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Scientific studies of foreign and domestic scientists convincingly proved that selenium is a vitally 
necessary trace element for farm animals and birds with a wide range of biological effects. It performs 
unique multifunctional functions in the body – structural, catalytic, regulatory, possesses antioxidant, 
anti-carcinogenic radioprotective, immunostimulant, antiviral, anti-mutagenic, anti-toxic and adap-
togenic properties, participates in the formation of mechanisms that determine the reproductive function 
of animals and birds, affects osteogenesis, participates in the processes of growth and development. In 
the scientific and economic research the influence of additives of various doses of selenium into mixed 
fodder on the development of the digestive system in broiler chickens was studied. As a source of seleni-
um, selenite sodium was used. The research was conducted in the production conditions on broiler 
chickens of the COOB 500 cross. The duration of the experiment corresponded to the period of growing 
the young for meat and was 42 days. It was established that the use of selenium in the composition of 
mixed fodder for broiler chickens at doses of 0.3; 0.4 and 0.5 mg/kg positively influenced the develop-
ment of the digestive system in young, in particular, contributed to an increase in the mass (by 4.1–
11.6%) and total length (1.3–3.5%) of the intestine in general, and its thin and thick parts in particular, 
as well as the mass of the muscular stomach (17.3–23.2%) and liver (3.6–10.0%). The best macromor-
phological parameters of the digestive system development were chicken broilers, which, during the 
entire period of growing, mixed fodder, were enriched with selenium at a rate of 0.3 mg/kg. Comparison 
of the live weight of broiler chickens of experimental groups with indicators of intestinal development, 
muscular stomach and liver allows us to assume that the digestive systems in them have been developed 
better and during the growing period they function more actively. 

 
Key words: selenium, dose, mixed fodder, broiler chickens, intestines, muscular stomach, liver. 
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Наукові дослідження зарубіжних і вітчизняних учених переконливо довели, що селен є життєво необхідним мікроелементом 

для сільськогосподарських тварин і птиці з широким спектром біологічної дії. Він виконує в організмі унікальні багатопланові 
функції – структурну, каталітичну, регуляторну, володіє антиоксидантними, антиканцерогенними радіопротекторними, імуно-
стимулюючими, антивірусними, антимутагенними, антитоксичними та адаптогенними властивостями, бере участь у форму-
ванні механізмів, які визначають відтворювальну функцію тварин і птиці, впливає на остеогенез, бере участь у процесах росту та 
розвитку. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок різних доз селену в комбікорми на розвиток травної системи у 
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курчат-бройлерів. Як джерело селену, використовували селеніт натрію. Дослідження проводилися у виробничих умовах на курча-
тах-бройлерах кросу СОВВ 500. Тривалість досліду відповідала періоду вирощування молодняку на м’ясо і становила 42 дні. Вста-
новлено, що використання селену в складі комбікормів для курчат-бройлерів у дозах 0,3; 0,4 та 0,5 мг/кг позитивно вплинуло на 
розвиток травної системи у молодняку, зокрема сприяло збільшенню маси (на 4,111,6%) та загальної довжини (на 1,35,4%) 
кишечнику загалом і його тонкого та товстого відділів зокрема, а також маси м’язового шлунка (на 17,323,2%) та печінки (на 
3,610,0%). Кращі макроморфологічні показники розвитку травної системи мали курчата-бройлери, комбікорми яких, упродовж 
усього періоду вирощування, збагачували селеном із розрахунку 0,3 мг/кг. Співставлення живої маси курчат-бройлерів дослідних 
груп з показниками розвитку кишечнику, м’язового шлунка та печінки дозволяє стверджувати, що органи травлення у них були 
розвинуті краще та упродовж періоду вирощування функціонували більш активно. 

 
Ключові слова: селен, доза, комбікорм, курчата-бройлери, кишечник, м’язовий шлунок, печінка. 

 
Вступ 

 
М’ясне птахівництво є однією із найбільш динамі-

чних і економічно ефективних галузей агропромисло-
вого комплексу, здатною у найближчі роки докорінно 
поліпшити забезпечення населення України високоя-
кісним дієтичним м’ясом та зміцнити продовольчу 
безпеку держави (Grygor'jev, 2016). 

Результати наукових досліджень та практичний 
досвіт вирощування курчат-бройлерів показують, що 
запорукою максимальної реалізації генетичного поте-
нціалу, високої продуктивності та збереження молод-
няку, конверсії корму є повноцінна годівля, яка пе-
редбачає повне задоволення індивідуальної потреби 
птиці в обмінній енергії, поживних і біологічно акти-
вних речовинах, у тому числі й мікроелементах. 

