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ВПЛИВ КОРМОВИХ ДОБАВОК, ВИГОТОВЛЕНИХ  
З МОРСЬКИХ ГІДРОБІОНТІВ, НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ М’ЯСА 

КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 
 
Визначали хімічний склад поверхневого грудного м’яза курчат-бройлерів за 

використання кормових добавок, виготовлених з морських гідробіонтів: мідій, червоних 
водоростей, а також морської води. Згодовування білково-мінеральної добавки курчатам 
додатково до основного раціону сприяло збільшенню в м’ясному фарші сухої речовини, в його 
складі – протеїну, триптофану, білкового якісного показника. Згодовування цієї добавки 
шляхом заміни за масою 7% раціону мало менший вплив на показники м’яса. Порівняно з 
білково-мінеральною добавкою, згодовування мінеральної добавки достовірної зміни 
показників якості м’ясного фаршу не викликало. 
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Вступ. М’ясо є найбільш важливим джерелом білка для людини [1]. 

Основним фактором, що впливає на характеристики тушок 
сільськогосподарської птиці, є генотип [2, 3]. Якісні властивості м’яса мають 
першочергове значення як для технолога харчової промисловості, так і для 
споживача [4]. У той же час, застосування нутрігеноміки дозволяє 
максимізувати прояв генетичного потенціалу тварин [5]. Використання 
кормових добавок може значно покращити кількісні і якісні показники їх 
продуктивності, забезпечити ефективне використання кормових ресурсів. 

Можливим джерелом збагачення раціонів сільськогосподарських тварин є 
морські гідробіонти. Вони багаті поживними і біологічно активними 
речовинами, які в традиційних кормах відсутні, або містяться в невеликій 
кількості. Такими кормовими добавками можуть бути морські мідії, а також 
морські водорості [6, 7]. Для багатьох видів диких птахів різні види мідій, як 
морських, так і річкових, є основним кормом [8–11]. 

До складу стулок мідій входять Кальцій, Фосфор, інші макро- і 
мікроелементи, що необхідні організму тварин і добре засвоюються [12]. Мідії 
містять значну кількість повноцінного протеїну [13, 14]. Враховуючи, що м’ясо 
мідій є цінним продуктом для людини, в годівлі тварин його не застосовують. 
Для кормових добавок можна використовувати відходи їх первинної переробки: 
стулки великих і тіла дрібних мідій [15]. Багатим джерелом поживних і 
біологічно активних речовин є червоні морські водорості, що є найбільш 
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«врожайними» рослинами моря. За вмістом поживних речовин їх прирівнюють 
до якісного зерна. У значній кількості такі водорості містять протеїн, жир, 
клітковину, безазотні екстрактивні і мінеральні речовини, а також Йод [16, 17]. 
Використання морських гідробіонтів у годівлі сільськогосподарської птиці є 
перспективним заходом з точки зору якості яєць, м’яса, ефективності 
використання корму [6, 18]. 

Мета роботи. Визначити хімічний склад м’яса грудки від курчат-
бройлерів за використання в раціоні кормових добавок, виготовлених з 
морських гідробіонтів. 

Матеріали і методи досліджень. Експериментальні дослідження 
проводили на курчатах-бройлерах кросу «Росс 308». Під час досліду птиця була 
клінічно здоровою. Курчатам згодовували стандартний комбікорм, що 
відповідав вимогам національного стандарту ДСТУ 4120-2002, напування 
проводили з ніпельних поїлок. Утримання курчат та маніпуляції з ними 
виконували згідно положень документу «Загальні етичні принципи 
експериментів на тваринах», ухваленого Першим Національним конгресом з 
біоетики (Київ, 2001 р.). 

Для експерименту було сформовано 5 груп (n = 80) курчат 21-добового віку. 
Птиці контрольної групи (К) згодовували лише основний раціон (ОР). Курчата 
дослідних груп з 20 до 42 доби вирощування додатково до ОР отримували кормові 
добавки, що були виготовлені з відходів первинної переробки морських 
гідробіонтів: чорноморської мідії (Mytilus galloprovincialis), морської червоної 
водорості Філофора ребриста (Phyllophora nervosa) – «йодки», а також морської 
води. До складу мінеральної кормової добавки (МД) входили дрібно мелені 
стулки мідії і морська вода, білково-мінеральної кормової добавки (БМД) – мелені 
стулки великих мідій і тіла дрібних, а також «йодка» і морська вода [19, 20]. 

