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Вступ. 

Якість курячих яєць й питання благополуччя птиці при вирощуванні (Berg 

C., 2001; Broom D.M., 2017) вже давно турбують громадськість України і світу. 

Найбільше серед споживачів користується попитом саме органічна продукція, 

оскільки процес її виробництва суворо контролюється та обов’язково 

підтверджується сертифікатами відповідності.  

Дослідження вчених (Pali A., Hungin S., 2018), доводять перспективність 

використання препаратів мікробіологічного синтезу (з метою профілактики 

дисбактеріозів молодняку птиці), зокрема пробіотиків, пребіотиків та 

постбіотиків в галузі органічного птахівництва. Однак останніх в Україні немає, 

а для ефективного використання пробіотиків необхідна висока гігієнічна 

культура в господарстві (Limanska N., 2015; Korotaeva N., 2018). Разом з тим, 

пробіотики мають високу вартість і за порушення технології їх застосування не 

виправдовують себе. Постбіотики - це відносно новий термін, який 

застосовується для позначення продуктів метаболізму (кислоти та бактеріоцини) 

тих пробіотичних бактерій, які, за даними вчених, відповідальні за ряд корисних 

ефектів пробіотиків. Багато представників грамнегативних і грампозитивних 

бактерій продукують бактеріоцини, що мають білкову природу і виконують 

антимікробну функцію в кишечнику (Tsilingiri K., Barbosa T., 2012; Шендров 

Б.А., 2016). 

Незважаючи на значну кількість досліджень окремих мікробіальних 

препаратів, вивчення їх дії в Україні не проводилось в умовах органічних 

птахівничих господарств. Адже утримання в них птиці значно відрізняється за 



технологією від традиційних, інтенсивного типу. Тому розробка і випробування 

ефективних натуральних профілактичних препаратів та схем їх застосування у 

органічному птахівництві є нагальним питанням сьогодення для підвищення 

ефективності та рентабельності галузі. 

Було проведено випробування профілактичних препаратів (пробіотик 

«LactoPharm LP12» та постбіотик «Бактеріосан») за органічного вирощування 

птиці в умовах органічного господарства (кури-несучки кросу Tetra SL). 

1. Санітарно-гігієнічні показники пташників для утримання курей-

несучок за органічного вирощування 

Деякі виробники курячих яєць в Україні і в Європі, що не мають власного 

інкубаційного цеху, купують підрощений молодняк птиці (за погодження із 

сертифікаційним органом). За кілька місяців, що птиця дорощується в 

органічних умовах, збігає термін перехідного періоду для такого молодняку. 

Вимірювання та контроль параметрів мікроклімату пташників 

здійснювали подекадно. Курчата 90 добового віку були розміщені в спеціально 

облаштованих приміщеннях пташнику з окремими вигульними майданчиками 

для кожної групи та врахуванням вимог органічного законодавства щодо 

щільності поголів’я (максимальна кількість тварин на гектар). 

Підстилка з соломи, годівниці бункерного типу, напувалки ніпельні та 

вакуумні. Тривалість перших прогулянок варіювалась залежно від температури 

зовнішнього середовища. Температура всередині пташників на початку досліду 

була в межах 20◦C, що для підрощеної птиці є задовільним показником (табл. 1), 

а температура зовнішнього середовища була недостатньою для вигулів. 

Параметри мікроклімату приміщення (вологість, температуру тощо) 

вимірювали регулярно, однак не вживали ніяких заходів для їх нормалізації та 

корекції.  

Таблиця 1 

Санітарно-гігієнічні показники повітря пташника, M±m, n=3 

Доба 

життя, 

період 

Температура 

зовнішнього 

середовища, ◦C 

Температура 

приміщення, 

◦C 

Відносна 

вологість, 

% 

Атмосферний 

 тиск, мм.рт.ст 

Освітленість, лк 



90-

120  

15,45±0,55 20,20±0,19  68,0±1,02 736,00±2,45 25,00±2,30 16 

год.  

120-

150  

18,30±0,61 20,70±0,24  71,0±1,02 739,00±5,12 25,00±2,30 16 

год.  

151-

180 

20,60±0,52 21,00±0,73 67,30±1,22 739,00±4,23 10,00±1,00  16 

год. 

181-

210  

23,05±0,73 22,90±0,52 64,5±1,02 740,00±4,76 Денне  

211-

240  

27,10±0,53 25,40±0,55 62,00±1,55 735,00±1,84 Денне 

241-

270  

30,30±0,61 27,30±0,35 65,00±1,23 741,00±2,11 Денне 

271-

300  

27,40±0,37 25,60±0,54 66,00±1,24 739,00±4,43 Денне 

 

Оскільки господарство знаходиться на півдні країни (Одеська обл.) то 

температура зовнішннього середовища, достатня для вільного вигулу птиці, була 

вже в квітні. Більшість часу кури знаходилась на вигульних майданчиках.  

За паспортом кросу, після досягнення курами 5-ти місячного віку, 

рекомендовано підтримувати температуру приміщення на рівні 18-20 ◦C. Однак, 

в умовах органічного вирощування це не можливо. І, починаючи з червня і до 

вересня, температура зовнішнього середовища і повітря всередині пташників 

дещо перевищувала рекомендовані параметри. Разом з тим, кури даного кросу 

володіють досить високою адаптаційною здатністю і є стійкими до високих 

температур, отже зниження рівня їх продуктивності за дещо підвищених 

температур зовнішнього середовища, не спостерігали. 

Значення відносної вологості та атмосферного тиску у приміщенях для 

птиці були в межах нормативних значень. Швидкість руху повітря в приміщенні 

у найспекотніші періоди додатково регулювали вентиляторами. 

2. Оцінка чистоти повітря пташнику для утримання курей-несучок за 

вмістом мікроміцетів 

Повітря пташників є сприятливим середовищем для розвитку 

мікроорганізмів, у тому числі мікроміцетів. У процесі утримання птиці 

крапельки бактерійного аерозолю осідають на навколишніх предметах, 

підсихають і, змішуючись з пилом, легко підхоплюються потоком повітря під час 

руху птиці і обслуговуючого персоналу тощо. 



Оскільки в попередніх дослідах доведені бактерицидні властивості 

випробовуваних нами препаратів (пробіотик та постбіотик) щодо ЗМЧ повітря 

та підстилки, науковий інтерес становила оцінка їх впливу на грибну флору 

повітря. Дослідження проводили на 200 добу вирощування птиці. Встановлено, 

що величина контамінації повітря і поверхонь в місцях утримання птиці 

пропорційні. Мікроорганізми постійно переміщуються в повітряному 

середовищі й осідають на поверхнях обладнання й стінах приміщення.  Числові 

значення кількості мікроорганізмів по групах птиці значно варіювали. Найбільш 

інтенсивне зростання кількості мікроміцетів відбувалось у повітрі приміщень, де 

утримувались кури-несучки контрольної групи. Найменшу кількість грибної 

мікрофлори реєстрували у повітрі, де утримувалась птиця другої дослідної 

групи. 

