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Здоров'я

Здоровий кишечник птиці 
забезпечить потужний 
імунітет навіть узимку
Інформація надана компанією «АгроПлюсІнвест»

Хороша продуктивність – це безпосередня мета виробництва продукції птахівництва, 
що залежить від багатьох чинників, в переліку яких є комфортні умови довкілля.

Більшість промислової сільського-
сподарської птиці значну частину 
часу розміщується в обмеженому 

просторі ферми, в умовах мікрокліма-
ту, створеного людиною. І в ідеалі мі-
кроклімат пташника повинен бути ста-
більним у будь-який сезон року, але 
на практиці протяги, вологість, атмос-
ферний тиск, освітлення, температура, 
швидкість переміщення повітря, якість 
повітря (концентрація шкідливих газів 
та мікроорганізмів, запиленість) сут-
тєво коливаються, залежно від того: 
літо чи зима на подвір'ї.

Параметри «зимового» мікроклі-
мату, коли можливі протяги, підви-

щена вологість повітря, загазованість 
тощо, суттєво впливають на продук-
тивність птиці та на її здоров'я у бік 
погіршення.

Низька температура навколиш-
нього повітря (в середньому ниж-
че 8-10оС) викликає:

• прискорене дихання та підвище-
ний пульс;

• більше витраченої енергії на вну-
трішні процеси метаболізму;

• зниження імунітету птахів.

Швидкість руху повітря. У зимо-
вий період температура +12оС при 

швидкості повітрообміну 0,5 м/с 
призведе до переохолодження ор-
ганізму птиці через підвищену те-
пловіддачу. Недостатній повітро-
обмін призведе до загазованості 
приміщення.

Відносна вологість повітря взим-
ку може мати кардинально про-
тилежні значення, залежно від 
системи обігріву. Деякі обігріваль-
ні системи пересушують повітря - 
висушуються слизові оболонки та 
шкіра, що збільшує проникність 
для мікроорганізмів. Якщо систе-
ма обігріву працює погано, то у 
приміщеннях з високою вологі-
стю у птиці найчастіше виникають 
захворювання дихальних шляхів, 
шкірні захворювання. 

Концентрація газу та чистота 
повітря (вуглекислий газ, сірко-
водень, аміак). У процесі жит-
тєдіяльності послід птахів проду-
кує шкідливі гази, які впливають 
на склад повітря у приміщенні 
ферми. Аміак – особливо небез-
печний отруйний газ. Він адсор-
бується слизовими оболонками 
носоглотки, верхніх дихальних 
шляхів та кон'юнктивою очей, 
викликаючи сильне подразнення. 
З'являється кашель, чхання, сльо-
зотеча з наступним запаленням 
слизових оболонок носа, гортані, 
трахеї, бронхів та кон'юнктиви 
очей. При високому вмісті аміаку 
(1-3 мг/л) у повітрі, що вдихається, 
у птиці або тварин спостерігають 
спазми трахеальної та бронхіаль-
ної мускулатури, може наступити 
смерть від набряку легень або па-
раліч дихання. При надходженні 
аміаку через легені у кров він пе-
ретворює гемоглобін еритроцитів 
на лужний гематин, знижується 
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кількість гемоглобіну та кількість 
еритроцитів, що веде до анемії.

Таким чином, при утриманні сіль-
ськогосподарської птиці у зимових 
умовах у закритих приміщеннях пташ-
ників може формуватися мікроклімат 
із помітними відхиленнями від нор-
мативних вимог. 

Тому важливо уважно стежити 
за станом поголів’я, забезпечувати 
приміщення всім необхідним облад-
нанням для підтримки оптимального 
мікроклімату, при якому можна отри-
мати високу продуктивність та мак-
симальну економічну ефективність 
виробництва.

Спеціалісти компанії «АгроПлюсІн-
вест» рекомендують підтримувати 
вашу птицю у критичні періоди, забез-
печуючи їм міцне здоров'я та потуж-
ний імунітет за допомогою унікальної 
натуральної кормової мультисуміші 
«6-в-1» ПерФорМер виробництва 
компанії FF CHEMICALS bv, який має 
антибактеріальну, антикокцидійну ак-
тивність, є активним стимулятором!

Слово «перформер» походить від 
англійського дієслова «to perform». 
Одне зі значень цього слова – «дово-
дити до кінця, завершувати щось 
повністю».

