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РІСТ ТА РОЗВИТОК КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ  
ЗА ЗГОДОВУВАННЯ ФЕРМЕНТУ ЦЕЛЮЛАЗИ 

Наведено показники росту, маси внутрішніх органів та витрати корму на приріст курчат-бройлерів за згодовуван-
ня целюлозолітичного ферменту целюлази. Включення до складу комбікормів целюлозолітичних ферментів зумовлює 
підвищення трансформації поживних речовин корму та зростання продуктивності птиці на 3,8–9,5 % порівняно з конт-
ролем. Використання целюлази забезпечує зниження витрат корму на 1 кг приросту в середньому на 8,4 %. Згодову-
вання курчатам-бройлерам целюлази, отриманої за допомогою удосконаленої біотехнології не впливає на масу їх вну-
трішніх органів, однак спостерігається тенденція до збільшення ваги серця і легенів. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. У розвитку птахівницт-

ва важливого значення набуває можливість реалізації генетичного потенціалу сучасних кросів 
курчат-бройлерів. З цією метою у складі повнораціонних комбікормів застосовують біологічно 
активні добавки, які знижують дію антипоживних факторів і сприяють підвищенню трансформа-
ції поживних речовин [1, 2].  

Одним із антипоживних факторів є некрохмалистий вуглевод целюлоза, яка входить до скла-
ду оболонок рослинних клітин і перешкоджає доступу інших ензимів до внутрішньоклітинних 
поживних речовин у шлунково-кишковому каналі птиці [3, 4]. Першочергової уваги заслугову-
ють ферменти, які у шлунково-кишковому каналі зазвичай самі не синтезуються. 

Під час згодовування птиці ферментних препаратів мікробного походження, які мають широ-
кий спектр дії на субстрат і стійкість до pH шлунково-кишкового каналу, в організмі створюють-
ся більш стабільні умови для гідролізу білків та інших поживних речовин полімерної природи і 
сприятливіші умови травлення, що і є однією із умов зростання ефективності використання по-
живних речовин раціонів.  

Зменшити антипоживну дію целюлози на процеси перетравлення і засвоєння поживних речо-
вин корму рослинного походження можна за рахунок використання у складі комбікормів птиці 
комплексу целюлаз [5]. У виробництві целюлаз вітчизняні виробники кормових ензимів широко 
використовують штам Aspergillus terreus.  

Основним завданням виробництва ферментів як кормових добавок є отримання препаратів 
високої активності [6]. Актуальним залишається дослідження доцільності впливу у складі комбі-
кормів ферменту целюлази, отриманого від продуцента, якого вирощували на поживних середо-
вищах із різними концентраціями і джерелами Купруму.  

Мета досліджень – експериментально дослідити вплив целюлази, одержаної із штаму 
Aspergillus terreus, на показники росту та масу деяких внутрішніх органів курчат-бройлерів.  

Матеріал і методика досліджень. В умовах віварію Білоцерківського національного аграр-
ного університету було проведено дослід. Було сформовано 5 груп курчат-бройлерів по 100 голів 
у кожній. Курчат утримували на глибокій підстилці. Параметри мікроклімату приміщення відпо-
відали загальноприйнятим гігієнічним нормам. Птиці контрольної групи згодовували повнораці-
онні комбікорми без додаткового введення в них ферментної добавки целюлази. Курчата-
бройлери І дослідної групи отримували раціони, до складу яких уводили 0,1 г/кг корму целюлази, 
одержаної зі штаму Aspergillus terreus, котрий культивували на поживному середовищі без дода-
ткового введення Купруму. Бройлерам ІІ, ІІІ і ІV дослідних груп до раціонів уводили відповідно 
0,068; 0,061 та 0,054 г/кг целюлази, отриманої із штаму Aspergillus terreus, який культивували на 
поживному середовищі з оптимальним умістом хелату Купруму. Ферментні добавки отримували 
в умовах лабораторії ПП “БТУ Центр” м. Ладижин Вінницької області.  

В ході експерименту вивчали споживання кормів курчатами-бройлерами, динаміку їх маси та 
середньодобові прирости, збереженість птиці, масу внутрішніх органів при забої птиці (на 4-х 
головах з кожної групи), витрати корму на приріст.  
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Результати досліджень та їх обговорення. Жива маса є основним показником, що характе-
ризує ефективність виробництва м’яса птиці. Динаміка змін живої маси відображає особливості 
росту піддослідних курчат у різні періоди вирощування. 

У результаті досліджень встановлено зміни живої маси курчат-бройлерів за дії целюлази. До-
ведено, що за використання у годівлі курчат-бройлерів нового кормового чинника – ферментної 
добавки целюлази – відбувається посилення росту та накопичення маси (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Динаміка живої маси і затрати корму, n=100 

Група 
дослідна Показник 

контрольна 
І ІІ ІІІ IV 

Жива маса, г 
– на початку досліду  44,9±0,36 46,5±0,29 49,4±0,31 49,3±0,40 46,1±0,31 

– в кінці досліду, г 2003,4±23,38  2133,8±28,62 *** 2193,2±16,64 *** 2091,5±21,41 ** 2080,3±18,12 * 
Абсолютний приріст, г 1958,4±23,48 2087,3±28,53 *** 2143,8±16,59 *** 2042,2±21,47 ** 2034,2±18,08 * 
Середньодобовий  
приріст, г 46,6±0,60 49,7±0,70** 51,0±0,40*** 48,6±0,50* 48,4±0,40* 