Таблиця 2 

Вміст мікроміцетів у повітрі пташників, КУО/м3, M±m, n=3 

Групи курей 

Час 

експозиції Мікроміцети  

Контроль 

1 хв 18,44±0,68 

2 хв 40,66±1,70 

3 хв 61,33±1,73 

Д1 (застосування з питною водою+обробка 

підстилки розчином пробіотику) 

1 хв 34,00±1,50 

2 хв 34,56±1,29 

3 хв 38,67±1,21 

Д2 (застосування з питною водою +обробка 

підстилки розчином постбіотику) 

1 хв 12,11±0,65 

2 хв 15,11±0,84* 

3 хв 15,22±0,20* 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

Загальна тенденція чітко прослідковується: в повітрі контрольної групи 

курей зі збільшенням часу експозиції зростає й кількість грибної мікрофлори. У 

першій дослідній групі фіксували досить стабільні значення мікроміцетів у 



повітрі, кількість колоній яких є все ж меншою від аналогічних показників 

повітря приміщення курей контрольної групи.  

У різних контрольних точках приміщення (біля входу в приміщення, по 

середині пташнику і в кінці пташнику, біля виходу на пасовище) мікробне 

навантаження різне і пов’язане це, на нашу думку, із зонами зниженого й 

підвищеного руху повітря та локалізації птиці. Порівнюючи результати 

досліджень повітря відділень пташнику щодо загального вмісту мікроміцетів 

повітря за експозиції 3 хв відмічено, що у приміщенні другої дослідної групи 

курей цей показник становив 15,22 КУО/м3, що на 75,18 % менше порівняно з 

показниками повітря контрольної групи птиці (61,33 КУО/м3). А в повітрі 

приміщення курей першої дослідної групи – 38,67 КУО/м3 , що на 36,95 % менше, 

ніж у контролі (табл. 2). 

Варто відзначити відмінність накопичення мікроміцетів в приміщеннях за 

різної експозиції.  

У приміщенні контрольної групи зі збільшенням експозиції пропорційно 

збільшувалась і кількість виділених мікроскопічних грибів з повітря, на відміну 

від проб повітря з пташників дослідних груп курей, де здійснювали обробку 

підстилки розпиленням профілактичних препаратів, вміст цієї мікрофлори 

практично не змінювався. Якщо ж розглядати середні значення кількості 

мікроміцетів у кожній контрольній точці приміщення, то можна сказати, що 

відбувається пропорційне зростання забруднення повітря плісеневою 

мікрофлорою (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вміст мікроміцетів у повітрі в різних точках приміщеннь дослідних 

груп птиці, КУО/м3, M±m, n=3 

Групи курей 

Час 

експо-

зиції 

Проби повітря 

1 точка 2 точка 3 точка 

Контроль 
1 хв 24,33±0,51 3,66±0,58 27,33±0,12 

2 хв 41,66±0,15 28,33±0,50 52,00±0,19 



3 хв 93,33±1,47 29,66±0,42 61,00±1,01 

Д1 (випоювання + 

обробка підстилки 

розчином пробіотику) 

1 хв 38,66±0,13 26,33±0,31 37,00±0,73 

2 хв 54,33±1,11 18,33±0,53 31,00±0,58 

3 хв 30,00±0,36 26,00±0,31 60,00±0,61 

Д2 (випоювання та 

обробка підстилки 

розчином постбіотику) 

1 хв 24,66±1,11 6,33±0,08 5,33±0,51 

2 хв 20,33±0,51 14,67±0,08 10,33±0,58 

3 хв 15,00±0,46 13,33±0,73 17,33±0,93 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

Для розвитку органічного птахівництва, а найголовніше, для отримання 

якісної і безпечної продукції, необхідний комплексний підхід до підтримання 

здоров’я тварин, їх годівлі та утримання, систематичний контроль санітарно-

гігієнічних норм і параметрів мікроклімату приміщення.  

Позитивна корекція складу мікрофлори курей-несучок можлива також за 

застосування мікробіологічних препаратів з метою санації приміщень. Ажде за 

розпилення пробіотичного препарату в присутності птиці представники 

донорської нормальної мікрофлори потрапляють на слизові оболонки очей, 

дихальних шляхів та ротової порожнини. В наслідок явища антагонізму - 

конкуренцією пробіотичної мікрофлори за своє середовище існування, в 

зайнятих вже екологічних нішах, зменшується реконтамінація птиці й при 

контакті з підстилковим матеріалом, зокрема, грибковою мікрофлорою та її 

надходження у повітря. Разом з тим, постбіотик «Бактеріосан», також діє 

фунгіцидно пригнічує розвиток патогенної бактеріальної та грибкової 

мікрофлори (проводить санацію повітря пташнику, підстилкового матеріалу та 

травного каналу). Обидва випробовувані препарати можуть бути 

рекомендованими до застосування у органічному птахівництві. 

3. Продуктивність та збереженість курей-несучок  

Оскільки органічне виробництво не передбачає застосування будь-яких 

стимуляторів росту й продуктивності, важливим показником готовності несучок 

до яйцекладки є їх маса тіла.  



Початкова маса тіла птиці була зафіксована на 90 добу життя курей, при 

надходженні їх у господарство. Групи птиці були сформовані методом аналогів 

та не достовірно відрізнялись за масою тіла випробовувані препарати почали 

застосовувати птиці також з 90 доби. Разом з тим, за однакової кількості корму 

й поживності раціону вже через місяць спостерігали візуальну різницю росту і 

розвитку курей, що підтвердилось вимірюванням маси тіла курей. Найвищу масу 

тіла фіксували у курей першої групи, де з водою випоювали пробіотик 

«LactoPharm LP12» та другій (постбіотик «Бактеріосан»), різниця маси тіла між 

дослідними групами була недостовірною. Натомість кури контрольної групи 

мали нижчу масу тіла на 6,66 % порівняно з курами першої дослідної групи та на 

5,46 % порівняно з масою тіла птиці другої дослідної групи (Kucheruk M.D., 

2019). 

На 150 добу вирощування різниця у вазі курей дослідних і контрольної 

груп збільшилась. Починаючи зі 150 доби і надалі перевага в живій масі 

стосувалась курей другої дослідної групи. Так, вже на на 180 добу вона була 

вищою на 4,76 % порівняно з контролем. За показниками маси тіла курей першої 

групи статистично значимої різниці не встановлено. 

За період досліду збереженість птиці склала відповідно в групі Д1 – 100 %, 

у групі Д2 – 100 %, у контролі – 98 %. Загибель птиці в контрольній групі 

стосувалась неінфекційної етіології, загинула лише одна курка й за результатами 

розтину встановлено її загибель внаслідок запалення яйцеводу.  

Разом з тим, спостереженнями за клінічним станом птиці в контрольній 

групі відмічали періодичні розлади травлення (рідкі випорожнення коричневого, 

інколи зеленкуватого кольору з неприємним запахом), дещо пригнічений стан. 