ПерФорМер – досконалий, нату-
ральний фітогенний стимулятор ро-
сту, до складу якого входять: бутират 
натрію, бензойна кислота, глюконова 
кислота, каприлова кислота С:8, лау-
ринова кислота С:12, капринова кис-
лота С:10, евкаліптова олія, рослин-
ний екстракт Юкка Шидігера, евгенол, 
олія орегано. 

При введенні в раціон, зазначе-
ний композиційний склад кормової 
добавки сприяє інтенсифікації при-
ростів, знижує конверсію корму, сти-
мулює утворення ферментів і гальмує 
розвиток патогенної мікрофлори.

Цей унікальний продукт допомо-
же вирішити цілий клубок ваших про-
блем!

Застосування препарату ПерФор-
Мер дає величезну ефективність на-
віть за малих доз.

Профілактичне застосування:

• 0,5-1,0 кг/т для бройлерів - Старт/
Гровер

• 0,25-0,75 кг/т для бройлерів-Фініш 
та для курей-несучок-Фініш

Механізм дії ПерФорМер:

• зниження адгезії та інвазії мікро-
організмів шляхом модифікації ек-
спресії генів;

• бактерицидні властивості;

• активність у кишечнику;

• сприяє цілісності та ефективності 
роботи кишечника, за рахунок 
чого суттєво посилюється імунітет.

Як ПерФорМер   
робить ваших птахів 
здоровішими

Доведено, що синергічна дія ор-
ганічних кислот та ефірних олій спри-
яє зменшенню розвитку патогенної 
мікрофлори та підтримує розвиток 
сапрофітів. 

Поєднання компонентів ПерФор-
Мер сприяє проникненню органічних 
кислот через клітинну мембрану бак-
терій, підвищуючи цим її проникність 
і дозволяючи кислотам розпадатися 
в кишечнику, а бактерицидний і фун-
гіцидний ефект ефірних олій поси-
люється в слабокислому середовищі.

Також органічні кислоти сприяють 
розвитку природної молочнокислої 
флори, а ефірні олії уповільнюють 
утворення джгутиків в Е. coli, що пе-
решкоджає їх росту та розмноженню. 
Органічні кислоти та ефірні олії, незва-
жаючи на свій бактерицидний ефект, 
мають також і пробіотичну дію, оскіль-
ки вони підтримують цілісність кишеч-
ника та збалансованість мікрофлори.

Однією з основних переваг поєд-
нання органічних кислот з ефірними 
оліями у складі ПерФорМера є ви-
сока засвоюваність кормів, завдяки 
підвищенню секреції підшлункової 
залози. Встановлено, що використан-
ня у складі раціонів мультибіотика 
ПерФорМер стимулює підвищення 
приростів у ремонтного молодняку 
свиней, курей та інших видів продук-
тивних тварин, підвищує збережен-
ня поголів'я, знижує витрати кормів, 

підвищує перетравність поживних ре-
човин корму, посилює гемопоез за ра-
хунок збільшення вмісту еритроцитів 
у плазмі крові, що позитивно впливає 
на структуру органів травлення.

Використання біологічно актив-
них добавок рослинного походжен-
ня сприяє підвищенню економічної 
ефективності годівлі продуктивної 
птиці. У той же час, фітобіотики сти-
мулюють активність антиоксидантів. 
Більшість ефірних олій виявляє свій 
антимікробний вплив шляхом руй-
нування клітинної стінки бактерій, 
денатуруючи та коагулюючи білки. 
Вони змінюють проникність цитоплаз-
матичної мембрани до іонів Н+ та К+, 
викликаючи порушення транспорту 
електронів, транслокації білків, фос-
форилювання та інших ензим-залеж-
них реакцій, що призводить до втрати 
хеміосмотичного контролю клітин, і, 
як наслідок – до їхнього апоптозу.

Ефірні олії орегано виявляють ан-
тимікробну дію проти Salmonella spp. 
Завдяки наявності в їхньому складі 
тимолу та карвакролу, для яких ха-
рактерні виражені антибактеріальні та 
антиоксидантні властивості. Наявність 
рослинного екстракту Юкка Шидіге-
ра забезпечує антикокцидійну дію у 
поєднанні з органічними кислотами та 
посилює до 40% засвоєння сирого про-
теїну з кормів. Наслідком цього є змен-
шення потрапляння аміаку у довкілля.

