
Вісник Сумського національного аграрного університету 

Серія «Твариництво», випуск 5/2 (32), 2017 
97 

 

лока на морфологические и биохимические показатели крови телят-молочников. Опыт проводился 
на шести группах телят: I группа - контроль, которая получала основной рацион с содержанием 
1,95 г лизина и 0,49 г метионина в составе ЗЦМ (на 100 г ЗЦМ) во II-й и III-й группах содержание 
лизина составляло 2,24 г и 2,44 г соответственно, количество метионина в этих группах не ме-
нялось и составляло 0,49 г, IV - V группы получали 0,56 г и 0,61 г метионина соответственно, а 
содержание лизина не менялось от фактического (1,95 г); V я группа получала совокупность лизи-
на и метионина, содержание этих аминокислот составило - 2,34 г и 0,59 г соответственно. Вы-
явлено положительное влияние на процессы гемопоэза и биосинтеза глюкозы и белков сыворотки 
крови при увеличении лизина до 2,24 г и метионина до  0,61 г / 100 г ЗЦМ. У телят V-й группы 
установлено снижение процессов гемопоэза и повышения уровня аланин и аспартат – амино-
трансфераз, а так же концентрации глобулинов. 

Ключевые слова: телята-молочники, лизин, метионин, заменитель цельного молока, био-
химические показатели крови, морфологические показатели крови. 

 

Otchenashko V. V., Buchkovskaya K. D., Lysenko A. L. MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 
PARAMETERS OF BLOOD IN DAIRY CALVES WITH ADDITIONAL INTRODUCTION OF LYSINE AND 
METHIONINE INTO WHOLE MILK REPLACER  

During the experiment was investigated the effect of additional introduction of lysine and methionine in 
the whole milk replacer (FMR) on the morphological and biochemical parameters of the blood of dairy calves. 
The experiment was carried out on six groups of calves: group I - control, which received the main diet con-
taining 1.95 g of lysine and 0.49 g of methionine in the composition of the  FMR (per 100 g of FMR) in the II 
and III groups, the lysine content was 2.24 g and 2.44 g respectively, the amount of methionine in these 
groups did not change and was 0.49 g, Group IV and V received 0.56 g and 0.61 g methionine respectively, 
and the lysine content did not vary with the actual ( 1.95 g); VI group received a combination of lysine and 
methionine, the content of these amino acids was - 2.34 g and 0.59 g respectively. The positive effect on 
glucose and serum protein biosynthesis and blood biosynthesis processes with lysine increase up to 2.24 g 
and methionine up to 0.61 g / 100 g of FMR  was revealed. The calves of the VI group have a decrease in 
the processes of hemopoiesis and an increase in the level of alanine and aspartate aminotransferases, as 
well as the concentration of globulins. 

Key words: dairy calves, lysine, methionine, whole milk replacer, biochemical indicators of blood, 
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В дослідженнях вивчали вплив препарату наносрібла «Аргенвіт», як дезінфікуючого засобу. 

Встановлено, що 1% розчин препарату є ефективним діючим засобом під час проведення дезінфе-
кції твердих металевих поверхонь, зменшуючи кількість мікроорганізмів на 34,8-43,7%. Дезінфекція 
перепелиних яєць 0,1% розчином препарату позитивно впливає на результати інкубації, збільшую-
чи вивід добового молодняку на 1,0-5,4%. Результатами проведених досліджень підтверджуються 
добре виражені антимікробні властивості препарату «Аргенвіт» під час проведення дезінфекції 
твердих металевих поверхонь інкубатору та інкубаційних яєць перепелів. 

Ключові слова: перепели, препарат «Аргенвіт», дезінфекція, інкубація. 
Постановка проблеми. Найважливіша за-

дача сучасного птахівництва – отримання макси-
мальної кількості яєць і м’яса за рахунок збіль-
шення життєздатності, продуктивності та плодю-
чості птиці в умовах інтенсивної експлуатації. 