Подекадно, впродовж експерименту, враховували яєчну продуктивність птиці, 

яку оцінювали по валовому виходу яєць, масі яйця, інтенсивності несучості. 

Несучість птиці визначали в кожній групі шляхом щоденного обліку знесених 

яєць. Масу яйця визначали зважуванням на електронних вагах Tefal. 

Кури почали яйцекладку у віці 140 діб. До 160 доби неслося вже 100 % 

курей. Яйця з коричневою шкаралупою. За паспортом кросу (за інтенсивної 



годівлі) яйцекладка мала початися вже на 118 добу. Однак для органічного 

вирощування птиці характерний дещо сповільнений фізіологічний розвиток 

організму та розвиток репродуктивної системи зокрема, порівняно з 

інтенсивними технологіями отримання курячих яєць. 

Окрім генетично закладеного потенціалу на продуктивність курей впливає 

ряд вагомих факторів, зокрема умови утримання, повноцінність годівлі та 

відсутність захворювань, наявність моціону тощо. Отже, за інтенсивністю 

яйцекладки можна оцінити фізіологічний стан курей-несучок і спрогнозувати їх 

наступну продуктивність. 

Зауважимо, що в дослідних групах (Д1-Д2) кури були клінічно здоровими, 

однак інтенсивність яйцекладки була достовірно вищою у другій дослідній групі 

порівняно з контролем. На нашу думку, це пов’язано з кращим засвоюванням 

речовин корму внаслідок застосування постбіотику «Бактеріосан». В 

експерименті також встановлено позитивну дію пробіотику «LactoPharm LP12» 

та постбіотику «Бактеріосан» на підвищення інтенсивності яйцекладки та маси 

яєць. Інтенсивність яйцекладки курей-несучок у першій дослідній групі склала 

75,09 %, а в другій – 76,50 %, проти 70,30 % - у контрольній групі. 

Підрахунком валового виходу яєць за період досліду по групам 

встановлено, що найбільша їх кількість знесена курами з другої дослідної групи 

(постбіотик «Бактеріосан») – 3825 штук, що на 310 штук (8,82 %) більше 

порівняно з показником у контрольній групі птиці. У першій дослідній групі цей 

показник за період досліду становив 3754,5 яєць, що на 239,5 штук (6,81 %) 

більше, ніж у контролі. За відсутності застосування в раціоні преміксів, 

мікроелементів, амінокислот – це досить високий показник. 

Маса яйця – найважливіший показник яєчної продуктивності, що 

знаходиться в тісному взаємозв’язку з іншими господарсько корисними 

ознаками курей. Зі збільшенням маси яєць збільшується вміст у них основних 

поживних речовин – білка і жовтку. Так, у курей дослідних груп у пік яйцекладки 

середня маса яйця у 200 та 300 діб склала відповідно: Д1 – 55,46 та 56,60 г; Д2 – 

56,46 та 58,33 г, тоді як у контрольній  групі 54,13 та 55,57 г. Більша маса яйця в 



межах стандарту С1 є кращим показником, оскільки воно містить підвищену 

кількість основних поживних речовин.  

На 300 добу маса яєць по групам куреей збільшилась у групі Д1 – на 2,05 

%, у групі Д2 – на 3,31 %, у контролі – на 2,66 %, порівняно з аналогічним 

покуазиком на 200 добу. Масу яєць в яєчному виробництві вважають провідною 

ознакою, що впливає на яєчну продуктивність, товарну і поживну їх цінність. 

Порівнюючи масу яєць від курей-несучок дослідних груп з показником 

контрольної групи курей, в експерименті встановлено вірогідну різницю. На 200 

та 300 добу утримання зміни маси яєць курей першої дослідної групи були 

невірогідними порівняно з контролем. Маса яєць курей другої дослідної групи 

була на 200 добу вищою на 4,30 %, а на 300 добу – на 4,97 порівняно з контролем. 

Дослідженнями маси білка яєць встановлено наступні переваги яєць, 

отриманих від курей другої дослідної групи (табл. 4) на 200 добу утримання вона 

була вищою на 6,24 %, а на 300 добу – на 7,63 % порівняно з контрольною 

групою. Відмінності маси білка яєць від курей першої дослідної групи були 

невірогідними. 

Таблиця 4 

Маса білка органічних курячих яєць, М±m, г, n=15 

Вік курей, доба 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

200 34,13±1,76  34,40±1,59 36,26±1,62* 

300 34,47±0,99  35,07±1,22  37,10±1,36* 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

З віком маса білка яєць збільшилася в середньому в групі Д1 – на 1,95 %, у 

групі Д2 – на 2,04 %, у контролі – на 0,99 %.  

Маса жовтка яєць, отриманих від курей першої дослідної групи на 200 добу 

їх вирощування була вище на 7,41 %, другої – на 5,92 % порівняно з контролем 

(табл.5). 



Визначення маси жовтку яєць знесених на 300 добу вирощування курей 

показало перевагу цього показнику в яйцях курей з групи Д1 на 8,36 %, (16,07 г), 

а в яйцях курей з групи Д2 на 10,65 % (16,41 г) порівняно з контролем. 

Таблиця 5 

Маса жовтка органічних яєць, М±m, г, n=15 

Вік курей, доба 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

200 14,03±0,95 15,07±0,11* 14,86±0,24* 

300 14,83±0,13 16,07±0,17* 16,41±0,96* 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

Наведені вище показники можуть слугувати показниками якості отриманої 

продукції, оскільки є очевидним поліпшення якості яєць зі збільшенням їх маси 

і зокрема маси жовтка.  

Збільшення маси шкаралупи, що як правило обумовлюється її товщиною і 

щільністю, має велике значення при виробництві яєць. Втрати товарних яєць 

через погану якість шкаралупи призводять до їх бою і насічки, що знижує 

рентабельність виробництва яєчної продукції. Шкаралупа яйця є його 

природною упаковкою, через що яйце не піддається фальсифікації і в цьому 

проявляється його унікальність як цінного продукту харчування (табл. 6). 

Таблиця 6 

Маса шкаралупи органічних яєць, М±m, мм, n=15 

Вік курей, доба 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

200 5,99±0,84  6,03±0,99  6,01±0,78 

300 5,91±0,70  6,16±0,77* 6,24±0,68* 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

Разом з тим, зниження щільності й товщини шкаралупи може свідчити про 

порушення годівлі птиці або засвоювання нею поживних речовин кормів, 

похибки в складі раціону або нестачі мікро- і макроелементів, що може 

негативно відобразитися на стані здоров’я всього поголів’я курей. Яйця що 



характеризуються більшою товщиною шкаралупи і щільністю, володіють 

кращими властивостями щодо збереження та кращою придатністю до 

транспортування.  

Маса шкаралупи яєць від курей усіх груп на 200 добу вирощування 

відрізнялась недостовірно (табл. 7). Натомість, на 300 добу життя птиці яйця від 

курей різних груп мали різну товщину шкаралупи. Так, маса шкаралупи яєць від 

курей першої дослідної групи, яким був застосований пробіотичний препарат, 

була вищою на 4,23 %, а у другій дослідній групі, де випробовували постбіотик 

«Бактеріосан» – вищою на 5,58 % порівняно з масою шкаралупи яєць отриманих 

у контрольній групі птиці. 