Згідно умов експерименту, курчатам першої і другої дослідних груп 
(Д-I і Д-II) згодовували МД, третьої і четвертої (Д-III і Д-IV) – БМД. 
Причому, порівняно з контролем, для курчат Д-I і Д-III груп 7% маси ОР 
заміщали МД і БМД відповідно. Для курчат Д-II і Д-IV груп ОР збагачували 
кормовими добавками, тобто, додатково до нього додавали 7% маси МД і 
БМД відповідно. 

З метою визначення показників росту курчат за дії кормових добавок у 
віці 42 доби перед забоєм встановлювали живу масу курчат кожної групи 
(n = 30). 

Вплив кормових добавок на показники поживної якості м’яса курчат-
бройлерів 42-добового віку визначали за вмістом у поверхневому грудному 
м’язі (m. pectoralis major, n = 5) сухої речовини, протеїну, жиру, амінокислот 
триптофану і оксипроліну. 
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Визначення хімічних показників м’ясного фаршу проводили в лабораторії 
біохімії рослин Селекційно-генетичного інституту Національного центру 
насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ (м. Одеса). Уміст білка визначали 
методом К’єльдаля згідно ГОСТ 25011-2017, жиру – методом Сокслета згідно 
ГОСТ 23042-2015, триптофану – за Ермаковою і Ярош (1972), оксипроліну – 
згідно ГОСТ 23041-2015. Одержані дані досліджень обробляли математично з 
визначенням середньої арифметичного, її похибки, а також критерію 
достовірності td і таблиць Стьюдента. 

Результати досліджень та їх обговорення. Селекція у м’ясних птахів 
зосереджена на швидкості росту, розвитку скелетної м’язової тканини і 
конверсії корму. Ці стратегії дозволили істотно поліпшити структуру і якість 
м’язів, особливо грудних [21]. М’язова тканина, що становить основну і 
найбільш цінну частину м’яса, швидко реагує на умови утримання і годівлі 
тварин. Так, за використання гумінових речовин у ній збільшується вміст білка 
і зменшується жиру, що надає їх більш цінних поживних властивостей [22]. 
Використання пробіотика сприяло збільшенню вмісту білка і жиру в м’ясі 
бройлерів [23]. Зі збільшенням у раціоні курчат-бройлерів вмісту протеїну 
борошна з личинок мухи Hermetia illucens вміст білка і сухої речовини в 
м’язовій тканині збільшувався [24]. Слід мати на увазі, що низьку якість 
джерела протеїну не можна компенсувати збільшенням його концентрації в 
раціоні, він повинен бути якісним [25]. 

Згідно результатів нашого досліду, жива маса курчат-бройлерів 42-х 
добового віку контрольної групи становила 2722,7±19,52 г. У курчат Д-I групи 
вона становила 2732,3±25,52 г, Д-II групи – 2779,7±20,45 г, Д-III групи – 
2796,8±18,53 г, Д-IV групи – 2846,2±24,51 г, що, порівняно з контролем, було 
більше на 3,53%, 2,09%, 2,72% (р≤0,05) і 4,54% (р≤0,001) відповідно. Отже, 
достовірно більшу живу масу курчат спостерігали за використання БМД, що 
містила не тільки стулки мідій і морську воду, але й тіла дрібних мідій і морські 
водорості. Одержані нами дані узгоджуються з результатами досліджень 
Hemme A., Spark M., Wolf P., Paschertz H., Kamphues J., 2005 [26], які 
встановили збільшення маси тіла курей за згодовування добавок, виготовлених 
з морських молюсків. 

Поверхневий грудний м’яз є найбільшим у складі грудки птахів. В його 
структуру входять в більшій мірі гліколітичні (анаеробні) білі м’язові волокна, що 
багаті скоротливим білком і мають здатність швидко і сильно скорочуватися [28]. 