Зазначений мультибіотик є ста-
більним до впливу температури і 
може використовуватися за грануля-
ції, експандування та екструдування.

Отже, застосування кормової до-
бавки ПерФорМер є ефективним 
еквівалентом заміни антибактеріаль-
них препаратів. Органічні кислоти, 
імуномодулятори, фітобіотики показа-
ли свою ефективність у забезпеченні 
безпеки кормів, підтримці здоров’я 
шлунково-кишкового тракту та підви-
щенні інтенсивності приростів різних 
видів продуктивних тварин та птиці.

Якщо у Вас є запитання, коман-
да професіоналів «АгроПлюсІн-
вест» з радістю Вам допоможе:

info@agroplusinvest.com.ua
www.agroplusinvest.com
+38 067 396 0770
+38 067 6565660
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Здоров'я

B-SAFE® - ефективна форма міді для 
покращення виробничих показників
Інформація надана компанією ТОВ «АДМ ЮКРЕЙН»

Здоров’я сільськогосподарської птиці залежить від балансу між нормальною і потенційно 
патогенною мікрофлорою кишечнику. Будь-які зміни в цій рівновазі супроводжуються 
функціональними порушеннями, які, у свою чергу, призводять до зниження продуктивності.

Нормальна мікрофлора має еле-
менти саморегуляції і в певних 
межах здатна протистояти впли-

ву шкідливих умов, зберігаючи чисель-
ність мікробних популяцій. Особливо 
слід відзначити одну з найважливіших 
функцій нормальної мікрофлори – її 
участь у забезпеченні високого рівня 
природної резистентності макроор-
ганізму. У разі втрати або зниження 
цієї функції ШКТ колонізується пато-
генними і умовно-патогенними мікро-
організмами. У різних відділах шлун-
ково-кишкового тракту птахів кількість 
мікроорганізмів різна. За оцінками, 
в усьому шлунково-кишковому трак-
ті курки мешкає 640 штамів бактерій 
зі 140 різних видів, причому близько 
90% видів ще не описані.

Основні представники мікрофло-
ри травного тракту тварин, це біфі-
добактерії – складають 90-98% від 
загальної кількості мікроорганізмів. У 
перші години життя кишечник пташе-
няти швидко колонізується переваж-
но біфідо- й лактобактеріями, кишко-
вою паличкою та ентерококами. Це 
призводить до перевитрат кисню та 
зниження окисно-відновного потен-
ціалу у просвіті кишок, що в свою чергу 
стимулює розмноження анаеробних 
бактерій. Оскільки у дорослої птиці 
в травний тракт з кормом потрапляє 
незначна кількість кисню, впродовж 
усього життя у складі мікробіоцено-
зу переважають облігатні анаероби 
(95–99%), а аеробні та факультативно 
анаеробні види становлять 1–5% від 
загальної кількості мікроорганізмів.

Мікробне середовище продовжує 
змінюватися протягом усього періоду 
зростання птиці, і на нього впливають 
кілька факторів, включаючи породу 
курчати, стать і умови вирощування, 
всередині організму і між окремими 
птахами. Коліформи, стрептококи, кло-
стридії та біфідобактерії колонізують 

кишківник дуже швидко. Лактобактерії 
з'являються тільки через 3-4 дні.  Для 
стабілізації мікрофлори ШКТ потрібно 
2 тижні в кишечнику і не менше 4-6 
тижнів в придатках. Нормальна мікро-
флора має елементи саморегуляції і 
в певних межах здатна протистояти 
впливу шкідливих умов, зберігаючи 
чисельність мікробних популяцій.

Однак, птахи відрізняються від 
інших видів тварин тим, що курча ви- 
луплюється без контакту з материнсь-
ким організмом. Таким чином, бактерії 
з зовнішнього середовища, включаю-
чи персонал, який працює з птицею в 
інкубаторії, підстилка в корпусах, корм 
та ящики для транспортування курчат 
грають більшу роль, ніж материнсь-
ка мікробіота, у заселенні кишечника 
мікробіотою. Тому особливий вплив 
на здоров’я птиці та його опірність 
патогенній мікрофлорі має склад кор-
му, адже відомо, що в залежності від 
окремих його компонентів формується 
мікрофлора, яка забезпечує повне роз-
щеплення та засвоєння поживних ре-
човин. Порушення еубіозу призводить 
до зменшення всмоктування пожив-
них речовин, подразнення стінок ки-
шечника, що викликає посилення його 
перистальтики, зменшення поглинан-
ня води з порожнини кишок, зниження 
перетравності корму та діареї. Часто 
складається парадоксальна ситуація, 
коли збалансована годівля не дає не-
обхідних результатів саме за рахунок 
дисбалансу кишкової мікрофлори.