Таблиця 7 

Товщина шкаралупи органічних яєць, М±m, мм, n=15 

Вік курей, доба 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

200 0,362±0,05  0,362±0,04  0,366±0,04 

300 0,360±0,02  0,366±0,025  0,373±0,024 

* – Р≤0,05 порівняно з контролем 

Маса і товщина шкаралупи збільшувались з віком птиці, однак на 300 добу 

встановлені розбіжності по групам курей були невірогідними (табл. 3.92).  

Отже, встановлено позитивний вплив пробіотика «LactoPharm LP12» і 

постбіотика «Бактеріосан» на вагу яєць та масу їх складових частин (жовтка і 

білка), а також на товщину і вагу шкаралупи. 

4. Гематологічні показники курей-несучок  

При вивченні впливу натуральних профілактичних препаратів на організм 

птиці велике значення мають гематологічні показники. До початку яйцекладки в 

організмі птиці відбуваються суттєві зміни, обумовлюють білкову картину крові.  

Кури, що прибули у господарство, за візуальним оглядом були клінічно 

здоровими, що підтверджується аналізом термометрії та дослідженням 

гематологічних показників (табл. 8).  

Таблиця 8 



Морфо-біохімічні показники крові курей-несучок кросу Tetra SL на 

початок досліду (90-та доба життя), M±m, n=3 

Показники  Значення  Норма  

Еритроцити, Т/л 3,55±0,12 3,50 – 3,60 

Лейкоцити, Г/л 33,11±0,17* 36,00 – 39,0 

Гемоглобін, г/л 102,10±3,74 96,00 – 105,00 

Протеїн загальний, г/л 53,08±0,93 48,00 – 52,00 

* – Р≤0,05 порівняно з нормою 

При проведенні порівняння з нормативними показниками, враховуючи 

значних їх діапазон, встановлено недостовірно підвищений, рівень вмісту білка 

в крові порівняно з верхньою межею нормативних значень цього показника, за 

достовірно нижчої концентрації лейкоцитів у крові курей (на 8,05 %) порівняно 

з нижньою межею нормативних значень. 

Таблиця 9 

Морфо-біохімічні показники крові курей-несучок кросу Tetra SL на 

200 добу вирощування, M±m, n=3 

Показники 

Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Еритроцити, Т/л 3,65±0,06 3,84±0,03* 3,97±0,11* 

Лейкоцити, Г/л 35,0±0,27 34,50±0,29 35,00±0,40 

Гемоглобін, г/л 96,28±0,79 116,50±2,25* 119,25±0,87* 

Протеїн загальний, г/л 54,48±1,02 57,48±0,13* 58,00±0,40* 

*Р ≤0,05 порівняно з контролем.  

Дані таблиці 9 свідчать, що застосування курам-несучкам профілактичних 

препаратів (пробіотику і постбіотику) достовірно посилює у них окисно-відновні 

процеси. Про це свідчить збільшення кількості еритроцитів, гемоглобіну крові і 

білка в плазмі крові. В крові курей першої дослідної групи згадані показники 

зросли відповідно на 5,2 %; 21,0 %; 5,5 % порівняно з цими показниками крові 

курей контрольної групи. В крові курей другої групи – на 8,77 %; 23,85 % та 6,46 

% відповідно. 



Склад крові багато в чому визначає інтенсивність обміну речовин і, 

пов’язаних з ним, процесів росту, розвитку і продуктивності. Морфологічні та 

біохімічні показники крові дозволяють більш повно зрозуміти і пояснити зміни, 

що протікають в організмі курей-несучок досліджуваних груп. 

Аналізом динаміки змін щодо вмісту гемоглобіну також встановлено 

поступове зниження його рівня з віком у крові курей контрольної групи, на 

відміну від зміни цього показника в крові птиці дослідних груп.  

Найвищі рівні даного показнику були зафіксовані нами на 200 добу 

утримання в крові обох дослідних груп курей, що співпадає також із піком 

продуктивності птиці в цей період. Порівняно з показниками на 90 добу (при 

формуванні дослідних груп птиці), на 200 добу життя у курей першої дослідної 

групи кількість еритроцитів в крові збільшилася з 3,55 Т/л до 3,84 Т/л; а 

гемоглобіну – з 102,10 г/л до 116,50 г/л. А в другій дослідній групі птиці (Д2) 

відбулося збільшення кількості еритроцитів в крові відповідно з 3,55 Т/л до 3,97 

Т/л; а гемоглобіну – з 102,10 г/л до 119,25г/л. 

Збільшення кількості як еритроцитів, так і гемоглобіну у крові курей і 

протеїну загального в плазмі крові курей дослідних груп є позитивним фактором. 

Так, на 300 добу життя у крові курей першої дослідної групи вміст еритроцитів 

був вищим на 11,4 %, вміст гемоглобіну – на 15,15 %, вміст білка – на 12,27 % 

порівняно з показниками контрольної групи птиці. У крові курей другої 

дослідної групи, яким випоювали розроблений нами постбіотик «Бактеріосан», 

спостерігали також вищий вміст еритроцитів на 9,20 %, гемоглобіну – на 19,37 

%, білка – на 12,80 % порівняно зі значеннями цього показника у крові курей 

контрольної групи. 

Таблиця 10 

Морфо-біохімічні показники крові курей-несучок кросу Tetra SL на 

300 добу вирощування, M±m, n=3 

Показники  

Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Еритроцити, Т/л 3,58±0,04 3,99±0,02* 3,91±0,03* 



Лейкоцити, Г/л 33,05±3,48 28,07±2,95* 29,10±2,01* 

Гемоглобін, г/л 88,58±2,49 102,57±1,67* 105,74±2,06* 

Протеїн загальний, г/л 52,31±0,16 58,73±0,21* 59,03±0,15* 

*Р ≤0,05 порівняно з контролем.  

Як видно з таблиці 10, присутня певна динаміка вікових фізіологічних 

змін, так на 200 добу життя птиці, порівняно з результатами дослідження крові 

на 300 добу життя птиці, в першій дослідній групі курей кількість еритроцитів у 

крові збільшилася з 3,84 Т/л до 3,99 Т/л; а вміст гемоглобіну дещо зменшився – 

зі 116,50 г/л до 102,57 г/л,. У крові курей другої дослідної групи, навпаки, 

відбулося зменшення і кількості еритроцитів в крові 3,97 Т/л до 3,91 Т/л; і 

гемоглобіну – зі 119,25 г/л до 105,74 г/л.  

