволяє тримати їх не вакцинуючи, що виключає нако
пичення лікарських препаратів у м ’ясі [5].

Важливого значення набуває й питання виробництва екологічно чистої 
і безпечної продукції птахівництва з використанням нанотехнологій.

В наш час існує ряд наукових і практичних відомостей про позитивний 
вплив срібловмісних препаратів на продуктивність птиці, життєдіяль
ність і природну резистентність.

Однією з найбільш поширених теорій, що пояснюють механізм дії срі
бла на мікроорганізми, є адсорбційна теорія. Згідно цієї теорії клітина 
втрачає життєздатність внаслідок взаємодії електростатичних сил, що 
виникають між клітинами бактерій з негативним зарядом і позитивно 
зарядженими іонами срібла, при адсорбції останніх бактерійною кліти
ною [1].

Сучасні вчені, порівнюючи активність деяких металів, установили, 
що найбільш сильною бактерицидною властивістю володіє срібло, мен
шою — мідь і золото. Бактерицидна дія малих концентрацій іонів срібла 
пояснюється тим, що вони втручаються в життєдіяльність мікробів, за
важаючи роботі біологічних каталізаторів — ферментів. З ’єднуючись з 
амінокислотою цистеїном, що входить до складу ферменту, іони срібла 
перешкоджають його нормальній роботі.

Колоїдне срібло — продукт, який складається з мікроскопічних части
нок срібла, що утворюють завис в демінералізованій і деіонізованій воді, 
отримується електролітичним способом.

Важливою є велика відмінність в токсичності сполук срібла для ниж
чих форм життя (одноклітинні, бактерії, гриби, віруси та ін.) і для вищих 
організмів (тварини, людина) — різниця складається в 100 тис.-1 млн. 
разів, тобто, концентрації, що є летальними для мікроорганізмів, але 
безпечними для людини і тварин [3].

В умовах підвищеного попиту на екологічно чисті продукти птахівни
цтва виникла необхідність заборони або зменшення використання ан- 
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тибіотиків, гормональних та інших стимуляторів продуктивності птиці. 
У зв’язку з цим активізувався пошук нових альтернативних підходів до 
підвищення продуктивності птиці [2 , 6].

До дії будь-якого антибіотика мікроорганізми пристосовуються за 7-10 
років. У той же час не виявлено жодного випадку, коли б мікроорганізми 
пристосувалися до дії наночасток срібла, оскільки вони атакують мікро
організми відразу по декількох напрямках [3].

На основі вище викладеного, метою досліджень було встановлення 
дії срібловмісного препарату «Аргенвіт» виробництва ТзОВ «Галвокс» 
(Україна) на м ’ясні якості перепелів при вирощуванні до 49 днів.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження по вирощуванню пе
репелів породи фараон до 49-добового віку проводилося на базі філії 
кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції — навчально- 
науково-виробничій перепелиній фермі Новоодеського навчально-кон
сультативного відділення ІПО МНАУ. Об’єктом досліджень були забійні 
якості перепелів, а предметом досліджень — морфологічний склад тушок 
перепелів.

Для визначення впливу препарату «Аргенвіт» на показники забійних 
якостей перепелів за принципом аналогів сформовано чотири групи 
птиці по 30 голів самців і самок в кожній — контрольну і три дослідних. 
Умови утримання, щільність посадки, фронт годівлі і напування, пожив
ність раціонів, параметри мікроклімату і режим освітлення у всіх групах 
перепелів був однаковий. Випоювання перепелів проводили препаратом 
«Аргенвіт» протягом 21 доби вирощування, починаючи з добового віку, 
згідно схеми досліду (табл. 1).

Таблиця 1. Схема досліду

група Тривалість 
періоду, діб

кількість голів у групі концентрація розчину 
наносрібла, %самці самки

1 дослідна

21

30 30 0,01
2 дослідна 30 30 0,02
3 дослідна 30 30 0,03
4 контрольна 30 30 -

У 49-добовому віці з метою вивчення морфологічного складу тушок 
перепелів було забито по три голови самців і самок з кожної групи.

Забійні якості та вихід продуктів забою визначали за такими показни
ками: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний 
вихід та коефіцієнт м ’ясистості (співвідношення їстівних частин тушки 
до неїстівних).

Анатомічний розділ тушок і розрахунок основних продуктів забою 
проводили за загальноприйнятою методикою [4].

Біометричну обробку даних проводили за допомогою програмного за
безпечення MS Excel.