Промислове птахівництво характеризуєть-
ся високою концентрацією птиці на обмеженій 
площі пташників, поточною системою вирощу-
вання та збільшення щільності посадки в примі-
щеннях. Все це створює сприятливі умови для 

розмноження мікроорганізмів, накопичення їх у 
високих концентраціях, зростанню їх патогенних 
властивостей і негативно впливає на розвиток 
птиці, збереженість та продуктивність. Не-
від’ємною частиною системи заходів профілакти-
ки, яка відбувається у тваринництві та птахівниц-
тві є дезінфекція [3]. 

Дезінфекція є одним з найважливіших на-
прямків у комплексі заходів боротьби з інфекцій-
ними захворюваннями і патогенною мікрофло-
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рою. Разом з тим, у силу об’єктивних причин, 
існуючі дезінфікуючі засоби вже не відповідають 
збільшеним вимогам до безпечності продукції [5]. 

Основним дезінфікуючим засобом при інку-
бації яєць сільськогосподарської птиці у птахівни-
чих господарствах України є формальдегід, який 
заборонено до використання у більшості країн 
світу у зв’язку з його канцерогенною дією на лю-
дину і птицю.  

Властивості «ідеального» дезінфікуючого 
засобу – ефективність, зручність у використанні 
та безпека. Ефективність полягає в широкому 
спектрі дії, можливості знищення вірусів, бактерій 
і грибів навіть при низьких робочих концентраціях 
препарату. При роботі з дезінфектантом не по-
винно виникати труднощів у підготовці робочих 
розчинів, їх використанні різними способами 
(спрей, туман і т.д.) на різних об’єктах і устатку-
ванні. В умовах сучасного виробництва препарат 
повинен бути безпечним для здоров’я людини, 
тварин і навколишнього середовища. 

Використання нанотехнологій успішно за-
рекомендувало себе у всіх країнах світу в найріз-
номанітніших галузях, у тому числі тваринництві 
та птахівництві. Завдяки сучасним технологіям 
антибактеріальні властивості срібла можуть бути 
багатократно посилені за рахунок специфічних 
особливостей наночастинок (зумовлених їх ма-
лими розмірами і збільшеною питомою поверх-
нею), тому розчини наночастинок срібла ефекти-
вні в надзвичайно малих концентраціях, екологіч-
но чистіші за будь-які з нині відомих. Характерно, 
що срібло, згубно діє також на віруси та грибки 
[2].  

Одним із технологічних заходів підвищення 
виводу молодняку та його збереженості є дезін-
фекція приміщень та інкубаційних яєць. 

Для дезінфекційної обробки застосовують 
як хімічні речовини, так і фізичні біоцидні факто-
ри. Тому, з метою стимуляції продуктивності тва-
рин і птиці науковці та практики ведуть пошук 
альтернативних засобів дезінфекції природного 
походження, які повинні бути більш безпечними і 
такими, що не накопичуються в продукції [12].  

Дезінфікуючі засоби володіють високою ак-
тивністю. Але вони мають короткочасний термін 
дії, в окремих випадках – канцерогенність, висо-
кий корозійний вплив на обладнання, гідроліз й у 
зв’язку з цим низьку кумулятивність [3, 4]. Препа-
рати срібла не акумулюються і швидко виводять-
ся з організму. Застосування у птахівництві Укра-
їни препаратів на основі наносрібла, як дезінфі-
куючого засобу, викликає необхідність їх науково-
го дослідження і обґрунтування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Колоїдне срібло – продукт, який складається з 
мікроскопічних частинок срібла, що утворюють 
завис в демінералізованій і деіонізованій воді, 
отримується електролітичним способом [7]. 

Не виявлено жодного випадку, коли б мік-

роорганізми пристосувалися до дії наночасток 
срібла, оскільки вони атакують мікроорганізми 
відразу по декількох напрямках [8, 10]. 