Дослідженнями крові курей-несучок контрольної групи в динаміці, на 

встановлено незначне (порівняно з дослідними групами) підвищення кількості 

еритроцитів до 3,65 Т/л, 200 добу життя, послідуюче зменшення їх кількості на 

300 добу було невірогідним. У групі птиці, якій випоювали з водою пробіотик 

(Д1) спостерігали стійку тенденцію до збільшення кількості еритроцитів 

порівняно з початковими їх значеннями, на 200 добу їх кількість збільшилась на 

8,17 %, а на 300 добу – ще на 3,91 % порівняно з попередніми знеченнями. В 

другій дослідній групі птиці (Д2), якій випоювали постбіотик, спостерігали 

вірогідне збільнення кількості еритроцитів крові на 200 добу на 11,83 %, а потім 

невірогідне їх зниження. Разом з тим варто відзначити, що в усі контрольні 

періоди зазначений показник крові обох дослідних груп був достовірно вищим 

за аналогічні дані по контрольній групі птиці. 

Встановлені результати гематологічних досліджень корелюють із 

результатами дослідження вмісту протеїну загального в плазмі крові птиці. Так 

у групі птиці Д1 та групі птиці Д2 на 200 добу зафіксоване недостовірне 

зростання даного порівняно з даними отриманими на 90 добу життя птиці. Разом 

з тим у пробах крові курей контрольної групи зафіксоване зменшення вмісту 

білка на 4,56 %. На 300 добу життя, в групі птиці Д1 та групі птиці Д2 цей 

показник в крові зріс відповідно на 2,18 % та 1,78 % порівняно з даними 



отриманими на 200 добу. Вміст протеїну загального в плазмі крові курей 

контрольної групи також знизився на 4,53 % порівняно з попередніми 

значеннями (на 200 добу).  

5. Впливу досліджуваних препаратів на мікрофлору травного каналу 

курей 

Однією із особливостей розвитку бактеріальних і вірусних хвороб є 

зниження опірності організму, в результаті чого приєднується супутня 

мікрофлора і розвиваються змішані інфекції. 

Відбір проб кишенику курей здійснювали на 90, 200, 300 добу життя курей. 

У продовж експерименту, в контрольній групі птиці спостерігали періодичні 

прояви дисбіотичних явищ у вигляді рідких калових мас, тому були проведені 

дослідження кількісного і якісного складу мікробіоценозу. 

За результами мікробіологічних досліджень (табл. 11) встановлено, титр 

кишкової палички в кишечнику курей був на рівні 8,11 Lg КУО/г, вміст 

лактобактерій був виявлений на рівні 5,76 Lg КУО/г, також було виявлено 

присутність досить значних концентрацій дріжджів роду кандіди – 5,90 Lg 

КУО/г, і протею – 2,39 Lg КУО/г. 

Внаслідок застосування птиці випробовуваних профілактичних препаратів 

з питною водою,– в наступний контрольний період (на 200 добу життя курей) 

вміст зазначених мікроорганізмів змінився.  

У вмісті кишечника курей першої дослідної групи, яким випоювали 

пробіотичний препарат (Д1) в обидва контрольні періоди (на 200 і 300 добу 

утримання птиці), було відзначено зменшення бактерій групи кишкової палички 

порівняно з відповідним показником у курей контрольної групи. Кількість 

лактобактерій у кишечнику курей групи Д1 була високою – 7,66 Lg КУО/г, що є 

позитивним фактором для травлення та засвоювання поживних речовин корму і 

узгоджується з результатами інших авторів (Fuller R. 1995, Ghishan F.K., Kiela 

P.R., 2011), щодо ефекту від застосування пробіотиків. Порівняно з вмістом 

лактобактерій у кишечника курей контрольної групи, в групі птиці Д1 їх було 

виділено більше на 29,17 %. Однак навіть за високих титрів лактобактерій з 



кишечника курей цієї групи виділяли протей в концентрації 0,51 Lg КУО/г та на 

12,37 % зменшилась концентрація кандіди порівняно з попереднім дослідженням 

(на 90 добу). 

Таблиця 11 

Склад мікрофлори травного каналу курей-несучок кросу Tetra SL, Lg 

КУО/г, M±m, n=3 

Мікроорганізми 

На 90 добу 

вирощування 

на 200 добу вирощування 

Групи курей 

Kонтроль Д1 Д2 

E. coli 8,11±0,14  8,11±0,34 7,88±0,22 6,32±0,31* 

Lactobacillus  6,76±0,05 5,93±0,71 7,66±0,24* 7,20±0,08* 

Proteus vulgaris  2,39±0,09  2,94±0,13 0,51±0,03* Не виявлено 

Candida 5,90±0,12  6,31±0,017 5,17±0,21* 5,55±0,26* 

Р ≤0,05 порівняно з контролем. 

Антимікробний вплив постбіотику (друга дослідна група курей) проявився 

у відсутності виділення з проб кишечника курей на 200 добу протею. Разом зі 

зниженням кількості патогенних бактерій створюється сприятливіше 

середовище для росту симбіотичної мікрофлори, зокрема лакто- і біфідобактерій 

та підвищується доступність поживних речовин корму (Кучерук М. Д., Засєкін 

Д. А., Димко Р. О., 2018). В другій дослідній групі курей встановлено достовірно 

нижчі концентрації кишкової палички (на 22,07 %) порівняно з аналогічним 

показником контрольної групи, за одночасного підвищення вмісту симбіотичної 

мікрофлори на 21,42 %. Вміст дріжджових грибів зменшився на 5,93 %. Разом з 

тим, у кишечника курей контрольної групи їх вміст, навпаки, зріс на 6,95 %, що 

свідчить про зрушення мікробіологічної рівноваги в бік дисбактріозу, й 

виникнення розладів травних процесів (клінічно це підтверджувалось наявністю 

рідких випорожнень курей цієї групи та дещо їх пригніченим станом).  

Дослідженнями, проведеними на 300 добу життя курей, встановлено, що 

мікроорганізми які входять до складу пробіотика, швидко розмножуються в 

травному каналі й володіючи антагоністичними властивостями, пригнічують 



розвиток патогенних і умовно-патогенних бактерій, підтримуючи розвиток 

«корисної» мікрофлори (табл. 12).  

Таблиця 12 

Склад мікрофлори травного каналу курей-несучок кросу Tetra SL на 

300 добу вирощування, Lg КУО/г, M±m, n=3 

Мікроорганізми 
Групи курей 

Kонтроль Д1 Д2 

E. coli 7,90±0,31 6,43±0,07 6,11±0,12* 

Lactobacillus  4,68±0,30 8,04±0,23* 7,17±0,12* 

Proteus vulgaris  2,57±0,34 Не виявлено Не виявлено 

Candida 5,33±0,14 4,52±0,16 4,41±0,32* 

Р ≤0,05, порівняно з контролем. 

Профілактична дія постбіотику в другій дослідній групі проявилась 

найбільшою мірою порівняно з іншими групами, посприявши підвищенню 

продуктивності курей, оскільки препарат «Бактеріосан» проявляв сануючу дію в 

травному каналі, створюючи несприятливі умови для прикріплення патогенних 

й умовно-патогенних мікроорганізмів до епітеліального шару кишечника. 

Натомість, ці умови були сприятливими для лакто- і біфідобактерій. 

