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ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ КОББ-500 ЗА ДІЇ НОВОЇ 

КОРМОВОЇ ДОБАВКИ 
 

Продуктивність птиці залежить в прямому відношенні від кількості і якості 
спожитого корму. При цьому правильно збалансований раціон є важливим питанням в 
птахівництві. Тому, використання пробіотичних та ферментних кормових добавок є 
ефективним та доцільним.  

Так, використання у раціонах курчат-бройлерів ферментної кормової добавки 
«Целозим» сприяло підвищенню їх живої маси протягом усього періоду вирощування. В 
однодобовому віці маса птиці була в межах 45,37-45,5 г. Починаючи з 21-денного віку жива 
маса бройлерів дослідної групи була вищою від аналогів контрольної групи на 12,0% 
(Р<0,05). Збагачення раціонів курчат новою кормовою добавкою забезпечило підвищення 
середньодобових приростів у період з 22 до 28-добового віку на 80,6 г або на 83,5% 
(Р<0,001), порівняно з контролем. Так, у заключний період прирости птиці другої дослідної 
групи становили 96,2 г, що на 26,4% вищі від показників першої групи.  

Ключові слова: кормова добавка, ферменти, курчата бройлери, показники живої 
маси, забійні показники 

Рис. 1. Табл. 2. Літ. 9. 
 
Постановка проблеми. Промислове тваринництво завжди базувалося на 

використанні збалансованих комбікормів. Сьогодні в Україні та закордоном 
раціони для птиці балансують за 42 елементами поживності включаючи 
ферменти. Нині перед тваринниками стоїть непроста задача вибору тих 
кормових інгредієнтів, що за мінімальної питомої вартості даватимуть 
максимальний ефект як підкислювачі, ферментні препарати та модифікатори 
шлунково-кишкового тракту [4, 9]. 

Саме ферменти ввійшли в групу, що покращує перетравність у 
моногастричних тварин, витіснивши кормові антибіотики і зайнявши чільне 
місце в переліку кормових добавок, гарантуючи екологічну безпеку продуктів 
харчування (молока, м’яса, яєць) та в цілому навколишнього середовища [1]. 

Згодовування целюлозолітичних ферментних добавок сприяє посиленню 
у кишечнику птиці процесів гідролізу поживних речовин, в результаті чого, 
підвищується їх перетравність та засвоюваність. В наслідок чого, зростає уміст 
глікогену та жирів у тканинах і організмі птиці, збільшується жива маса та 
зменшується витрата корму [2, 3].  

Крім того, ензими речовини білкової природи, які не діють негативно на 
організм та не залишають ніяких наслідків в продукції птахівництва, 
забезпечують її безпеку для людини.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання проблеми. Ряд вчених запевняють, що організм птиці особливо 
вимогливий до ферментів, причому це не залежить від породи та кросу, віку та 
продуктивних особливостей. Оскільки, травна система птиці побудована так, 
що корм травним шляхом просувається швидко і власна система перетравних 
ендогенних ферментів всіх видів сільськогосподарської птиці не в змозі 
впоратися з важкогідролізуючими компонентами корму, ефективність 
функціонування перетравної системи знижується.  

Тому, введення ферментних препаратів в певній кількості дозволяє 
вирішити проблеми птахівництва, які пов’язані з особливостями травлення 
птиці, тим самим забезпечити збільшення їх живої маси, збереженість та якість 
продукції харчування для населення [5]. 

Отже, враховуючи вищевикладене, метою нашої роботи було з’ясувати 
вплив ферментного препарату на продуктивність та показники росту курчат-
бройлерів КОББ-500.  

Методи досліджень. Проводились експериментальні, зоотехнічні та 
статистичні методи досліджень.  

Методика дослідження. Матеріалом для досліджень були курчата-
бройлери кросу Кобб-500. Дослідження проводили за методом груп-аналогів. В 
добовому віці відбирали по 50 голів курчат, з яких з формували дві групи – 
контрольну і дослідну.  

Дослід тривав 42 доби, першій контрольній групі згодовували 
повнораціонний комбікорм, до складу якого входили (кукурудза, пшениця, 
макуха соєва, шрот соняшниковий, рослинна олія, вапняк, монокальційфосфат, 
вітамінно-мінеральна суміш, кокцидіостатик), птиці другої групи додатково до 
основного раціону вводили кормову добавку «Целозим» у дозі 0,015% до маси 
корму. Птицю утримували на підлозі з дотриманням усіх зоотехнічних умов 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Схема досліду 

Група Тривалість 
періоду, діб 

Кількість 
курчат Особливості годівлі 

1-контрольна 42 50 ОР (повнораціонний комбікорм) 

2-дослідна 42 50 ОР + «Целозим» у дозі 0,015% до маси 
корму 

 
За період досліду вивчали зміну основних показників продуктивності 

птиці шляхом щотижневого зважування. Після закінчення досліду проводили 
контрольний забій по чотири голови птиці з кожної групи.  

Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної 
статистики за М.О. Плохинським [8]. 
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Результати досліджень та їх обговорення. Використання ферментної 
кормової добавки у раціоні курчат-бройлерів сприяло підвищенню їх живої 
маси протягом усього періоду вирощування (рис. 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Динаміка живої маси курчат-бройлерів 

 
Зокрема, починаючи з 15-денного віку до 21-денного віку встановлено 

вірогідне підвищення маси тіла птиці на 111,2 г або 12,0% (Р<0,05), порівняно з 
контрольною групою.  