Розуміючи важливість балансу 
між антиоксидантами та мікробіотою 
у підтримці здоров'я кишечника та 
імунітету, сьогодні існує безліч під-
ходів до модуляції даного балансу. 
Основні з них – це застосування кор-
мових добавок, таких як пробіотики, 
пребіотики, мікроелементи, травні 
ферменти, екстракти рослин або ефір-
ні масла і глини.

Принцип дії B-SAFE®

Для підтримки мікробіоти і зро-
стання, а також для забезпечення 
збалансованої та безпечної мікро-
флори протягом усього життя тварин, 
компанією Wisium була розроблена 
унікальна запатентована кормова до-
бавка з вмістом міді - B-SAFE®. Це рі-
шення є комбінацією іонів міді дуже 
низького рівня і синтетичного цеоліту, 
що володіє антимікробними власти-
востями і здатністю цілеспрямовано 
впливати на патогенні бактерії і мати 
обмежений вплив на корисні бактерії.

Результати декількох випробу-
вань in vitro підкреслюють переваги 
B-SAFE® у боротьбі з різними шта-
мами бактерій, що зустрічаються на 
фермах, які призводять до інфекцій, 
а також клінічних наслідків у вигляді 
діареї, смертності і економічних втрат. 
B-SAFE® ефективно діє на патоген-
ні бактерії незалежно від того, чи є 
вони грамнегативними (Escherichia 
coli) чи грампозитивними (Clostridium 
perfringens, Streptococcus suis). 

Наведений нижче рис. 1 демон-
струє ефективність B-SAFE® щодо кіль-
кох штамів кишкової палички (O1K1, 
O2K1, O78K80), асоційованих з пта-
шиним колібактеріозом. Патогенна 
пташина кишкова паличка (APEC) є 
причиною колібактеріозу у птиці, од-
ного з респіраторних захворювань, що 
викликає серйозні проблеми у птахів-
ництві. APEC може спричинити високу 
смертність і вибракування, знижен-
ня виробництва та високі витрати на 
лікування, а також, як відомо, стійкість 
до антибіотиків. Штам E.coli CIP7624 
надійшов з національного банку 
штамів, а штами O1K1, O2K1, O78K80 
були виділені з ферми. Тестували та-
кож Clostridium perfringens та кілька 
штамів сальмонели (S. typhimurium, 
S. enteritidis та S. infantis). Нетиповий 
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Здоров'я

сальмонельоз людини - друге за ча-
стотою поширення бактеріальне за-
хворювання в Європі після кампіло-
бактеріозу. Бактерії Salmonella spp. в 
основному знаходяться в кишковому 
тракті птиці. Отже, кал може бути за-
ражений Salmonella spp. і стати небез-
печним джерелом для споживача че-
рез споживання яєць та м’яса.

При використанні B-SAFE® попу-
ляція бактерій знизилася з 4 log10 до 
6,2 log10. Прийнято вважати, що зни-
ження на 1 log еквівалентно знижен-
ню на 90% бактеріальної популяції, 
4 log відповідає 99,99% зниження, а 
5 log - 99,999%. Отже, B-SAFE® здатний 
знижувати мікробну популяцію всіх 
протестованих штамів, що виклика-
ють захворювання птиці.

Рис. 1. Криві інгібування 
при застосуванні B-SAFE®

 Селективна модуляція мікрофло-
ри кишечника завдяки B-SAFE® була 
також доведена під час опублікованих 
досліджень in vivo.

Оптимізація продуктив-
ності та взаємодія 
B-SAFE® з антибіотиками 
або замість них

Зв'язок між необхідністю мати 
добре збалансовану мікробіоту і про-
дуктивністю не нова, але все більше 
і більше найновіших наукових даних 
підкреслюють сильну роль, яку мі-
кробіота може відігравати і в інших 
фізіологічних процесах.