За таких умов необхідно також враховувати роль транзиторних 

мікроорганізмів, зокрема стафілококів, стрептококів. Оскільки травний канал 

птиці – відкрита й динамічна біологічна система в яку постійно потрапляє велика 

кількість різних мікроорганізмів з кормом, отже створюється певна рівновага у 

мікробіоценозі. Кокові форми в загальній кількості мікробів, не перевищували 

10 % в пробах кишечника птиці групи Д1 та групи Д2, і були на рівні 11 % у 

кишечника курей контрольної групи.  

Представники транзиторної мікрофлори можуть викликати захворювання 

лише за умов дисбіотичних порушень, які виникають у птиці на фоні стресів та 

інших дестабілізуючих факторів. У інших випадках їх клітини виводяться з 

організму з послідом, не прикріпившись до кишкового епітелію, або лізуються і 

слугують субстратом для облігатних мікроорганізмів. Протей, що був виділений 



з кишечника курей контрольної групи, міг спричинити патогенетичні порушення 

й спровокував дисбіотичні розлади в травному каналі. Внаслідок цього 

знизилось засвоювання поживних речовин корму, однак загибелі птиці не 

реєстрували, оскільки сформований з віком ендомікробіоценоз володіє 

різноманітними механізмами подолання періодичних спалахів розмноження 

умовно-патогенних і патогенних бактерій. 

Отже дослідженням якісного та кількісного складу мікрофлори травного 

каналу курей-несучок встановлено позитивний вплив випробовуваних 

препаратів у вигляді корекції видового складу мікробіоценозу в бік симбіотичної 

мікрофлори. 

В усі контрольні періоди (на 200 й на 300 добу життя птиці) в обох групах 

з випробовуваними профілактичними препаратами зафіксовано вищий рівень 

симбіотичної мікрофлори й нижчий рівень кишкової палички порівняно з 

контрольною групою курей. 

6. Якість яєць отриманих від курей-несучок за органічного 

вирощування  

Яйця для людини є джерелом біологічно повноцінного білка та єдиним 

продуктом, який засвоюється організмом на 97-98 %. 

Проведені дослідження хімічного складу жовтку та білка яєць отриманих 

від курей дослідних та контрольної груп показали, що вміст білка в жовтку яєць 

курей першої дослідної групи збільшувався недостовірно, а вміст ліпідів - 

зменшився на 2,68 % порівняно з контролем (табл. 13). В цій групі вміст 

фосфоліпідів був дещо меншим, як і холестеролу, хоча відмінності цих окремих 

величин були невірогідними.  

Порівнюючи отримані результати хімічного складу жовтка яєць курей 

другої дослідної групи (Д2), можна відзначити збільшення вмісту Кальцію та 

Купруму, відповідно на 9,21 % та 7,03 %, та зменшення Цинку на 6,76 % 

порівняно з контролем. 



У жовтку яєць курей першої дослідної групи (Д1), де застосовували 

пробіотик «LactoPharm LP12», з водою, відзначали зменшення вмісту Цинку, на 

8,64 % порівняно з контролем. 

Таблиця 13 

Хімічний склад жовтка яєць органічних курей, М±m; n=10. 

Показник 

Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Суха речовина, %  49,09±0,17 48,95±0,52  49,32±0,53 

Білок, %  15,47±0,82  15,63±0,14 15,52±0,31 

Ліпіди, %  30,26±1,19  29,45±1,27* 30,51±0,43 

Фосфоліпіди, %  10,78±0,63  10,52±0,52  10,92±0,39 

Холестерол, %  2,29±0,09  2,25±0,05  2,23±0,05 

Ca, мг/г  1,52±0,05  1,55±0,07  1,66±0,06* 

P, мг/г  6,88±0,22  6,61±0,34  6,59±0,45 

Mg, мг/г  0,20±0,02  0,20±0,02  0,20±0,01 

Fe, мкг/г  74,21±3,52  72,70±6,43 73,12±3,95 

Cu, мкг/г  1,28±0,04  1,33±0,08  1,37±0,11 

Zn, мкг/г  22,91±0,73 20,93±0,51 21,36±0,49 

Р ≤0,05 порівняно з контролем 

Результати хімічного аналізу жовтка, що наведені в таблиці, засвідчують 

що у пробах яєць курей другої дослідної групи, недостовірне збільшення 

загального вмісту сухої речовини, протеїнів і ліпідів.  

Аналіз білка яєць, отриманих від курей другої дослідної групи засвідчив, 

що вміст сухої речовини був більшим на 3,63 % порівняно з контролем (табл. 14). 

Зміни вмісту білка по групам були невірогідними. Вищим, при цьому, був вміст 

ліпідів в яйцях курей обох дослідних груп на 4 %, Кальцію і Магнію – на 13,9 % 

та 4,5 % в групі Д1 та на 16,7 % і 13,6 % в групі Д2 відповідно порівняно з 

пробами яєць контрольної групи курей. Різниця вмісту фосфоліпідів і 

холестеролу в білка яєць дослідних груп була недостовірною. 

Таблиця 14 



Хімічний склад білка яєць органічних курей, М±m; n=10 

Показники 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Суха речовина, %  12,39±0,22 12,63±0,13  12,84±0,16 

Білок, %  10,91±0,19 10,78±0,21  10,97±0,17 

Ліпіди, %  0,25±0,01  0,24±0,02  0,24±0,02 

Фосфоліпіди, %  0,04±0,01 0,04±0,01 0,03±0,02 

Холестерол, %  0,02±0,001  0,02±0,005  0,02±0,001 

Ca, мг/г  0,11±0,01  0,14±0,01* 0,14±0,01* 

P, мг/г  0,36±0,01  0,35±0,02  0,36±0,01 

Mg, мг/г  0,07±0,01  0,08±0,02*  0,08±0,02* 

Fe, мкг/г  1,44±0,08  1,39±0,09  1,54±0,05* 

Cu, мкг/г  0,67±0,02  0,65±0,03  0,67±0,02 

Zn, мкг/г  2,76±0,05  2,47±0,15* 2,50±0,10* 

Р ≤0,05 порівняно з контролем 

Разом з тим, вміст таких мікроелементів як Купрум і Цинк в яйцях курей 

обох дослідних груп був нижчим, вміст Феруму в групі Д1 був також нижчим на 

3,25 %, а в яйцях курей другої дослідної групи – вищим на 6,96 %. Отже, 

встановлено позитивний вплив випробовуваних препаратів (пробіотику і 

постбіотитку) на хімічний склад яєць від курей дослідних груп. Кращі результати 

стосовно зазначених досліджень дало застосування розробленого нами 

постбіотику. Однак вміст Цинку як у білку, так і в жовтку яєць курей контрольної 

групи був достовірно вищим. 