Споживання корму за пе-
ріод вирощування, кг 396 396 396 396 396 

Кількість згодовуваної 
целюлази, г – 39,6 26,93 24,16 21,38 

Затрати корму на 1 кг при-
росту живої маси, кг 2,02 1,90 1,85 1,94 1,95 

± до контрольної групи, % – - 6,0 - 8,4 - 4,0 - 3,5 
Примітка. Вірогідність різниці:р≤0,05; **р≤0,01; ***р≤0,001 порівняно з контрольною групою 
 
На початку досліду курчата контрольної та дослідних груп майже не різнились за живою ма-

сою. У завершальний період вирощування, у 42-денному віці, жива маса курчат-бройлерів І; ІІ; 
ІІІ і IV дослідних груп становила відповідно 2133,8; 2193,2; 2091,5 і 2080,3 г, що на 130,4; 189,8; 
88,1; 76,9 г, або 6,5; 9,5; 4,4; 3,8 % більше, ніж у контролі. Загалом за весь період досліду птиця 
дослідних груп за середньодобовими приростами випереджала контрольних ровесників на 3,1; 
4,4; 2,0; 1,8 г, або 6,6; 9,4; 4,3; 3,9 %. Найкращі показники отримано в ІІ дослідній групі – уведен-
ня 0,068 г/кг целюлази до складу комбікорму сприяло підвищенню живої маси птиці на 9,5 % 
(р≤0,001) порівняно з контролем. 

Збільшення живої маси курчат-бройлерів у дослідних групах можна пояснити тим, що за 
дії целюлази гідролізується значна кількість целюлози, яка є антипоживним фактором для 
птиці, і це, у свою чергу, позитивно впливає на зростання трансформації поживних речовин 
корму у продукцію.  

Упродовж досліду спостерігали зміни абсолютних приростів піддослідного молодняку. Вага 
тіла контрольних курчат була вірогідно меншою, ніж у дослідних. 

Загалом за весь період вирощування найбільший абсолютний приріст встановлено у курчат ІІ 
дослідної групи, до комбікорму яких вводили целюлазу, отриману на поживному середовищі з 
додаванням органічного комплексу Купруму (р≤0,001). 

Поряд з інтенсивністю росту курчат-бройлерів вагомим показником ефективності їх вирощу-
вання є витрати кормів на 1 кг приросту живої маси. Під час вирощування й утримання птиці 60–
70 % витрат припадає на корми, тому зниження їх витрат є одним із чинників які підвищують 
економічну ефективність виробництва продукції. 

За період досліду споживання корму курчатами піддослідних груп було однаковим. Най-
менші витрати комбікорму на 1 кг приросту живої маси спостерігали у ІІ дослідній групі. Цей 
показник був на 8,4 % меншим, ніж у контролі.  

Важливим підтвердженням доцільності та ефективності використання целюлаз під час виро-
щування курчат-бройлерів є не тільки показники живої маси птиці, але й маса внутрішніх орга-
нів. Відмінностей між масою печінки у курчат-бройлерів дослідних груп і контрольного молод-
няку встановлено не було (табл. 2). Аналогічно маса серця і легенів у птиці І, ІІІ і IV дослідних 
груп була на одному рівні з показниками контролю.  
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Таблиця 2 – Маса внутрішніх органів курчат-бройлерів, г, М±m, n=4 
Група 

дослідна Орган контрольна І ІІ ІІІ ІV 
Печінка 49,2±3,28 48,0±2,16 49,9±2,92 48,77±2,51 49,79±3,34 
Серце 10,5±0,56 11,1±0,63 12,3±0,62 10,4±0,57 9,7±0,30 
Легені 8,6±0,25 9,1±0,35 9,2±0,44 8,9±0,51 8,8±0,48 
 
У птиці ІІ дослідної групи спостерігали тенденцію до збільшення середньої маси серця на 

17,1 %, або на 1,8 г. Різниця була невірогідною. 
Експериментально було встановлено, що включення до комбікормів бройлерів целюлази, яку 

одержували зі штаму Aspergillus terreus без додавання до поживного середовища Купруму (І до-
слідна група), зумовлює збільшення маси печінки на 1,4 % порівняно з контрольною групою. 
Однак різниця мала лише характер тенденції. 

Висновки. 1. Включення до складу комбікормів целюлозолітичних ферментів зумовлює під-
вищення трансформації поживних речовин корму та зростання продуктивності птиці на 3,8–9,5 % 
порівняно з контролем. 

2. Введення целюлази в комбікорми в кількості 0,068 г/кг сприяло зниженню витрат кормів на 
1 кг приросту на 8,4 % порівняно з контролем.  

3. Застосування целюлази в комбікормах не впливає на масу внутрішніх органів курчат-
бройлерів, водночас спостерігали тенденцію до збільшення ваги серця і легенів у птиці, якій до-
давали до корму 0,068 г/кг ферменту. 
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Рост и развитие цыплят-бройлеров при скармливании фермента целлюлазы 
Л.Г. Бомко  
Приведены показатели роста, массы внутренних органов и затраты корма на прирост цыплят-бройлеров при скар-

мливании целлюлозолитических ферментов. По полученным результатам, включение в состав комбикормов целлюло-
золитических ферментов приводит к повышению трансформации питательных веществ корма и росту продуктивности 
птицы на 3,8–9,5% относительно контроля. Использование целлюлазы обеспечивает снижение затрат корма на 1 кг 
прироста на 8,4 % во II опытной группе. Добавка целлюлазы, полученной с помощью усовершенствованной биотехно-
логии в комбикормы не влияет на массу внутренних органов цыплят-бройлеров, но вызывает тенденцию к увеличению 
массы сердца и легких у птиц ІІ опытной группы. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, продуктивность, целлюлаза, масса внутренних органов, затраты корма. 
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