В дослідженнях, проведених В. Б. Бори-
севичем, В. Г. Каплуненком, М. В. Косіновим та 
ін. [9] встановлена позитивна дія дезінфікуючого 
засобу «Шумерське срібло» (розчини суміші кар-
боксилатів срібла і міді) для інкубаційних яєць, які 
проявляли антисептичну дію протягом 30 днів в 
умовах яйцескладу птахофабрики. 

У працях Д. А. Засєкіна, С. В. Шуляка, М. Д. 
Кучерука [6] доведено, що розчин колоїдного 
срібла навіть у низьких концентраціях проявляє 
фунгіцидну дію.  

В дослідженнях М. Т. Тагірова [11], з метою 
зниження негативного впливу тривалості збере-
ження на якість інкубаційних яєць курей, були 
випробувані різні речовини, в тому числі 0,001% 
розчин срібла. В результаті досліджень встанов-
лено бактерицидний ефект іонів срібла за час 
збереження яєць, що позитивно вплинуло на їх 
інкубаційні якості. 

Проте, в доступній літературі відсутні данні 
щодо дії препаратів срібла при виробництві про-
дукції перепелівництва. 

Постановка завдання. На основі вище ви-
кладеного метою досліджень було встановлення 
дезінфікуючої дії срібловмістимого препарату 
«Аргенвіт» виробництва ТзОВ «Галвокс» (Украї-
на) під час інкубації яєць перепелів. 

Методика та умови дослідження. Дослі-
дження проводились в умовах філії кафедри пта-
хівництва, якості та безпечності продукції, у на-
вчально-науково-виробничій перепелиній фермі 
Новоодеського навчально-консультативного від-
ділення ІПО МНАУ. Мікробіологічні дослідження 
проведено в районній державній лабораторії ве-
теринарної медицини (м. Нова Одеса). 

Вивчали вплив препарату наносрібла «Ар-
генвіт» (Свідоцтво про державну реєстрацію дез-
інфекційного засобу «Аргенвіт» ғ 05.03.02-
08/135 від 01.03.2012 р.), як дезінфікуючого засо-
бу при інкубації яєць. 

На першому етапі в якості об’єктів для дез-
інфекції було вибрано внутрішні поверхні інкуба-
тора – стіни, підлога. Дезінфекцію проводили 
1,0% розчином препарату «Аргенвіт» – концент-
рат колоїдного розчину наночастинок срібла в 
демінералізованій воді у вигляді прозорої рідини 
без запаху, синього кольору. Розміри наночасти-
нок 5-25 нм, рН засобу 6,5-8,0. За даними вироб-
ника препарат має дезінфікуючу, фунгіцидну та 
противірусну дію [1]. 

Щодо токсичності та безпечності засобу, то 
препарт «Аргенвіт» відповідно до ГОСТ 12.1.007 
належить до малобезпечних речовин (4 клас не-
безпеки). Засіб не спричиняє місцево-
подразнювальної дії на шкіру та слизові оболонки 
очей, не має сенсибілізіючої дії [1].  

Для дезінфекції використовували метод 
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спрямованого крапельного зрошення. Робочий 
розчин готували у промаркованій тарі безпосере-
дньо перед використанням у фільтрованій воді. 
Препарат використовували одноразово, експози-
ція – 3 години. Приміщення, де проводилася дез-
інфекція, було закрите, температура повітря 
+22˚С, вологість повітря 70 %.  

Бактерицидну дію препарату «Аргенвіт» 
вивчали шляхом використання слайд-тестів 
Hygicult-TPC виробництва Оріон Діагностика 
(Фінляндія). Hygicult-TPC – середовище для ви-
значення загальної кількості аеробних бактерій, 
розроблено для швидкого моніторингу в сфері 
санітарної мікробіології, легке у використанні, а 

також при транспортуванні. До складу середови-
ща входить триптоза, дріжджовий екстракт, дек-
строза, агар-агар, лецитин, твін 80, рН 7,0-7,4. 
Використовували контактний посів – метод відби-
тків. Внутрішні поверхні інкубатора (стіни, підло-
га) були протестовані шляхом взяття відбитків із 
дослідної поверхні двома сторонами слайда 
Hygicult-ТРС. Слайди інкубувалися при темпера-
турі +37˚С протягом 24 годин. Після інкубації 
слайди витягувалися з туби і, згідно з інструкцією, 
відбувалося зчитування результатів. Критерії для 
оцінки рівня забрудненості методом відбитків 
наведено в таблиця 1.  