Мікроелементи активують дію багатьох фермен-
тів, вітамінів, гормонів і цим забезпечують нормальне 
функціонування різних біологічних систем, здійснен-
ня численних фізіолого-біохімічних реакцій в органі-
змі і, як наслідок, впливають на продуктивні якості та 
життєздатність птиці (Richards et al., 2010; Hunchak et 
al., 2017). У зв’язку з тим, що мікроелементи не син-
тезуються в організмі й не можуть бути замінені ін-
шими речовинами, основним джерелом надходження 
їх в організм птиці є комбікорми. Мікроелементи 
вводяться до складу комбікормів у вигляді гарантова-
них добавок (Taylor-Pickard and Tucker, 2005; Medvid 
et al., 2017). 

Сучасна система нормованої годівлі сільськогос-
подарської птиці передбачає обов’язкове введення до 
комбікорму для курчат-бройлерів семи мікроелемен-
тів, серед яких особливе місце посідає селен завдяки-
своїй біохімічній багатогранності (Bratishko et al., 
2013). 

Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних 
учених у галузі фізіології, біохімії, медицини та вете-
ринарії переконливо довели, що селен виконує в ор-
ганізмі унікальні багатопланові функції – структурну, 
каталітичну, регуляторну, володіє антиоксидантними, 
антиканцерогенними радіопротекторними, імуности-
мулюючими, антивірусними, антимутагенними, анти-
токсичними та адаптогенними властивостями. Він 
бере участь у формуванні механізмів, які визначають 
відтворювальну функцію тварин і птиці, впливає на 
остеогенез, бере участь у процесах росту та розвитку 
(Reilly, 2013; Khariv et al., 2017; Sobolev et al., 2018). 

Відкриття біологічних властивостей селену стало 
підставою для використання його у птахівництві спо-
чатку в профілактиці та лікуванні хвороб, пов’язаних 
із дефіцитом цього мікроелемента, а згодом – з метою 

підвищення продуктивності сільськогосподарської 
птиці, поліпшення якості їхньої продукції та вироб-
ництва дієтичних харчових продуктів 
функціонального призначення з біокорегувальною 
дією (Surai and Fisinin, 2014; Sobolev et al., 2017). 

У різних країнах норми введення селену у 
комбікорми для курчат-бройлерів приблизно однакові 
та коливаються в межах від 0,2 до 0,5 мг/кг . Проте 
вони періодично переглядаються із появою нових 
кросів птиці та селеновмісних препаратів, які 
відрізняються від неорганічних форм селену високою 
біологічною доступністю (Surai et al., 2017). 

Незважаючи на значну кількість наукових напра-
цювань щодо питання селенового живлення сільсько-
господарської птиці, деякі аспекти впливу селеновмі-
сних препаратів на її організм курчат-бройлерів або 
остаточно не з’ясовані, або залишилися поза увагою 
вчених, або не знайшли свого відображення у науко-
вих статтях.  

Відомо, що ріст і подальша продуктивність птиці 
нерозривно пов’язані з розвитком органів травлення, 
де відбуваються складні фізико-хімічні перетворення 
поживних речовин, що надійшли з кормом. Під впли-
вом різних кормових факторів у травній системі птиці 
спостерігаються фізіологічні зміни (Lilburn and Loef-
fler, 2015). 

У науковій літературі є окремі повідомлення про 
те, що введення в комбікорми для птиці добавок селе-
ну у вигляді різних сполук сприяє кращому розвитку 
її шлунково-кишкового тракту. Проте дослідження, 
присвячені цьому питанню, виконані переважно на 
курях-несучках (Kuleshov, 2010), ремонтному молод-
няку курей (Okolelova and Savchenko, 2005), каченятах 
(Soboliev, 2016; Sobolev et al., 2017) і гусенятах (Sobo-
liev and Povoznikov, 2016), що вирощуються на м’ясо. 

У зв’язку з недостатньою кількістю публікацій у 
науковій літературі та суперечливістю деяких даних 
щодо впливу різних доз уведення селену до складу 
комбікормів для курчат-бройлерів на розвиток їхньої 
травної системи, виникла необхідність додаткових 
експериментальних досліджень. 

Мета і завдання дослідження – вивчити вплив до-
бавок селену в комбікорми на розвиток травної сис-
теми у курчат-бройлерів. 

 
Матеріал і методи досліджень 

 
Експериментальна частина роботи виконана на 

кафедрі дрібного тваринництва Білоцерківського 
національного аграрного університету та у виробни-
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чих умовах. Дослідження проводилися на курчатах-
бройлерах кросу СОВВ 500.  

Для проведення науково-господарського досліду 
формували групи із добових курчат за принципом 
аналогів з урахуванням походження, статі, живої маси 
та фізіологічного стану (рухливість, стан оперення та 
ін.) (Fisinin, 2013). Тривалість досліду відповідала 
періоду вирощування курчат-бройлерів на м’ясо і 
становила 42 дні. 