Дослідження хімічного складу шкаралупи також показало незначну 

перевагу за вмістом Цинку в шкаралупі яєць від курей контрольної групи, однак 

ця перевага була недостовірною, як і вміст сухої речовини (табл. 15). Натомість 

вміст білка в шкаралупі яєць від курей з груп Д1 та Д2 був вищим на 19,61 % та 

26,88 % відповідно. Також виявлено вищі концентрації ліпідів, Кальцію, 

Фосфору та Купруму порівняно з контрольною групою, на 2,17 %, 10,99 %, 11,36 



%, 1,92 % – в першій дослідній групі курей та 0,24 %, 14,37 %, 8,81 %, 2,77 % – 

у другій. 

Таблиця 15 

Хімічний склад шкаралупи яєць органічних курей, М±m; n=10 

Показник 

Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Суха речовина, %  96,12±0,24 96,38±0,24  96,35±0,65 

Білок, %  1,38±0,24  1,65±0,25 * 1,75±0,25* 

Ліпіди, %  0,15±0,01  0,16±0,01  0,15±0,02 

Ca, мг/г  328,41±12,22  364,52±7,31*  375,62±17,30* 

P, мг/г  1,17±0,01 1,31±0,07* 1,28±0,03* 

Mg, мг/г  3,52±0,04  3,06±0,56* 3,42±0,07* 

Fe, мкг/г  20,33±0,05 19,30±0,77 * 20,04±0,21 

Cu, мкг/г  7,10±0,04  7,24±0,03  7,30±0,06* 

Zn, мкг/г  5,51±0,08 5,45±0,23 5,46±0,24 

Р ≤0,05 порівняно з контролем 

Вміст Магнію і Феруму в шкаралупі яєць курей дослідних груп був 

меншим, на 4,07 % і 5,05 % відповідно – в першій дослідній групі птиці та на 2,93 

% і 1,41 % – в другій дослідній групі птиці порівняно з пробами шкаралупи яєць 

з контрольної групи курей. 

Отже, дослідженнями встановлено позитивний вплив випробовуваних 

натуральних препаратів на хімічний склад яєць, оскільки відмічене достовірне 

збільшення вмісту основних поживних речовин. Разом з тим, незначне зниження 

вмісту деяких мікроелементів у яйцях курей дослідних груп не виходило за межі 

норми і може бути пов’язане з утилізацією цих речовин представниками 

симбіотичної мікрофлори в організмі птиці, що однак, не знижує поживної 

цінності яєць. 

Вітамінний, мінеральний та амінокислотний склад яєць органічних 

курей. Потреба птиці у вітамінах лише частково задовольняється за рахунок 



компонентів комбікормів, що обумовлює необхідність вводити їх додатково, 

бажано натуральних, у складі зелених та соковитих кормів.  

Вітаміни та провітаміни дозволяється застосовувати у органічному 

птахівництві, якщо вони отримані з продукції сільськогосподарського 

походження; синтетичні вітаміни ідентичні вітамінам, отриманим з продукції 

сільськогосподарського походження. В процесі метаболізму і біосинтезу у 

курей-несучок багато біологічно активних речовин корму переходять в яйце. У 

вмісті курячого яйця вітаміни розподіляються нерівномірно, причому в білку 

зосереджені в основному вітаміни групи В, а всі жиророзчинні і більшість 

водорозчинних вітамінів накопичується в жовтку. Багато вітамінів, особливо 

жиророзчинні, накопичуються в яйцях пропорційно їх включенню в комбікорми 

для птиці. 

Встановлено позитивний вплив пробіотику Lactobacillus plantarum і 

постбіотику «Бактеріосан» на вміст вітамінів у жовтку яєць курей-несучок (табл. 

16). В яйцях курей всіх груп встановлено досить високий вміст холіну (вітаміну 

В4) на рівні 799,44мг – у пробах яєць контрольної групи, та 804,18 та 805,33 мг 

відповідно в пробах груп Д1 та Д2, де різниця не була достовірною.   

Таблиця 16 

Вітамінний склад органічних яєць, мг, М±m, n=5 

Показник 
Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Каротиноїди, мг 18,67±0,58 19,66±0,58* 19,06±0,12 

Вітамін А, мг 1,16±0,01 1,24±0,01* 1,23±0,51* 

Вітамін В2, мг 0,21±0,01 0,22±0,01* 0,22±0,01* 

Вітамін В3, мг 3,53±0,06 3,46±0,06 3,80±0,17* 

Вітамін В4, мг 799,44±0,53 804,18±1,12 805,33±1,41 

Вітамін В12, мкг 1,55±0,01 1,72±0,02* 1,69±0,02* 

*Р <0,05 порівняно з контролем.  

У яйцях курей першої дослідної групи, яким випоювали пробіотичний 

препарат, вміст каротиноїдів був вищим на 5,36 % порівняно з контрольною 



групою, а у яйцях курей другої групи птиці (якій випоювали постбіотик) – лише 

на 2,14 %. Концентрація вітамінів А і В2 в яйцях курей обох дослідних груп була 

вищою: в групі Д1 – на 7,18 % та 4,69 %, а в групі Д2 – на 6,61 та 4,69 % відповідно 

порівняно з аналогічними показниками яєць контрольної групи курей. Щодо 

вітаміну В12, то порівняно з яйцями курей контрольної групи, в яйцях від птиці, 

якій випоювали пробіотик його вміст збільшився на 10,49 %, в у яйцях птиці, 

якій випоювали постбіотик він був вищим на 7,71 %. Вміст вітаміну В3 у яйцях 

був недостовірно нижчим у першій дослідній групі та достовірно вищим (на 7,55 

%) у яйцях другої дослідної групи курей. 

Суттєві відмінності стосувалися амінокислотного складу яєць залежно від 

групи курей-несучок (табл. 17).  Споживання курами-несучками води з 

додаванням в неї за схемами пробіотичного та постбіотичного препаратів, 

позитивно вплинуло на амінокислотний склад білка та жовтка яєць курей цих 

дослідних груп. Амінокислоти, отримані з протеїну кормів, необхідні курам для 

виконання цілого ряду функцій: формування структурних й захисних тканин 

організму, участь в обмінних процесах тощо. Однак у органічному виробництві 

нормування лімітуючих амінокислот у раціоні штучно синтезованими 

преміксами – заборонене. Тому значну увагу нами було приділено розробці 

раціону з органічних складників у різноманітних їх комбінаціях, з метою 

забезпечення належного рівня лізину, метіоніну, триптофану і цистину, оскільки 

вміст цих окремих амінокислот є визначальним для продуктивності. 

Без високобілкових кормів тваринного походження, що мають 

сприятливий амінокислотний склад їх протеїнів, лише за допомогою зерен 

бобових, злакових та олійних культур складно створити збалансовані за 

амінокислотним складом раціони. У кормах для птиці лімітуючими 

амінокислотами є перш за все лізин і метіонін, і їх засвоєння та транспорт у 

продукцію залежить від збалансованості раціону, кислотозв’язувальної здатності 

корму та функціонального стану пристінкової мікрофлори травного каналу. За 

належного складу мікробіоценозу кишечника, саме симбіотична мікрофлора 

трансформує поживні речовини кормів (в тому числі протеїнів) у продукцію 



(яйця та м’ясо птиці) та сприяє належній її якості. Цьому сприяє застосування 

пробіотичних препаратів, що являються постачальниками нових предстваників 

симбіотичних бактерій (пробіотики) та речовин, які створюють умови для 

розвитку власної «корисної» мікрофлори в кишечнику (постіботиків).  