результати досліджень. Використання препарату «Аргенвіт» у вигляді 
водного розчину позитивно вплинуло на основні показники забою пере
пелів. Показники забою самців перепелів за різної концентрації розчину 
наносрібла при вирощуванні представлено в таблиці 2.
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Таблиця 2. Показники забою самців перепелів за різної концентрації 
розчину наносрібла при вирощуванні, О ± 8 х

Показник
група

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 4 контрольна

Передзабійна маса, г 186,60±
1,646***

191,40±
1,670***

186,63±
1,416***

162,43±
1,565

Маса напівпатраної 
тушки, г

146,80±
1,377***

150,84±
1,887***

144,61±
1,133***

117,11±
1,759

Маса патраної тушки, г 133,35±
1,765**

137,66±
1,882***

131,80±
1,710***

110,94±
1,299

Забійний вихід, % 71,56±
1,244

71,92±
1,430

70,62±
1,181

68,30±
1,427

Коефіцієнт м ’ясистості 2,19±
0,060

2,49±
0,051**

2,17±
0,075

1,87±
0,095

Примітка. ** -  р<0,01, *** -  р<0,001.

За результатами забою самців перепелів їх передзабійна маса у віці 49- 
діб мала достовірну різницю між трьома дослідними групами, яким ви
поювали срібловмісний препрат «Аргенвіт», і контрольною. Різниця між 
першою дослідною групою і контрольною становила 24,17 г (р<0,001), 
другою і контрольною — 28,97 г (р<0,001), третьою і контрольною — 
24,20 г (р<0,001).

Маса патраної тушки в дослідних групах мала достовірну різни
цю порівняно до контрольної: у першій групі — на 22,59 г (р<0,001), 
другій — 26,72 г (р<0,001), третій — 20,86 г (р<0,001).

Забійний вихід у дослідних групах самців перепелів становить 
70,62...71,92%, що на 2,32...3,62% вище порівняно до контрольної групи.

За коефіцієнтом м ’ясистості найкращими групами виявились дослідні 
групи самців перепелів, які мали його на рівні 2 ,17 .2 ,49 , що на 0 ,30.0 ,62 
більше порівняно до контрольної групи (р<0,01).

В ході дослідження було встановлено, що група самців перепелів, яким 
випоювали срібловмісний препарат з концентрацією 0,02% мала досто
вірну різницю порівняно до інших дослідних груп та контрольною. Різ
ниця передзабійної маси перепелів другої дослідної групи, порівняно до 
першої, становить 4,80 г, з третьою — 4,77 г. Маса патраної тушки самців 
перепелів другої дослідною групи становила 137,66 г, що на 4 ,13 .5 ,86  г 
більше порівняно до перепелів інших дослідних груп.

Забійний вихід становив у другій дослідній групі 71,92%, що на
0,36.1,30%  більше порівняно до перепелів інших дослідних груп.

Коефіцієнт м ’ясистості самців перепелів другої дослідної групи мав 
достовірну різницю порівняно до першої — 0,30 (р<0,05), із третьою —
0,32 (р<0,05).

Показники забою самок перепелів за різної концентрації розчину на
носрібла при вирощуванні представлено в таблиці 3.

Результати забою самок перепелів дають змогу стверджувати, що осно
вні показники забою були кращими в трьох дослідних групах, яким випо- 
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ювався срібловмісний препарат «Аргенвіт». Так, передзабійна маса самок 
перепелів дослідних груп становила 194,76.205,63 г, що на 18,43.29,30 г 
більше порівняно до контрольної групи (р<0,001).

Таблиця 3. Показники забою самок перепелів за різної концентрації 
розчину наносрібла при вирощуванні, О ± 8 х

Показник
група

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 4 кон
трольна

Передзабійна маса, г 194,76±
1,369***

205,63±
1,517***

200,00± 
1 442***

176,33±
1,646

Маса напівпатраної тушки, г 152,98±
1,243***

163,44±
1,343***

158,23±
1,408***

133,65±
1,762

Маса патраної тушки, г 139,33±
1,482**

146,78±
1,331***

142,94±
1,276***

120,83±
1,972

Забійний вихід, % 71,54±
1,039

71,38±
1,011

71,47±
1,184

68,52±
1,511

Коефіцієнт м ’ясності 2 ,11±
0,099

2,15±
0,076

2,09±
0,082

1,89±
0,063

Примітка. ** — р<0,01, *** — р<0,001

Маса патраної тушки мала достовірну різницю порівняно до контр
ольної групи у першій групі — на 18,50 г (р<0,001), у другій — 25,95 г 
(р<0,001), у третій — 22,11 г (р<0,001).