Саме тому B-SAFE® може бути ви-
користаний в підході демедікації при 
скороченні використання антибіо-
тиків задля підтримки рівня продук-
тивності, зберігаючи здоров'я спожи-
вачів і сприяючи зниженню стійкості 
до антибіотиків. Друга стратегія також 
може полягати у використанні B-SAFE® 

поверх поточної формули, що містить 
антибіотики. У цьому випадку метою 
B-SAFE® є поліпшення характеристик. 

Деякі приклади детально описані 
нижче:

B-SAFE® для заміни бацитра-
цину цинку: під час випробування, 
проведеного в університеті Путра в 
Малайзії, оцінювався вплив корму з 
добавкою B-SAFE® (без антибіотика) 
на бройлерів Кобб протягом 42 днів в 
порівнянні з групою, що одержувала 
добавку бацитрацину цинку в концен-
трації 25 ppm, а також з контрольною 
групою. В кінці випробування маса 
тіла птахів, які отримували B-SAFE®, 
збільшилася на +65 г в порівнянні 
з бройлерами з контрольної гру-
пи (2082 г проти 2147 г). Група, яка 
приймала препарат, показала ті ж ре-
зультати, що і група B-SAFE® (2154 г). 
Тварини, яких годували B-SAFE®, отри-
мали кращий FCR на 0,04 пункту ниж-
че, ніж птахи, які одержували добавку 
бацитрацину цинку, і на -0,06 пункту в 
порівнянні з контрольною групою.

B-SAFE® для заміни комбінації 
AGP антибіотиків як стимуляторів 
росту (колістін 120 ppm і бацитрацину 
цинку 100 ppm): дослідження, прове-
дене в науково-дослідному центрі в 
Мексиці, було направлено на оцінку 
переваг B-SAFE® при заміні цієї ком-

бінації AGP на 500 бройлерах Кобб в 
віці від 1 до 49 днів. Приріст ваги тва-
рин, які отримували добавку B-SAFE®, 
був на 4% вищий, ніж в групі, що отри-
мувала препарат (2871 г проти 2760 г). 
Споживання корму також збільшило-
ся в групі B-SAFE®, що призвело до 
подібного FCR для двох груп.

B-SAFE® діючи як модулятор мікро-
флори в кишечнику, допомагає твари-
нам краще засвоювати поживні речо-
вини, що призводить до поліпшення 
показників.

B-SAFE® підтверджується більш 
ніж 35 звітами про випробування на 
бройлерах і демонструє свої перева-
ги щодо середньодобового приро-
сту, збільшуючи його в середньому 
на + 2,9% і знижуючи FCR на -1,8%. 
Згідно з отриманими даними, надій-
ність B-SAFE® так само висока, як і 
надійність антибіотиків, що стимулю-
ють зростання, при цьому B-SAFE® не 
викликає стійкості бактерій.

Таким чином, збереження стабіль-
ного складу мікрофлори шлунково-
кишкового тракту птахів забезпечить 
повноцінне функціонування травної, 
гормональної та імунної систем ор-
ганізму, здоров’я птиці та її продуктив-
ні показники. B-SAFE® є ефективним 
рішенням для птахівництва, що дозво-
ляє поліпшити всі ці показники.
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Про компанію Wisium
Wisium - це міжнародний бренд з виробництва преміксів і послуг компанії АДМ, най-
більшого світового гравця в області харчування тварин, який діє на ринку протягом 
більше 60 років. Wisium пропонує виробникам комбікормів, інтеграторам і змішува-
чам кормів міцне і цілеспрямоване партнерство з унікальним акцентом на підвищен-
ня якості, продуктивності і рентабельності продукції. Для будь-якого виду продукції 
фахівці Wisium пропонують індивідуальні рішення, що поєднують в собі високу якість 
продукції та додаткові послуги. Наша команда світового класу Wisium прагне розді-
лити дух Wisium: у всіх одна мета - створювати і досягати разом з кожним клієнтом 
і разом йти вперед. Це і є дух Wisium! 
Щоб дати вам можливість бути на крок попереду. www.wisium.com 