Таблиця 1  
Критерії для оцінки рівня забрудненості методом відбитків 

Рівень забрудненості Контактний посів (кількість колоній на см
2
) 

Чисто менше 45 

Контаміновано від 45 

Сильно контаміновано   більше 80 
 

На другому етапі досліджень використову-
вали препарат «Аргенвіт» при дезінфекції інкуба-
ційних яєць перепелів. Розчини готували у про-
маркованій тарі, використовуючи фільтровану 
воду безпосередньо перед використанням. Дез-
інфекцію проводили методом спрямованого кра-
пельного зрошення два рази: перший – перед 
закладкою в інкубатор, другий – після переве-
дення яєць у приміщення для виводу. 

Інкубування проводилося в інкубаторі мар-
ки – ИУП-Ф-45-21. Заклавши яйця в інкубатор, 
протягом двох годин витримували температуру 

+38,2°C. Подальша температура інкубації стано-
вила +37,6ºC при відносній вологості 60%. На 13-
15-у добу температуру знижували до +37,4ºC і 
вологість – до 55%. У вивідний інкубатор яйця 
переміщували на 16 добу інкубації при темпера-
турі +37,2-37,6ºC і відносній вологості 70-80%.  

Для визначення впливу препарату «Арген-
віт» на інкубаційні якості яєць перепелів було 
сформовано чотири партії яєць: контрольна (яй-
ця, що не оброблялись препаратом), перша, дру-
га, третя (яйця, що оброблялись препаратом) за 
схемою, що представлена у  таблиці 2.  

Таблиця 2 
Схема досліду  

Показник 
Група 

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна контрольна 

Кількість яєць 392 392 392 392 

Концентрація розчину наносрібла, % 0,1 0,2 0,3  - 
 

Впродовж досліджень визначали результа-
ти інкубації яєць – вивід молодняку і відходи інку-
бації. 

Результати досліджень. При проведенні 
бактеріологічних досліджень за допомогою 

слайд-тестів Hygicult-TPC встановлено, що обро-
бка стін та підлоги інкубатора 1% препаратом 
«Аргенвіт» суттєво зменшила кількість мікроорга-
нізмів на внутрішній поверхні інкубатора (табл. 3). 

Таблиця 3 
Результати дезінфекції внутрішньої поверхні інкубатора 1% розчином препарату «Арген-

віт» з використанням Hygicult-TPC (n=5) 

Об’єкт 
До дезінфекції Після дезінфекції 

рівень забрудненості КУО/см
2
 рівень забрудненості КУО/см

2 

Стіни контаміновано 69 чисто 43 

Підлога сильно контаміновано 80 чисто 43 
 

Так, зменшення кількості мікроорганізмів на 
стінах становило 34,8%, на стелі – 43,7%. 

Отже, препарат «Аргенвіт» концентрацією 
1,0% є ефективним діючим засобом під час про-
ведення дезінфекції твердих металевих повер-
хонь. 

Дані результатів інкубації яєць перепелів 
при використанні препарату наносрібла «Арген-
віт» різної концентрації наведено в таблиці 4. 

Використання препарату «Аргенвіт» при 

дезінфекції інкубаційних яєць перепелів позитив-
но впливає на вивід молодняку, який складає 
61,7-66,1%, що на 1,0-5,4% більше, ніж у контро-
льній групі.  