Забійний вихід у дослідних групах самок перепелів був на рівні 
71,38.71,54% , що на 2,86.3,02%  вище порівняно до контрольної групи.

За коефіцієнтом м ’ясистості найкращими групами виявились дослідні 
групи самок перепелів, в яких він був на рівні 2 ,09 .2 ,15 , що на 0 ,20 .0 ,26  
більше порівняно до контрольної групи.

В результаті дослідження встановлено, що група самок перепелів, яким 
випоювали срібловмісний препарат з концентрацією 0,02%, за основни
ми показниками забою була найкращою. Так, їх передзабійна маса ста
новила 205,63 г, що на 5,63.10,87 г більше порівняно до інших дослідних 
груп (р<0,01), маса патраної тушки — 146,78 г, що на 3 ,84 .7 ,45  г більше 
за аналогічні показники самок першої і другої групи (р<0,05).

За показниками забійного виходу (71,38.71,54% ) та коефіцієнтом 
м ’ясистості (2 ,09 .2 ,15) вірогідної різниці між дослідними групами са
мок перепелів не виявлено.

висновки. 1. Дослідження підтверджують доцільність використання 
наносрібла у вигляді розчину препарату «Аргенвіт» при вирощуванні пе
репелів.

2. Срібловмісний препарат «Аргенвіт» сприяє поліпшенню основних 
показників забою, а також м ’ясних якостей самок і самців перепелів при 
вирощуванні до 49-добового віку.

3. Для одержання найкращих м ’ясних якостей перепелів при відгодівлі 
до 49-добового віку доцільно використовувати срібловмісний препарат 
«Аргенвіт» з концентрацією 0,02%.
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YOUNGSTERS QUAIL SLAUGHTER QUALITIES WHEN GROWN 
USING NANOSILVER

Patryeva L. S., Doctor of Agricultural BC., Professor, Clear VI Assistant

Nicholaev National Agrarian University, Nikolaev, Ukraine
Summary. Results slaughter quails aged 49 days, grown using silver remedy 

“Argenvit”. Research on growing quails breed pharaoh conducted on four groups 
of 30 birds males and females in each. Watering quails conducted silver remedy 
“Argenvit” solution with a concentration o f 0,01 ... 0,03% during 21 days of 
cultivation, ranging from daily age.

Established that research groups quails on the basic parameters o f slaughter 
exceeded the control group. The best result was obtained in a group o f quail, which 
used 0,02% nanosilver solution that positively impacted their carcass quality by 
increasing: the slaughter yield at 3,62% in males and by 3,02% - females; coefficient 
of meat — 0,62 for males and 0,26 - females.

Key words: quail, silver remedy “Argenvit”, slaughter quality.
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УДК: 636.52/.58.087.7
р ів н і  л ін о л е н о в о ї  к и с л о т и  в к о м б ік о р м а х  

д л я  р е м о н т н и х  к у р о ч о к

Притуленко О. В., Братишко Н. І.

Державна дослідна станція птахівництва НААН, с. Борки, Україна
резюме. Ремонтних курочок породирод-айланд вирощували на комбі-кор- 

мах з вмістом ліноленової кислоти 0,16-0,23-0,46-0,76%. Найвища одно
рідність поголів'я за живою масою у  17-тижневому віці була у  групах, що 
спожи-вали комбікорми з рівнем ліноленової кислоти 0,46-0,76%. При рів
нях омега-3 ПНЖ К в раціоні 0,23-0,46% курочки на 3 дні раніше досяга
ли віку 50% несучості, на середню несучку було отримано на 2,9-1,9 яйця 
більше при менших витратах корму на 10 яєць на 3,8-2,5 % у  порівнянні з 
групою з найменшим вмістом омега-з ПНЖК.

Ключові слова: ліноленова кислота, омега-3 поліненасичені жирні кис
лоти, ремонтні курочки, комбікорм, жива маса, несучість, маса яєць, ви
трати корму.

Важливою складовою жирів є поліненасичені жирні кислоти (ПНЖ К), 
серед яких особливої уваги заслуговують лінолева та ліноленова, що 
відносяться до ряду омега-6 та омега-3 поліненасичених жирних кис
лот. Вони відіграють важливу роль в ембріональному розвитку птиці, 
становленні репродуктивної функції, в імунологічних реакціях організ
му, тощо.

Основними джерелами омега-6 та омега-3 П НЖ К в комбікормах для 
птиці є соняшникова, соєва, лляна та ріпакова макухи, в складі яких міс-
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