У 22-денному віці бройлери дослідної групи переважали контрольні 
показники на 12,2% (Р<0,001). Так, у заключний період вирощування, маса 
птиці, якій додатково до основного раціону вводили кормову добавку, 
переважала аналогів контрольної групи на 13,4% (Р<0,001). 

Результати досліджень щодо вивчення середньодобових приростів 
курчат-бройлерів наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Середньодобовий приріст курчат-бройлерів 

Вік тварин, діб 1-контрольна 2-дослідна  
0-7 18,3±1,4 19,3±0,9 

8-14 37,5±3,2 43,4±2,5 
15-21 65,4±6,6 78,7±4,7 
22-28 96,6±6,8 177,3±10,6*** 
29-35 92,5±12,8 97,9±8,3 
36-42 76,1±12,2 96,2±13,4 
 

Впродовж експерименту від добового з досягненням 42-добового віку 
середньодобові прирости змінювалися по-різному. Слід відмітити, що різниця у 
приростах до 21-добового віку вірогідно не відрізнялась, тоді як у період з       
22- до 28-добового віку вона була вищою на 80,6 г або на 83,5% (Р<0,001), 
порівняно з контролем. Так, у заключний період прирости птиці другої 
дослідної групи становили 96,2 г, що на 26,4% вище від показників першої 
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групи.  
Висновки та перспективи досліджень. 1. Введення кормової добавки 

«Целозим» у дозі 0,015% до маси корму дозволяє значимо підвищити 
показники живої маси піддослідної птиці. 

2. Використання у складі раціону курчат-бройлерів ферментного 
препарату сприяло збільшенню живої маси на 13,4% (Р<0,001), порівняно з 
контрольними показниками.  

3. За результатами досліджень встановлено, що використання ферментної 
добавки сприяло збільшенню середньодобових приростів на 96,2 г або на 26,4% 
відносно контролю. 

4. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 
морфологічних та біохімічних показників крові курчат-бройлерів за дії 
кормової добавки «Целозим». 
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АННОТАЦИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КОББ-500 ПОД ВЛИЯНЕМ 

НОВОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 
 

Огородничук Г.М., кандидат с.-х. наук, доцент 
Гончарук Н.М., кандидат с.-х. наук 
Винницкий национальный аграрный университет 
 
Продуктивность птицы зависит в прямом отношении от количества и качества 

потребляемого корма. При этом правильно сбалансированный рацион является важным 
вопросом в птицеводстве. Поэтому, использование пробиотических и ферментных 
кормовых добавок является эффективным и целесообразным.  

Так, использование в рационах цыплят-бройлеров ферментной кормовой добавки 
«Целозим» способствовало повышению их живой массы в течение всего периода 
выращивания. В односуточном возрасте масса птицы была в пределах 45,37-45,5 г. Начиная 
с 21-дневного возраста живая масса бройлеров опытной группы была выше аналогов 
контрольной группы на 12,0% (Р<0,05). Обогащение рационов цыплят новой кормовой 
добавкой обеспечило повышение среднесуточных приростов в период с 22- по 28-суточного 
возраста на 80,6 г или на 83,5% (Р<0,001) по сравнению с контролем. Так, в 
заключительный период, приросты птицы второй опытной группы составляли 96,2 г, что 
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на 26,4% выше показателей первой группы. 
Ключевые слова: кормовая добавка, ферменты, цыплята-бройлеры, показатели 

живой массы, убойные показатели 
Рис. 1. Табл. 2. Лит. 9. 

 
 
 
 

ANNOTATION 
GROWTH RATE OF СOBB-500 BROILER CHICKENS FED BY THE NEW FEED 

ADDITIVE 
 

Ogorodichik G.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 
Goncharuk N.M., Candidate of Agricultural Sciences 
Vinnitsa National Agrarian University 
 
Bird productivity depends on the quantity and quality of consumed feed. A properly 

balanced diet is an important issue in poultry farming. Therefore, the use of probiotic and enzyme 
feed supplements is effective and expedient. Feeding by cellulosolytic enzyme additives causes the 
intensity of the processes of nutrients hydrolysis in the intestines of the birds. As a result, their 
digestibility increases. The glycogen and fats content increases both in the tissues and the body of 
the bird. The live weight increases but feed consumption decreases. These enzymes improve 
digestion in monogastric animals and they have replaced feed antibiotics. 

The experiment lasted for 42 days. The first control group was fed by a full-range feed that 
included corn, wheat, soybean meal, sunflower seed, vegetable oil, limestone, monocalcium 
phosphate, vitamin-mineral mixture, coccidiostatic. The birds of the second group were 
additionally fed by feed additive cellozim at a dose of 0.015% to the weight of the feed. The use of 
the enzyme feed additive cellozim as a part of broiler chicken diet causes the increase in their live 
weight throughout their growth. A day-old chick weight was 45.37-45.5 g. The live weight of the 
experimental group broilers has been higher than the live weight of the control group broilers by 
12.0% (P<0.05) since 21 days of age. The enrichment of chickens diets by a new feed supplement 
caused an increase in average daily gains to 80.6 g or 83.5% (P<0.001) during the period from          
22 to 28 days of age. Finally, the birds of the second experimental group weight were 96.2 g. It is 
by 26.4% heavier than the first group had. 

Keywords: feed additive, enzymes, broiler chickens, live weight figures, slaughter figures 
Fig. 1. Tab. 2. Ref. 9. 
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