Результати визначення показників якості м’ясного фаршу, виготовленого 
з поверхневого грудного м’яза курчат-бройлерів дослідних груп представлено в 
табл. 1. Вміст протеїну, жиру, триптофану і оксипроліну наведено в складі 
сухої речовини. 
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Таблиця 1 
Хімічні показники м’ясного фаршу з тушок курчат-бройлерів за впливу 

кормових добавок, М ± m, n = 5 
 

Показник 

Група 

К 
100 % ОР 

Д-I 
93 % ОР + 

7 % МД 

Д-II 
100 % ОР + 

7 % МД 

Д-III 
93 % ОР + 
7 % БМД 

Д-IV 
100 % ОР + 
7 % БМД 

Суха речовина, % 24,7±0,06 25,4±0,84 24,9±0,93 27,28±0,65** 26,5±0,24*** 
Протеїн, % 89,6±0,88 90,4±0,81 90,9±0,53 91,00±0,67 93,5±0,71** 
Жир, % 5,3±0,26 5,2±0,15 5,0±0,39 6,2±0,07** 5,2±0,49 
Триптофан, % 0,43±0,034 0,34±0,022* 0,36±0,026 0,48±0,022 0,61±0,039** 
Оксипролін, % 0,37±0,016 0,35±0,015 0,34±0,012 0,32±0,016 0,38±0,021 

Примітки: *p≤0,05, **p≤0,001, ***p≤0,001 порівняно з контролем.  
 
Згідно результатів нашого дослідження, вміст сухої речовини у м’ясному 

фарші з грудки курчат-бройлерів контрольної групи становив 24,7±0,06%. У 
курчат дослідних груп, яким згодовували БМД, вміст сухої речовини у 
м’ясному фарші був більшим: Д-III групи – на 10,49% (р≤0,001), Д-IV групи – 
на 7,45% (р≤0,001), порівняно з контролем. У курчат Д-I і Д-II групи 
спостерігали лише тенденцію до збільшення цього показника.  

Уміст сухої речовини і протеїну є визначальними показниками якості 
м’яса [29, 30]. Більш якісне і дорожче м’ясо, як грудки, так і стегна, отримують 
від бройлерів, що повільно ростуть. Воно містить більший вміст білка і 
менший – жирних кислот [3, 31]. М’ясо більш високої якості містить більшу 
кількість білку [32]. Порівняно з птицею вихідних порід і кросів, уміст сухої 
речовини і білка в грудних м’язах комерційних курчат-бройлерів є більшим 
[33]. За такої патології грудних м’язів курей, як «дерев’яна грудка», м’язова 
тканина має більш високий вміст вологи і менший – білка і золи [34]. 

За результатами нашого дослідження вміст протеїну в складі сухої 
речовини фаршу був достовірно більшим (на 7,45%) лише у курчат Д-IV групи. 
У зразках фаршу від курчат інших груп таке збільшення не мало достовірного 
характеру (р>0,05). 

Внутрішньом’язовий жир – важливий фактор, що впливає на якість м’яса 
[35]. На його відкладення впливають як генетичні (порода, стать, генотип), так і 
негенетичні фактори (кастрація, живлення, стрес, маса тварин, вік). Кастрація 
як самців, так і самок курей помітно збільшує відкладення 
внутрішньом’язового жиру, що призводить до поліпшення смакових якостей 
м’яса [5, 36, 37]. 

Уміст жиру в складі м’язової тканини за використання кормових добавок 
був достовірно більшим у курчат Д-III групи і становив 6,2±0,07%. У птиці 
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інших дослідних груп його кількість від показників контролю достовірно не 
відрізнялась. 

Важливим показником повноцінності білка є білково-якісний показник, 
який є відношенням вмісту незамінної амінокислоти триптофану до 
оксипроліну [38, 39]. Колаген – основний компонент сполучної тканини і 
найпоширеніший білок в організмі вищих тварин, що становить від 25 до 45% 
білків усього тіла [40]. Колаген – єдиний білок, в якому виявлено амінокислоту 
оксипролін [41], тому її вміст визначає кількість сполучної тканини [42]. 
Колаген не містить іншої незамінної амінокислоти – триптофану, якого багато в 
інших тваринних білках [43]. 