Найкращий результат за показником виво-
ду молодняку одержано у першій дослідній групі, 
дезінфекція яєць якої проводилась 0,1% розчи-
ном препарату – 66,1%, що на 0,8-4,4% більше у 
порівнянні з другою та третьою дослідними гру-
пами. 
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Таблиця 4 
Результати інкубації яєць перепелів при використанні препарату «Аргенвіт» для дезінфекції 

Показник 

Група 

1  2  3  К 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

Закладенно яєць 392 100 392 100 392 100 392 100 

Виведенно молодняку, гол. 259 66,1 256 65,3 242 61,7 238 60,7 

Відходи інкубації  133 33,9 136 34,7 150 38,3 154 39,3 

в тому числі:       незапліднені 71 18,1 71 18,1 73 18,7 72 18,4 

кров’яне кільце 13 3,3 12 3,1 15 3,8 18 4,6 

завмерлі  7 1,8 9 2,3 9 2,3 10 2,5 

задохлики  42 10,7 44 11,2 53 13,5 54 13,8 
Примітка. К – контрольна група перепелів. 
 

Під час інкубації яєць, як оброблених пре-
паратом наносрібла «Аргенвіт», так і без оброб-
ки, спостерігалися різні порушення ембріональ-
ного розвитку, зокрема: незапліднені яйця, 
кров’яне кільце, завмерлі зародки і задохлики. 
Разом з тим, вищими показниками відходів інку-
бації характеризувалися третя дослідна (38,3%) і 
контрольна (39,3%) групи. У першій та другій до-
слідних групах відходи інкубації становили 33,9% 
та 34,7% відповідно, що на 3,6-5,4 % менше у 
порівнянні із третьою дослідною та контрольною 
групами. 

Таким чином, результатами проведених 
досліджень підтверджуються добре виражені 
антимікробні властивості препарату «Аргенвіт» 

під час проведення дезінфекції інкубаційних яєць 
перепелів. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Проведені дослідження підтверджують 
доцільність використання срібловмістимого пре-
парату «Аргенвіт», який виявив добре виражені 
антимікробні властивості при використанні 1% 
розчину при обробці металевих поверхонь та 0,1% 
розчину при обробці інкубаційних яєць, що дає 
змогу рекомендувати його як ефективний дезінфі-
куючи засіб. У подальших дослідженнях необхідно 
розширити напрямки вивчення дії даного препара-
ту і встановити доцільність його застосування на 
різних ланках технологічного процесу виробництва 
продукції перепелівництва. 
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Патрева, Л. С., Гроза, В. И. ВЛИЯНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКУ-
БАЦИОННЫХ ЯИЦ ПЕРЕПЕЛОВ 

В исследованиях изучали влияние препарата наносеребра «Аргенвит», как дезинфицирующе-
го средства. Установлено, что 1% раствор препарата является эффективным действенным 
средством при проведении дезинфекции твердых металлических поверхностей, уменьшая количе-
ство микроорганизмов на 34,8-43,7%. Дезинфекция перепелиных яиц 0,1% раствором препарата 
положительно влияет на результаты инкубации, увеличивая вывод суточного молодняка на 1,0-
5,4%. Результатами проведенных исследований подтверждаются хорошо выраженными антимик-
робными свойствами препарата «Аргенвит» во время проведения дезинфекции твердых метал-
лических поверхностей инкубатора и инкубационных яиц перепелов. 

Ключевые слова: перепела, препарат «Аргенвит», дезинфекция, инкубация. 
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Patreva, L., Groza V. INFLUENCE DISINFECTION ON IMPROVING THE QUALITY OF QUAILS 
HATCHING EGGS 

In research was studied the effect of preparation nanosilver of «Arhenvit» as disinfectants. It was es-
tablished that the 1% solution of preparation is an effective means at the time of leadthrough of disinfection 
of solid metal surfacesby reducing the amount of microorganisms on 34,8-43,7%. Disinfection of quails eggs 
0,1% solution of preparation has a positive effect on the results of incubation, increasing daily output of 
young quails on 1,0-5,4%. The results of the research confirmed antimicrobial properties of preparation of 
«Arhenvit» well defined during the leadthrough of disinfection of solid metal surfaces incubator and incubat-
ed eggs of quail. 