Про компанію АДМ
Компанія АДМ використовує силу природи для забезпечення доступу до харчування 
в усьому світі. Завдяки передовим інноваціям, повному портфелю інгредієнтів та 
рішень на будь-який смак, а також прихильності принципам сталого розвитку, ми 
даємо клієнтам перевагу у вирішенні проблем харчування сьогодні і завтра. Ми є 
світовим лідером в області харчування людей і тварин і провідною в світі компанією 
з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Наші широта, глиби-
на, проникливість, виробничі потужності та логістичний досвід дають нам без-
прецедентні можливості для задоволення потреб в сферах виробництва продуктів 
харчування, напоїв, забезпечення здорового способу життя та багато іншого. Ми 
покращуємо якість життя у всьому світі - від зародження ідеї до отримання гото-
вого рішення.  Дізнайтеся більше на сайті www.ADM.com.
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Тема номеру

Технології виробництва 
м'яса качок в умовах    
фермерських господарств
С.П. Панкєєв, канд. с.-г. наук, доцент
Херсонський державний агарно-економічний університет

Вирощування качок на м’ясо вважається одним з найбільш перспективних видів 
діяльності у сфері птахівництва для фермерських господарств в Україні. Цьому сприяє 
великий попит, ненасиченість ринку цим видом м’яса, відсутність крупних промислових 
виробників, які б змогли скласти конкуренцію, гарні умови для вирощування качок 
у фермерських господарствах.

Як свідчить світова практика, у 
фермерських господарствах до-
брі результати отримують під 

час вирощування каченят на м'ясо. Ка-
ченята відрізняються від інших видів 
птиці високим рівнем збереженості, 
високою скоростиглістю і якісною про-
дукцією.

У фермерських і присадибних го-
сподарствах для утримання молод-
няку і дорослих качок використову-
ють спеціалізоване приміщення або 
будують спрощений пташник. Для 
цього треба правильно обрати місце 
для розташування пташника та його 
розміри із розрахунку нормативів 
щільності посадки. Враховуючи, що в 
умовах приватного господарства кач-
ки повинні мати вигульні майданчики 
або використовувати близько розта-
шовані водосховища чи ставки, то 
площа підлоги для утримання дорос-
лих качок повинна складати, виходя-
чи з розрахунку 4-5 голів на 1 м2 пташ-
ника, а для каченят, яких вирощують 
на м'ясо, 13-14 голів на 1 м2.

У теперішній час технологія вироб-
ництва м'яса качок базується на вико-
ристанні таких систем вирощування 
каченят як глибока підстилка, сітчаста 
підлога і кліткові батареї, літні табо-
ри з навісом. При вирощуванні качок 
використовують однофазову, двох- і 
трьохфазову системи вирощування.

Однофазова система передбачає 
вирощування каченят з моменту по-
садки і до кінця відгодівлі без пере-
садки. За двох- і трьохфазової системи 
використовується одно- або двохкрат-

не переміщення каченят відповідно із 
одного пташника або зали в інше або 
в літні табори. У зв'язку з тим, що в 
перші 2-3 тижні життя у каченят сла-
бо розвинені терморегулюючі функції 
організму, приміщення для утриман-
ня каченят повинно бути забезпече-
но опалювальними приладами для 
підтримки відносно високої темпера-
тури повітря. Разом із забезпеченням 
опалювальних приладів у кожну сек-
цію в розрахунку на кожні 300 голів 
добових каченят влаштовують ще 
електричний брудер для локального 
обігріву молодняку.

Після трьохтижневого віку термо-
регуляції у каченя стабілізується, тому 
значного підігріву навколишнього 
повітря вже не потрібно. Приміщення 

для вирощування каченят повинно 
бути сухим, зручним для обслугову-
вання, з регульованим мікрокліматом 
і світловим режимом. Щорічно примі-
щення для вирощування каченят по-
винно мати місячну профілактичну 
перерву. Крім цього, між суміжни-
ми партіями каченят повинна бути 
7-14-денна санітарна перерва. У цей 
час приміщення чистять, миють, дезін-
фікують інвентар і обладнання. За 
2 доби до прийняття каченят роблять 
аерозольну дезінфекцію і дезінсекцію. 

Перед прийняттям молодняку 
приміщення добре провітрюють, вста-
новлюють в ньому необхідну темпе-
ратуру, електробрудери опускають до 
підстилки або сітки. Доставлених із 
інкубаторію в цех вирощування каче-
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нят висаджують із ящиків у підготов-
лене приміщення під електробруде-
ри, ближче до годівниць і напувалок, 
які перед тим заповнюють кормами і 
водою. Щоб каченята не віддалялися 
від джерела тепла і не переохолоджу-
валися, навколо брудерів на відстані 
60-70 см від краю зонта ставлять пе-
регородки із спеціальних ширм, які 
входять в комплект електробрудерів. 
Крім того, відокремлену зону під елек-
тробрудером в перші дні краще засти-
лати картонним папером, що виклю-
чає поїдання каченятами підстилки і 
охолодження її знизу за умови утри-
мання на сітчастих підлогах.

