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ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА СОРТУВАННЯ 

ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ ЗА МАСОЮ 
 

Ю. О. Вечеря11, аспірант 
 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

вул. Героїв Оборони, 12-б, навчальний корпус № 7а, Київ, 03041, Україна 
 

Вивчено продуктивність курчат-бройлерів, які виведені з інкубаційних яєць, масою 70 г 

і вище за їх додаткового сортування. Показники продуктивності курчат-бройлерів є вищими 

порівняно з птицею, отриманою з несортованих  яєць (масою від 58 до 80  г) – за показниками 

живої маси (на 0,9…65,45 г), збереженості (на 2…3 %) та однорідності стада (на 2…10 %). 

Отримані дані підтверджують доцільність інкубування яєць масою понад 70 г за проведення 

додаткового розподілу яєць за масою на класи, що дає можливість покращити результати 

вирощування курчат-бройлерів. 

Ключові слова: КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИ, ІНКУБАЦІЙНІ ЯЙЦЯ, ЖИВА МАСА, 

ОДНОРІДНІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ. 
 

Інтенсивна селекція птиці і нові методики оцінки генотипів дозволили створити 

високопродуктивні спеціалізовані кроси м’ясних курей. Курчата-бройлери в 42-добовому віці 

мають живу масу 2,4-2,8 кг, конверсія корму при досягненні 2 кг за 37-38 днів становить 1,65-

1,75 кг. Однак для реалізації генетичного потенціалу продуктивності птиці потрібно суворо 

дотримуватись науково-обґрунтованих норм годівлі, умов утримання, а також певних 

технологічних прийомів роботи [1]. Особливо це стосується роботи з птицею батьківського 

стада. Є відомості про вплив віку несучок не тільки на якість яєць і виводимість, але і на вихід 

молодняку і інтер’єрні показники добових курчат. Вивчаючи вплив маси інкубаційних яєць на 

продуктивність курчат-бройлерів, вчені прийшли до неоднозначних висновків [2–4]. Курчата, 

отримані з дрібних яєць від молодої птиці, ростуть інтенсивніше, але поступаються за живою 

масою курчатам, отриманим із великих яєць. Так, жива маса курчат, виведених із середніх (54-

                                                           
11Науковий керівник – доктор с.-г. н., професор В. П. Бородай  
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62 г) і великих (63-70 г) яєць, була вірогідно вище, ніж курчат, виведених із дрібних (49-53 г) 

яєць на 23 і 31 г, 30 і 47 г і 78 г, відповідно, в 2-, 4- і 6-тижневому віці [4]. 

Аналіз якісних показників інкубаційних яєць птиці батьківського стада м’ясних кросів 

свідчить, що частка яєць, які мають масу 70 г і вище, є доволі значною, що пов’язано з 

інтенсивною селекцією на підвищення живої маси, рівнем годівлі курей батьківського стада 

тощо. Інкубація таких яєць потребує внесення коректив у існуючі нормативні документи [5].  

Нашими попередніми дослідженнями щодо вивчення якісних показників інкубаційних 

яєць курей м’ясних кросів [6], показана доцільність використання інкубаційних яєць, масою 

понад 70 г. Відомо, що розподіл інкубаційних яєць за масою при закладці на інкубацію сприяє 

не лише підвищенню виводимості добового молодняку, але веде до збільшення однорідності 

курчат. 

Тому метою нашої роботи було вивчити показники вирощування курчат-бройлерів, 

виведених з інкубаційних яєць масою більше 70 г за їх додаткового сортування за масою.  

Матеріали і методи. Дослідження проведені в умовах інкубаторію підприємства з 

виробництва м’яса курчат-бройлерів. Інкубаційні яйця курей кросу «Кобб-500» перед 

інкубацією сортували на 4 групи – контрольна (некалібровані інкубаційні яйця, маса яєць 58-

80 г) і три дослідні: I – яйця масою 70-79 г, II – 70-74 г, III – 75-79 г.  Інкубацію яєць проводили 

в інкубаторах фірми «HatchTech». Для вирощування сформували відповідно 4 групи добового 

молодняку по 100 голів у кожній. Годівля курчат і умови утримання відповідали існуючим 

вимогам. Живу масу курчат-бройлерів визначали шляхом індивідуального зважування птиці 

безпосередньо після вибірки з вивідної машини і надалі – щотижнево до 42 доби вирощування. 

Рівень приростів живої маси, однорідність стада та збереженість поголів’я визначали 

загальноприйнятими методами. 