Зменшення вмісту колагену у м’язовій тканині курчат-бройлерів 
відбулось за використання в раціоні бобів фава замість соєвого шроту, що 
позитивно вплинуло і на інші показники якості м’яса [44]. Порівняно з 
комерційними бройлерами, у м’ясі місцевої породи курей Aseel, що 
характеризується бійцівськими властивостями, був значно більший вміст 
колагену і амінокислоти оксипроліну [45]. Порівняно з комерційними 
бройлерами 40–45-ти добового віку, м’язова тканина грудки і стегна курей 
яйценосної породи Hyline Brown 560-ти добового віку містила меншу кількість 
протеїну, більшу – колагену і менше співвідношення незамінних амінокислот 
до замінних [46]. 

За використання МД спостерігали тенденцію до зменшення вмісту 
триптофану в складі м’язової тканини курчат-бройлерів. Порівняно з 
контролем, у курчат Д-I і Д-II групи його вміст був меншим на 21,2 і 17,0% 
(р>0,05). У той же час, згодовування БМД сприяло збільшенню вмісту 
триптофану. Його вміст був більшим у фарші з тушок курчат Д-III групи на 
11,6% (р>0,05) і на 41,9% (р≤0,01) у фарші від курчат Д-IV групи. Уміст іншої 
амінокислоти – оксипроліну в зразках фаршу з усіх дослідних груп достовірної 
різниці з контролем не мав.  

За використання МД білковий якісний показник м’яса мав тенденцію до 
зменшення (рис. 1). У курчат контрольної групи він становив 1,18±0,06,  
Д-I групи – 0,98±0,07, Д-II групи – 1,05±0,05. 
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Рис. 1. Білковий якісний показник м’ясного фаршу з грудного м’яза 

курчат-бройлерів дослідних груп. 
 
У той самий час, згодовування БМД сприяло достовірному збільшенню 

білкового якісного показника. У м’ясному фарші від курчат Д-III групи він був 
більшим на 29,7% (р≤0,01), Д-IV групи – на 36,4% (р≤0,01) і становив 1,53±0,07 
і 1,61±0,07 відповідно. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 
1. Згодовування білково-мінеральної кормової добавки курчатам-

бройлерам додатково до основного раціону сприяло достовірному збільшенню 
в м’ясному фарші сухої речовини на 1,8%, в його складі протеїну – на 7,5%, 
триптофану – на 41,9%, а також білкового якісного показника – на 36,4%. 

2. Згодовування білково-мінеральної кормової добавки курчатам-
бройлерам шляхом заміни за масою 7% раціону мало менший вплив на якісні 
показники м’ясного фаршу порівняно зі збагаченням корму. 

3. Порівняно з використанням курчатам-бройлерам білково-мінеральної 
добавки за згодовування мінеральної кормової добавки достовірної зміни 
показників якості м’ясного фаршу з поверхневого грудного м’яза не 
встановлено. 

Перспективним вважаємо дослідження впливу кормових добавок, 
виготовлених з морських гідробіонтів на інші показники якості м’яса, в т.ч. 
вміст важких металів, а також на інші групи м’язів курчат-бройлерів. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ МОРСКИХ 
ГИДРОБИОНТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ / Данкевич Н.И. 

 
Определяли химический состав поверхностной грудной мышцы цыплят-бройлеров при 

использовании кормовых добавок, изготовленных из морских гидробионтов: мидий, красных 
водорослей, а также морской воды. Скармливание белково-минеральной добавки цыплятам 
дополнительно к основному рациону способствовало увеличению в мясном фарше сухого 
вещества, в его составе – протеина, триптофана, а также белкового качественного 
показателя. Скармливания этой добавки путем замены по массе 7% рациона имело меньшее 
влияние на показатели мяса. По сравнению с белково-минеральной добавкой, скармливание 
минеральной добавки достоверного изменения показателей качества мясного фарша не 
вызвало. 

Ключевые слова: цыплята, гидробионты, мясо, химический состав, кормовые 
добавки. 
 

THE INFLUENCE OF FEED ADDITIVES FROM MARINE HYDROBIONTS ON A 
QUALITY INDICATORS OF CHICKEN BROILER MEAT / Dankevych N.I. 
 

Introduction. A possible enrichment source for farm poultry diets can be marine 
hydrobionts: sea mussels and seaweed. They are rich in nutrients and biologically active 
substances that traditional feeds don’t contain or contain in a small quantity. Their use is a 
promising measure in terms of improving the eggs and meat quality, the feed use efficiency as well. 