У цей час каченят годують із жо-
лобкових годівниць, напувають із ва-
куумних напувалок, які встановлюють 
біля електробрудера (одна напувалка 
на 100 голів).

Краще, коли каченята нагодовані 
і напоєні не пізніше 8-12 годин з мо-
менту виводу. Це забезпечує кращу їх 
збереженість. На 4-5 день вирощуван-
ня каченята повинні мати доступ до 
автоматичних годівниць і напувалок.

Організація вирощування каченят 
літом під навісом – великий резерв 
збільшення виробництва м'яса птиці. 
Це означає, що господарства, які ма-
ють у своєму розпорядженні літні та-
бори зможуть додатково отримати на 
20-30% качиного м'яса більше, ніж до-
зволяють промислові потужності. Ка-
ченят у літні табори починають пере-
водити з 30-денного віку. При стійкій 
теплій погоді молодняк можна виро-
щувати під навісами з 15-20-денного 
віку. Це можливо організувати там, де 
є можливість провести обігрів примі-
щень чи завозити на дорощування 
молодняк з інших господарств.

На ділянці, засіяній багатолітніми 
чи однолітніми травами, отримують 
кращі результати у вирощуванні ка-
ченят. Ділянку табору потрібно розді-
лити на секції щільністю не більше 
500 голів. У кожній секції повинні 
бути переносні навіси для захисту ка-
ченят від непогоди і прямих сонячних 
променів.

За літній період в залежності від 
господарства і потужності планується 
певна кількість вирощених партій ка-
ченят. Особливістю є те, що з момен-
ту вирощування на смугу однієї партії 

каченят, наступна партія прийде не 
раніше ніж через 3 місяця. Ділянка 
буде піддаватись постійній інсоляції, 
тобто буде санітарно благонадійною. 
Кожну смугу огороджують пере-
носними щитами висотою 40 см, ви-
готовленими з тонкого бруса. Розмір 
площадки 400×250 метрів, для одної 
лінії на 10 тис. каченят. Такими ж щи-
тами вона розбивається на 20 одна-
кових секцій. Кожна розрахована на 
500 голів молодняку.

Для вирощування каченят після 
2-3-тижневого віку можна використо-
вувати природні водойми. Досвід ри-
бо-качиних господарств за кордоном 
свідчить про те, що качки отримують 
додаткові корми (до 25-30%) із водой-
мищ. При цьому вважається оптималь-
ною щільність посадки 130-150 гол.
на 1 га водної поверхні. Наявність у 
воді качиного посліду сприяє збіль-
шенню біомаси фіто- і зоопланктону.

Під час вирощування каченят 
відбувається природне, або юве-
нальне линяння, яке починається у 
60-65-денному віці і триває протягом 
двох місяців. У період линяння різко 
зменшується енергія приросту м'я-
зових тканин, і на шкірі утворюються 
пеньки, які важко видаляються і по-
гіршують товарний вигляд і сортність 
тушок. Тому каченят, яких вирощують 
на м'ясо, треба забивати до початку 
линяння у віці 50-60 днів. Залежно від 
породи кросу каченята до такого віку 
повинні мати живу масу 2,1-2,8 кг.

Перші три доби вирощування 
каченят годують круто звареними 
курячими чи качиними яйцями, які 
пропускають через м'ясорубку або 
подрібнюють ножем і змішують з ку-
курудзяною, ячною або вівсяною кру-
пами. З другого дня в корм каченят 
включають свіжий сир із розрахунку 
3-5 г на голову на добу. З третього дня 
каченятам можна також згодовувати 
добре подрібнену зелень кропиви, 
конюшини, люцерни або різнотрав'я.

При наявності ставків або водос-
ховищ, куди випускаються каченята, 
їхня потреба в білкових і вітамінних 
кормах значно зменшується. Каченят 
з 20-30-денного віку, яких вирощують 
на водосховищах з достатньою кіль-
кістю природної рослинності, підго-
довують увечері та вранці невеликою 
кількістю зернових відходів і дертю.