Результати й обговорення. Аналізуючи дані проведених досліджень потрібно 

відмітити, що на вирощування були відправлені курчата-бройлери з середньою живою масою 

від 49,8 до 53,2 г (табл. 1).  
Таблиця 1 

 

Показники вирощування курчат-бройлерів, отриманих з інкубаційних яєць різної маси 
 

Показники 
Групи 

Контрольна I  II III 

Жива маса, г, 

           у  віці 1 доба 
 ±Sx 50,4±5,06 49,8±5,00 50,1±5,03 53,2±5,35 

Сv, % 6,00 7,34 4,37 4,12 

                       7 діб   ±Sx 132,1±13,29 133,0±13,38 163,7±16,47 197,6±19,87* 

Сv, % 15,97 16,59 11,78 9,77 

                      14 діб  ±Sx 484,5±48,77 499,2±50,22 505,9±50,89 506,5±50,95 

Сv, % 9,06 7,62 5,95 8,8 

                      21 доба   ±Sx 937,2±94,28 996,6±100,26 998,7±100,47 979,7±98,56 

Сv, % 9,79 10,31 8,71 5,99 

                      28 діб  ±Sx 1453,8±146,26 1542,9±155,22 1548,3±158,15 1555,8±157,31 

Сv, % 4,91 4,66 3,94 4,39 

                      35 діб   ±Sx 2011,6±202,37 2037,2±204,94 2090,7±213,55 2064,5±208,75 

Сv, % 7,41 7,72 6,67 5,96 

                     42 доби  ±Sx 2490,2±262,68 2571,1±263,97 2716,3±277,49 2610,3±267,99 

Сv, % 12,45 8,95 8,89 9,96 

Однорідність, % 85,0 87,0 91,0 95,0 

Збереженість, % 94,0 96,0 97,0 96,0 
 

Примітка: * Р<0,05 – вірогідність різниці дослідних груп з контрольною групою 

Відзначимо невисокий коефіцієнт варіації ознаки «жива маса»  для курчат ІІ і ІІІ 

дослідних груп. Подальші дослідження показали перевагу птиці дослідних груп за масою 
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порівняно з контрольною, при цьому у віці 7 діб перевага птиці ІІІ групи за масою є вірогідною 

(р<0,05) і становила 65,45 г. Наприкінці вирощування птиця ІІ і ІІІ дослідних груп мала суттєву 

різницю за масою – на 223,12 та 120,04 г, порівняно з контрольною групою, без вірогідної 

різниці між групами. Коефіцієнт варіації ознаки «жива маса» є нижчим також у птиці 

дослідних груп. 

Показник однорідності дозволяє оцінити вирівняність стада за живою масою в межах ± 

10 %. Так, однорідність птиці у 42-добовому віці була найвищою у III дослідній групі, що на 

10, 8 та 4 % вище, порівняно з контрольною та I і II групами.  

Зазначимо, що за показником збереженості поголів’я птиця дослідних груп, порівняно 

з контрольною птицею, мала вищі значення на 2, 3 та 2 % для І, ІІ, ІІІ груп, відповідно. 

За показником абсолютного приросту (табл. 2)  у перший тиждень вирощування курчат-

бройлерів (0-7 діб) найбільший приріст мали курчата III дослідної групи (137,66 г), що на 54,4 

г вище, порівняно з контрольною групою птиці.  

Але, у період 7-14 доби вирощування абсолютний приріст курчат був дещо нижчий за 

показники дослідних груп і склав 324,15 г, що на 31,53, 37,00 та 16,18 г менше відповідно до 

контрольної і дослідної груп. У цей період найвищий середньодобовий приріст мали курчата-

бройлери I групи – 51,59 г. Найвищі середньодобові прирости були у птиці на 21-28 добу 

вирощування. Порівняно з контрольною групою приріст у дослідних групах був вище на 13,28, 

9,01 та 12,35%. На завершальному етапі вирощування курчат-бройлерів (35-42 доба) птиця I 

групи мала найменший середньодобовий приріст – 67,69 г.  
Таблиця 2 

 

Показники середньодобового та абсолютного приростів при вирощуванні курчат-бройлерів 
 

Вік птиці, діб 
Групи 

Контрольна I II III 

Абсолютний приріст, г 

1-7 83,26 80,45 106,12 137,66 

8-14 355,68 361,15 340,33 324,15 

14-21 515,94 465,14 526,39 494,49 

21-28 937,9 1081,61 1030,81 1070,15 

28-35 560,95 489,42 498,88 496,0 

35-42 535,21 532,83 573,92 589,36 

Середньодобовий приріст, г 

1-7 11,89 11,49 15,16 19,67 

8-14 50,81 51,59 48,62 46,31 

14-21 73,71 66,45 75,20 70,64 

21-28 133,99 154,52 147,26 152,88 

28-35 80,14 69,92 71,27 70,86 

35-42 76,46 67,69 81,99 84,19 

1-42 58,10 60,03 63,50 60,89 

 

Середньодобовий приріст за весь період вирощування у контрольній і дослідних  

групах склав 58,10, 60,03, 63,50 та 60,89 г, тобто є вищим у дослідних групах. 
 