Key words: quail, "Argenvit" preparation, disinfection, incubation. 
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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ КОРІВ-ПЕРВІСТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ  

В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
 

Г. В. Перекрестова, головний технолог ТОВ ―МВК ―Єкатеринославський‖, здобувач* кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва ДДАЕУ 

*Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор С. Г. Піщан 
 

Викладено матеріали досліджень реалізації продуктивних якостей чистопородних швіцьких 
первісток та помісей першого покоління від схрещування української чорно-рябої та червоно-рябої 
молочних порід із швіцькими бугаями. 

Встановлено, чистопородні швіцькі первістки в умовах промислової технології виробництва 
молока проявляють високі продуктивні якості. Упродовж 305 діб лактації вони секретують 7845,2 
кг молока жирністю 4,15 %, а білковомолочністю – на рівні 3,45 %. Натомість помісні тварини, хоча 
і достатньо продуктивні, все ж поступаються чистопородним одноліткам. Упродовж першої лак-
тації тварин ½УЧоРМ × ½Ш продукують 7117,9 кг молока, що поступається показнику швіцьких 
тварин на 10,22 % (Р<0,001). Відносно найнижчим рівнем продуктивності характеризуються помісі 
½УЧеРМ × ½Ш, від яких упродовж 305 діб лактації отримано 680,56 кг молока. Цей показник менший 
значення помісей ½УЧоРМ × ½Ш на 4,59 % (Р<0,001), а показника швіцьких первісток – на 15,28 %. 

Доведено, що помісі першого покоління характеризуються іще недостатньо високими 
якісними показниками молока. Так, молоко первісток генотипу ½УЧоРМ × ½Ш вміщує 3,82 % жиру 
та 3,39 % білка. Більш низькими характеристиками відзначається молока корів генотипу ½УЧеРМ 
× ½Ш, у яких масова частка жиру не перевищує показника 3,60 %, а білка – 3,28 %.  

Ключові слова: корови, генотипи, помісі, удій, жир і білок молока 
Постановка проблеми. Сучасний стан га-

лузі молочного скотарства чітко вирізняється 
новітніми технологіями з комплексною ме-
ханізацією та автоматизацією виробничих про-
цесів, що дає змогу суттєво підвищувати рівень 
продуктивності та поліпшувати якість молока. 
При цьому особливі вимоги приділяються до ви-
користання порід корів, які генетично виступають 
високопродуктивними із задовільними показни-
ками жиро- та білковомолочності. Особливість 
промислових технологій виробництва молока 
зумовлює підвищення вимог до молочних порід. 
Тварини повинні бути конституційно міцними та 
здоровими упродовж тривалого господарського 
використання, легко адаптуватись до жорстких 
умов інтенсивної експлуатації й вирізнятися до-
статньою стресостійкістю [1]. То ж успіх всієї тех-
нології виробництва молока корів багато у чому 
залежить наскільки враховуються біологічні по-
треби тварин, особливо коли стадо полігенетич-
не. 

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Розвиток галузі молочного скотар-
ства та збільшення виробництва біологічно пов-
ноцінного молока – пріоритетне завдання наших 
аграріїв. Оптимальний шлях ефективного розвит-
ку галузі молочного скотарства, наближення її до 
оптимальних виробничо-економічних показників, 
ґрунтується на інтенсифікації та суттєвому зрос-
танню продуктивності лактуючих корів [2]. 

Не випадково актуальним є питання фор-
мування не лише високопродуктивних, а й конку-
рентоспроможних стад молочної худоби, що ви-
рішує цілу низку як соціальних, так і економічних 
питань агропромислового комплексу України. 

В Україні створено дві молочні породи інте-
нсивного типу – українські чорно-ряба і червоно-
ряба. Вони найпоширеніші в господарствах Укра-
їни, бо за рівнем молочної продуктивності та 
придатністю до машинного доїння найкраще від-
повідають сучасним вимогам ведення прибутко-
вого молочного скотарства [3]. При цьому важли-
вого значення набуває імпортована швіцька по-
рода корів. Разом з цим ці породи потребують 