Птиці контрольної групи протягом періоду виро-
щування згодовували комбікорми, збалансовані за 
всіма основними поживними та біологічно активними 
речовинами. Молодняку дослідних груп у комбікорми 
додатково вводили різну кількість селену згідно зі 
схемою досліду (табл. 1).  
 
Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду на курчатах-
бройлерах 
 

Група 
Кількість 

птиці у групі, 
гол. 

Добавка в комбікорми 
селену, мг/кг 

1 контрольна 100 Основний раціон (ОР) 
2 дослідна 100 ОР + 0,3 
3 дослідна 100 ОР + 0,4 
4 дослідна 100 ОР + 0,5 

 
У науково-господарському досліді як джерело се-

лену використовували селеніт натрію класифікації 
«Ч» (ТУ 6-09-17-209-88, зареєстрований в ідентифіка-
торі хімічних сполук (CAS) за номером 10102-18-8), з 
коефіцієнтом перерахунку елемента в сіль 2,2.  

Курчата-бройлери вирощувалися у пташнику на 
підлозі, з використанням обладнання ОПБ-2/12, при 
вільному доступі до води і корму, з дотриманням 
технологічних параметрів щільності посадки, мікрок-

лімату та освітлення відповідно до існуючих норм 
(Galіbarenko et al., 2005). 

По закінченні науково-господарського досліду бу-
ло відібрано по 4 голови (2 самки та 2 самці) птиці з 
кожної групи згідно з ДСТУ 3136–95 (DSTU, 1996) і у 
віваріумі Білоцерківського НАУ проведено їх контро-
льний забій відповідно до загальноприйнятої методи-
ки. Після контрольного забою курчат-бройлерів про-
водили їх повне анатомічне розбирання згідно з існу-
ючими рекомендаціями (Lukashenko, 2013).  

Результати досліджень опрацьовували стандарт-
ними методами варіаційної статистики з використан-
ням алгоритмів М.О. Плохінського. При математич-
ному опрацюванні результатів досліджень використо-
вували ПОМ і застосовували комп’ютерні програми 
статистичної обробки Microsoft Excel. Оцінку вірогід-
ності різниці між групами проводили за критерієм 
Стьюдента. 

 
Результати та їх обговорення 

 
Результати науково-господарського досвіду пока-

зали, що найвищі показники росту мав молодняк, 
якому впродовж періоду вирощування згодовували 
комбікорми, збагачені селеном, із розрахунку 0,3 
мг/кг (табл. 2). Введення селену в комбікорми у такій 
кількості сприяло підвищенню живої маси курчат-
бройлерів другої дослідної групи на 5,1% (Р  0,01), 
порівняно з молодняком контрольної групи, у якого 
аналогічні показники становили 2188,4 г. При більш 
високих дозах уведення селену в комбікорми (0,4 та 
0,5 мг/кг) піддослідний молодняк за живою масою 
також перевищував курчат з контрольної групи, але 
різниця була дещо нижчою. Зокрема, у третій та чет-
вертій дослідних групах вона становила 3,4 та 2,6% 
відповідно. 

 
Таблиця 2 
Макроморфологічні показники органів травлення у курчат-бройлерів, 

Х
SХ 

 
 

Показник 
Група 

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 
Передзабійна маса птиці, г         2188,4  ±  28,78 2301,0  ± 28,32**    2263,5 ± 23,19* 2245,8 ± 31,79 
Довжина кишечнику всього, см     220,5 ± 1,87 232,5 ± 3,32* 228,0 ± 2,05*   223,3 ± 3,61 

у т.ч. тонкого відділу     209,6 ± 1,32 220,8 ± 2,76* 216,7 ± 2,02*   212,6 ± 3,98 
товстого відділу       10,9 ± 0,60   11,7 ± 0,55   11,3 ± 0,87     10,6 ± 0,49 

Маса кишечнику, г 
% до передзабійної маси 

    140,2 ± 2,07 
            6,4 

156,5  3,14**

        6,8 
149,3  1,91* 

         6,6 
  146,0 ± 2,62 
          6,5 

Маса м’язового шлунка, г 
% до передзабійної маси 

      50,3 ± 2,07 
            2,3 

  62,0 ± 2,91*

        2,7 
  59,0 ± 3,09 
         2,6 

    60,2 ± 3,54 
          2,7 

Маса печінки, г 
% до передзабійної маси 

      41,8 ± 1,36 
            1,9 

  46,0 ± 2,05 
        2,0 

  45,5 ± 1,80 
         2,0 

    43,3 ± 2,37 
          1,9 

Примітка: вірогідність різниці між контрольною та дослідними групами: *  Р  0,05; **  Р  0,01. 
 