В И С Н О В К И  
 

1. Загалом, показники продуктивності курчат-бройлерів, отриманих з інкубаційних 

яєць масою більш ніж 70 г, є вищими порівняно з птицею, отриманою з несортованих яєць 

масою 58-80 г – за показниками живої маси (на 0,9…65,45 г), збереженості (на 2…3 %) та 

однорідності стада (на 2…10 %). Встановлено, що курчата-бройлери, отримані з інкубаційних 

яєць масою 70-74 г (II група), характеризуються найвищим рівнем живої маси у 42-добовому 

віці – 2716,34 г, що на  8,32, 5,35 та 3,90 % більше, відповідно до контрольної, I та III груп.  
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2. Отримані дані підтверджують доцільність інкубування яєць масою понад 70 г за 

проведення додаткового розподілу яєць за масою на класи, що дає можливість покращити 

результати вирощування курчат-бройлерів. 

Перспективи досліджень. У подальшому планується дослідити якісні показники 

молодняку, отриманого за різних режимів інкубування яєць. 
 

PRODUCTIVITY OF CHICKENS-BROILERS FOR SORTING 

 OF INCUBATION EGGS BY MASS 
 

Yu. A. Vecherya 
 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Heroes of Defense str., 12-b, building No. 7 a, Kyiv, 03041, Ukraine 
 

S U M M A R Y 
 

The productivity of chickens-broilers that is shown out of incubation eggs by mass of a 70 g 

and higher studied, at their additional sorting. Performance measures broiler chickens are higher 

compared to poultry, eggs obtained from a mass of 58 to 80 grams - in terms of live weight (0,9...65.45 

g), preservation (2...3%) and flock uniformity (in 2...10%). The obtained data confirm the feasibility 

incubating eggs weighing 70 grams for an additional allocation of eggs by weight classes, which 

makes it possible to improve the results of growing broiler chickens. 

Keywords: CHICKENS-BROILER, AVERAGE GROWTH, ABSOLUTE GROWTH, 
LIVING MASS. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СОРТИРОВАНИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ПО МАССЕ   
 

Ю. А. Вечеря 
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ул. Героев Обороны, 12-б, учебный корпус №7а, г. Киев, 03041, Украина 
 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

Изучено продуктивность цыплят-бройлеров, которые выведены из инкубационных яиц 

массой 70 г и выше при их дополнительной сортировке. Показатели производительности 

цыплят-бройлеров являются высокими по сравнению с птицей, полученной из 

несортированных яиц (массой от 58 до 80 г) – по показателям живой массы (на 0,9...65,45 г), 

сохранности (на 2...3 %) и однородности стада (на 2...10 %). Полученные данные 

подтверждают целесообразность инкубирования яиц массой более 70 г за проведение 

дополнительного распределения яиц по массе на классы, что позволяет улучшить результаты 

выращивания цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ, 

АБСОЛЮТНЫЙ ПРИРОСТ, ЖИВАЯ МАСА. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ФРАГМЕНТІВ ДНК 

ЗБУДНИКІВ ХЛАМІДІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ ПТАХІВ 
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Проведено біоінформаційні дослідження 365 нуклеотидних послідовностей ДНК трьох 

збудників хламідійних інфекцій птахів (Chlamydia avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia 

psittaci), отриманих із міжнародних електронних баз даних «GenBank» та «PubMed». При 

цьому визначено, що найвищий рівень варіабельності (який досягає – 76,2 %) має ген, що кодує 

основний мембранний білок хламідій (МОМР). Методом вирівнювання первинних 

послідовностей означеного гену, за допомогою комп’ютерних програм «MEGA4» та 

«MEGA7», визначено поліморфні фрагменти нуклеотидних послідовностей ДНК Chlamydia 

avium, Chlamydia gallinacea та Chlamydia psittaci, які можуть бути використані у розробленні 

дизайну олігонуклеотидних праймерів тест-систем для індикації і видового диференціювання 

означених збудників хламідійних інфекцій птахів у полімеразній ланцюговій реакції. 

Ключові слова: ПТАХИ, ХЛАМІДІЙНА ІНФЕКЦІЯ, НУКЛЕОТИДНІ 

ПОСЛІДОВНОСТІ, ПОЛІМОРФНІ ФРАГМЕНТИ, МОМР. 

 

Хламідіоз (орнітоз) птахів є широко розповсюдженою інфекцією в усьому світі, до якої 

                                                           
12Науковий керівник - д-р вет. наук, с. н. с. І. М. Ксьонз 
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