The goal of the work. Determine the chemical composition of broiler chicken breast meat 
when using feed additives to basic diet, made from marine hydrobionts. 

Materials and methods. The experiments were performed on broiler chickens of “Ross 308” 
cross. Chickens of the experimental groups (D-I, D-II, D-III and D-IV) in addition to the basic diet 
(BD) were fed 2 feed additives: mineral (MFA) and protein-mineral (PMFA). The MFA contained 
milled mussel valves and seawater, PMFA were made of milled big mussels’ valves, small mussels’ 
bodies, red seaweed and seawater. Chickens of the D-I and D-II groups were fed MFA, D-III and 
D-IV consumed PMFA. For the chickens of D-I and D-III groups by 7% of the BD mass was 
replaced by MFA and PMFA, respectively. For chickens of the D-II and D-IV groups to BD were 
added MFA and PMFA by 7% of the BD mass respectively. Meat quality was determined by the 
content of dry substance, protein, fat, amino acids tryptophan and oxyproline in the breast muscle 
(m. pectoralis major). 

Results of research and discussion. PMFA feeding to the broiler chickens in addition to BD 
contributed to a significant increase of dry substance by 1.8% in a minced meat, in its composition 
the protein was higher by 7.5%, tryptophan equaled 41.9%, protein quality index by 36,4%. 
Feeding a PMFA to broiler chickens’ diet by replacing 7% of the diet weigh had less impact on the 
quality of minced meat compared to feed enrichment. Compared to a PMFA use to broiler chickens, 
the feeding MFA did not establish a reliable change in the quality of milled meat from superficial 
breast muscle. 

Conclusion and prospects for further research. We consider prospective studies of the feed 
additives influence, made of marine hydrobionts on the other indicators of meat quality, including 
the content of heavy metals, as well as other muscle groups of broiler chickens. 

Keywords: chickens, hydrobionts, meat, chemical composition, feed additives. 
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ОЦІНКА РІВНЯ СПЕЦИФІЧНОГО ЗАХИСТУ ДОМАШНІХ 
МЯСОЇДНИХ ТВАРИН ЗА АНТИРАБІЧНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ 

 
У статті представлені результати досліджень за 2017 рік серологічного 

моніторингу антирабічного імунітету у домашніх м’ясоїдних тварин (собак і котів). 
Антитіла в захисному титрі (0,5 МО/см3 та вище) виявлені в 5862 (98,2%) досліджених 
проб. Встановлено, що частка проб із недостатнім (< 0,5 МО/см3) захисним антирабічним 
імунітетом у тварин становила 1,8% (108 із 5970). Встановлено підвищений ризик синтезу 
антирабічних антитіл в недостатніх і низьких титрах у собак молодше 1 року і старше 
5 років. Не виявлено відмінностей у формуванні специфічного імунітету проти сказу у 
різних порід собак. Недостатній (< 0,5 МО/см3) антирабічний імунітет до вірусу сказу 
виявлено у 48 собак малих порід (до 5 кг), 22 – середніх порід (5–20 кг) та 21 – великих порід 
(більше 20 кг). Наша гіпотеза, що у собак дрібних порід титри антирабічних антитіл 
будуть вищими, не підтвердилось. 

Ключові слова: сказ, антирабічний імунітет, антирабічні антитіла, сироватки 
крові. 

 
Вступ. Сказ – це зоонозне вірусне захворювання, збудником якого є 

Lyssavirus, родина Rhabdoviridae. Вірус здатен заражати всі види ссавців та 
характеризується 100% летальністю. Сказ – це летальна хвороба, яку можливо 
попередити лише за рахунок створення в організмі напруженого антирабічного 
імунітету, застосовуючи специфічні вакцини.  

В країнах західної Європи сказ серед собак був практично ліквідований в 
середині ХХ століття. Проте, в 1960-х роках вірус сказу адаптувався до 
червоної лисиці (Vulpes vulpes) і поширювався в південно-західному напрямі із 
швидкістю 20–60 км на рік [1]. Для подолання цієї проблеми було застосовано 
оральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин проти сказу із застосуванням 
системи контролю ефективності протирабічних щеплень [2–4].  