Аналіз результатів вивчення розвитку органів тра-
влення у курчат-бройлерів виявив деякі відмінності 
між групами, які, на нашу думку, обумовлені опосе-
редкованою дією різних доз селену. Встановлено, що 
у молодняку дослідних груп зросла загальна довжина 
кишечнику на 1,35,4%, порівняно з птицею контро-
льної групи (220,5 см). Проте статистично вірогідною 

(Р  0,05) різниця виявилася лише у другій та третій 
дослідних груп, курчата яких перевищували за цим 
показником своїх ровесників з контрольної групи на 
12,0 та 7,5 см відповідно. 

Варто зазначити, що збільшення загальної довжи-
ни кишечнику птиці дослідних груп відбулося в осно-
вному за рахунок збільшення лінійних розмірів тон-
кого відділу. Так, довжина тонкого відділу кишечнику 
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у молодняку другої дослідної групи підвищилася на 
5,3% (Р  0,05), третьої  на 3,4 (Р  0,05), а четвертої 
 на 1,4%, порівняно з аналогічним показником конт-
рольної групи (209,6 см). 

На наш погляд, даний факт є важливим, тому що 
саме в тонкому відділі кишечнику птиці відбуваються 
основні процеси ферментативного гідролізу пожив-
них речовин корму та їх всмоктування. У результаті 
збільшення довжини тонкого відділу кишечника збі-
льшується час проходження кормових мас по ньому і, 
як наслідок, збільшується час дії ферментів на хімус. 
А відтак – перетравність і засвоюваність поживних 
речовин корму в організмі птиці поліпшується. Це 
певною мірою пояснює вищі показники живої маси у 
курчат-бройлерів дослідних груп. 

Відмінності між групами за лінійними розмірами 
товстого відділу кишечнику виявилися незначними, а 
різниця – не статистично вірогідною. Так, його дов-
жина у птиці другої та третьої дослідних груп, порів-
няно з контрольною групою, збільшилася на 0,8 та 
0,4 см відповідно. Різниця між четвертою дослідною 
та контрольною групами за цим показником станови-
ла 0,3 см на користь останньої. 

Привертає увагу і той факт, що у птиці всіх дослі-
дних груп збільшилася маса кишечнику. Порівняно з 
контрольною групою, різниця за його абсолютною 
масою у другій дослідній групі становила 11,6% 
(Р  0,01), у третій – 6,5 (Р  0,05) та у четвертій – 
4,1%. Стосовно до передзабійної маси птиці, маса 
кишечнику збільшилась у курчат-бройлерів дослідних 
груп відповідно на 0,4; 0,2 та 0,1% 

Уведення селену до складу комбікормів позитивно 
вплинуло на формування і розвиток м’язового шлунка 
курчат-бройлерів (59,0–62,0 г проти 50,3 г у контро-
льній групі). Найбільш розвиненим він виявився у 
молодняку другої дослідної групи (62,0 г), якому в 
комбікорми вводили селен у кількості 0,3 мг/кг. Різ-
ниця, порівняно з контрольною групою, становила 
23,2% (Р  0,05). У птиці третьої та четвертої дослід-
них груп різниця за цим показником виявилася також 
суттєвою – 17,3 та 19,7% відповідно, хоча не була 
статистично вірогідною. Питома віга м’язового шлун-
ка у курчат-бройлерів дослідних груп, порівняно з 
аналогічним показником у контрольній групі, підви-
щилася на 0,3–0,4%. 

Беручи до уваги фізіологічну роль найбільшої за-
лози зовнішньої секреції – печінки та жовчі, яку вона 
виробляє, у перетравленні корму, обміні білків, вуг-
леводів, жирів, гормонів, вітамінів, знешкодженні та 
детоксикації багатьох ендогенних і екзогенних речо-
вин, ми дослідили її розвиток у піддослідної птиці. 
Варто зазначити, що у молодняку дослідних груп 
спостерігалася тенденція до підвищення маси печін-
ки. Різниця між контрольною та дослідними групами 
(на користь останніх) становила: у другій – 10,0%, у 
третій – 8,8 та четвертій – 3,6%. 

 
Висновки 

 
Використання селену в складі комбікормів для ку-

рчат-бройлерів у дозах, які вивчалися, позитивно 

вплинуло на розвиток травної системи у молодняку, 
зокрема, сприяло збільшенню маси та загальної дов-
жини кишечнику загалом і його відділів зокрема, а 
також маси м’язового шлунка та печінки. Кращі мак-
роморфологічні показники розвитку травної системи 
мали курчата-бройлери, комбікорми яких упродовж 
усього періоду вирощування збагачували селеном із 
розрахунку 0,3 мг/кг. Співставлення живої маси кур-
чат-бройлерів дослідних груп з показниками розвитку 
кишечнику, м’язового шлунка і печінки дозволяє 
стверджувати, що органи травлення у них були роз-
винуті краще та упродовж періоду вирощування фун-
кціонували активніше. 
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