Таблиця 17 

Амінокислотний склад органічних яєць від курей-несучок кросу 

Tetra SL , г/100г, М±m, n=5 

Показник Групи курей 

Контроль Д1 Д2 

Лізин 0,990±0,110 1,106±0,002* 1,138±0,059* 

Метіонін 0,333±0,066 0,350±0,048 0,363±0,052* 

Треонін 0,618±0,087 0,734±0,050* 0,758±0,062* 

*Р <0,05 порівняно з контролем.  

Проведеними дослідженнями встановлено вищий вміст лізину і треоніну в 

яйцях курей першої дослідної групи на 11,72 і 18, 77 %, а в яйцях курей другої 

дослідної групи – на 14,95 і 22,65 %, відповідно порівняно з вмістом цих 

амінокислот у яйцях курей контрольної групи (табл. 17). 

Вміст метіоніну був вищим лише в яйцях курей другої дослідної групи на 

9,01 %. Отже, можемо констатувати, що за однакової годівлі курей застосування 

натуральних профілактичних препаратів позначилося на вищому вмісті 

незамінних амінокислот у яйцях курей дослідних груп. Однак, наведені 

відмінності вмісту амінокислот у яйцях не виходили за межі нормальних їх 

значень для даного кросу птиці. 

Проби м’язів та яєць отриманих від курей дослідних груп за якісними 

показниками перевершували проби яєць курей контрольної групи, що свідчить 

про позитивні зміни обміну речовин та кращого засвоювання поживних речовин 

корму. 

Отже, яйця органічних курей є поживним продуктом, з високою 

біологічною цінністю, високим вмістом вітамінів та амінокислот, а застосування 

випробовуваних препаратів не впливає негативно на їх якісний склад та хімічні 



показники. 

7. Оцінка благополуччя курей-несучок за органічного вирощування 

Відповідність належного благополуччя птиці, її здоров’я та 

продуктивності можна оцінити за клінічними показниками, зокрема зовнішнім 

виглядом, станом оперення, масою тіла. На продуктивність курей-несучок 

впливає якість і повноцінність кормів їх структура та енергетичний рівень, 

відповідність параметрів мікроклімату, зокрема температура навколишнього 

середовища, тривалість та інтенсивність освітлення, відсутність вірусних, 

бактеріальних та паразитарних загроз.  

Порівнюючи інтенсивну та органічну (екстенсивну) технології отримання 

яєць варто відзначити відсутність кліток та навіть сітчастої підлоги у останній. 

Кліткові батареї були заборонені у ЄС починаючи із 1 січня 2012 року, через 

страждання птиці внаслідок розвитку ряду захворювань та неможливості 

виявляти природну поведінку.  

У Європі використання цієї системи заборонене, однак кожного року в 

інших країнах світу більше 3 мільярдів курей утримуються в клітках. Вони не 

можуть задовольняти свої природні потреби такі, як пошук їжі, гніздування, 

пилові ванни, ночівля на сідалі, достатній моціон, змахування крилами. Це 

спричиняє у курей екстремальний фізичний і психологічний дискомфорт. 

Одним із заходів для створення умов благополуччя при утриманні 

органічних курей-несучок є підтримання належного стану вигульних 

майданчиків, оскільки доросла птиця споживає багато зелених кормів і потребує 

гребтися в землі. Для цього в господарстві було облаштовано ротаційні 

пасовища. Коли кури користуються моціоном на одному полі – на іншому 

відновлюється травостій. На кожну групу курей припадало по 200 м2 площі 

вигульних майданчиків. Разом з тим птиці для уникнення явища канібалізму 

корисно в раціон додавати різноманітні соковиті корми.  

У даному органічному господарстві масово вирощуються органічні кавуни 

та дині. Вибракувані баштанні культури були вдосталь представлені в раціоні 

курей.  



Згідно вимог органічного господарювання та фізіологічних потреб курей-

несучок їм було забезпечено дерев’яні гнізда з достатньою кількістю соломи 

всередині. Гнізда були розташовані на висоті 0,7 м від підлоги, розмірами 0,3х0,3 

м. 

Порівнюючи традиційну інтенсивну систему отримання курячих яєць, з 

органічним утриманням курей-несучок можна відмітити значну перевагу 

останнього способу як з точки зору гуманного ставлення до тварин, так і сталого 

природокористування.  

Разом з тим, на нашу думку, для раціонального повноцінного органічного 

господарювання потрібен замкнений цикл виробництва з використанням 

місцевих порід курей м’ясо-яєчного напрямку продуктивності. 

Висновки  

Поглиблено досліджено механізми впливу постбіотика «Бактеріосан» та 

пробіотичного препарату «LactoPharm LP12» на метаболічні процеси організму 

та продуктивність курчат-бройлерів, курчат м’ясо-яєчної породи та курей-

несучок за органічного вирощування. В динаміці досліджень встановлено ряд 

переваг щодо ефективності та економічної доцільності вказаних засобів у 

органічному птахівництві. 

1. Застосування постбіотика «Бактеріосан» і пробіотика «LactoPharm 

LP12» не порушує біохімічного й морфологічного складу крові, сприятливо 

впливаючи на гемопоез.  

2. Встановлено обернено пропорційну залежність вмісту бактерій 

групи кишкової палички від вмісту лактобактерій в кишечнику. Отже постбіотик 

«Бактеріосан» і пробіотик «LactoPharm LP12» нормалізують мікробіоценоз 

травного каналу птиці, що підтверджується високими титрами лактобактерій у 

кишечнику птиці дослідних груп (1х106 – 1х107 КУО/г) за достовірно нижчих 

титрів бактерій групи кишкової палички (р≤0,05) з порівняно з групою птиці без 

застосування вказаних препаратів. Це вказує на належне формування 

мікробіоценозу кишечника. 



3. Інтенсивність несучості курей-несучок, за застосування пробіотика 

«LactoPharm» склала 75,1 %, постбіотика «Бактеріосан» – 76,5 %, проти 70,3 % 

у групі без застосування препаратів. Відповідно збільшився і валовий вихід яєць, 

і маса яєць. Пропорційно збільшувалась за групами і маса білка та жовтка, що є 

показником високої якості яєць.  

4. Показники благополуччя за органічного птахівництва доводять 

переваги цієї технології за мінімізацією дискомфорту, болю та страждань птиці. 

В усіх науково-виробничих дослідах у господарствах дотримувались гуманного 

ставлення до продуктивної птиці, забезпечення її етологічних потреб, що є 

ключовим елементом органічного вирощування птиці. 

5. Застосування постбіотика «Бактеріосан» і пробіотика «LactoPharm 

LP12» забезпечує достовірно вищу (р≤0,05) збереженість птиці. 
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