За умов забезпеченості господар-
ства капітальними приміщеннями та 
стабільною кормовою базою, відго-
довувати каченят на м'ясо можна в 
будь-яку пору року. При цьому каче-
нят можна закуповувати партіями з 
інтервалом 20-30 днів, і таким чином 
постійно забезпечувати ринок смач-
ним м'ясом. На даний час можна 
констатувати, що внутрішній ринок в 
країні поки що не насичений: недо-
статньо виробляється високоякісного 
м'яса гусей та качок, великої жирної 
гусячої печінки і паштетів з неї, гусячо-
го жиру тощо.

Вирощуванню качок та гусей в 
нашій країні не приділяють значної 
уваги, і тому їх питома вага в структурі 
поголів'я птиці усіх видів впродовж 
15-річного періоду коливається в ме-
жах 3-5%. Не можливо зрозуміти цієї 
ситуації: є попит на промислові виро-
би, в основі яких є пір'я. У нашу країну 
везуть китайські пуховики, з Поль-
щі - ковдри та подушки. Крім того, 
на полицях наших магазинів можна 
зустріти різноманітні гусячі паштети 
іноземного виробництва. Фактично 
український споживач є інвестором 
іноземного товаровиробника кача-
тини та гусятини. Для покращення 
зазначеного становища необхідно 
якомога швидше перейти на іннова-
ційні способи виробництва та вне-
сення органічних добрив. Одним із 
таких напрямів має стати переробка 
відходів птахівництва курячого послі-
ду на якісні добрива. До того ж, збага-
чення компостних сумішей мінераль-
ними добавками не лише збереже 
від втрат азоту, а й зрештою посилить 
його біологічну активність.

З метою розвитку ринку продук-
ції качківництва в Україні необхідно 
збільшити інвестиції у розвиток цієї 
галузі, забезпечити державну під-
тримку вітчизняних виробників, на-
лагодити тісний зв'язок товаровироб-
ників з переробними підприємствами 
та підприємствами легкої промисло-
вості. За умов насичення ринку цією 
продукцією слід акцентувати увагу 
на підвищення якісних характеристик 
одержаної продукції, що підвищить 
ефективність вирощування водоплав-
ної птиці.

Джерело: Матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференція 

молодих вчених «Сучасна наука: Стан 
та перспективи розвитку»



Передплатний  індекс 6036328

Тема номеру

Чи вигідно вирощувати качок   
у фермерських господарствах?
За інформацією «Центру обслуговування з птахівництва»

Звичайно, як і будь-який підприємець, перш ніж зайнятися новим бізнесом, кожен фермер 
задається питаннями, що для цього потрібно, скільки необхідно вкласти коштів, який 
прибуток він отримає та як швидко.

У таблиці наведено (за даними 
наших розрахунків) орієнтовну 
потребу в інвестиціях та основні 

фінансово-економічні показники фер-
ми для вирощування каченят на м’ясо 
для різного поголів’я птиці – від 100 
до 1000.

Як свідчать розрахунки, рента-
бельність виробництва м’яса качок у 
фермерських господарствах складає 
не менше 30% за терміну окупності 
інвестицій не більше 2,5 років. В по-
дальшому ферма буде приносити 
стабільний прибуток в розрахунку не 
менше 50 грн  на 1 голову. Зазначене  
робить цей вид діяльності перспек-
тивним для інвестицій.

Примітка. Суму капітальних 
вкладень можна істотно зменшити, 
якщо  в фермерському господарстві 
вже є в наявності невикористовувані 
будівлі та приміщення, які можна 
пристосувати для вирощування каче-
нят. Також можна підвищити прибут-
ковість виробництва м’яса качок  шля-
хом широкого використання місцевих 
кормів та  вирощування каченят на во-
доймах. Іншим  резервом підвищення 
рентабельності може бути  виробни-
цтво органічного м’яса качок.

Довідково: «Центр обслугову-
вання з птахівництва» створено на 
базі Державної дослідної станції з 
птахівництва НААН в рамках співпраці 
з Громадською організацією «Міжре-
гіональний союз птахівників і кормо-
виробників України», за фінансової 
підтримки агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) за програмою 
АГРО, яку на території України пред-
ставляє компанія «Кімонікс Інтернеш-
нл Інк».

Табл. Економічна ефективність виробництва м’яса  
качок в фермерських господарствах в залежності   
від  поголів’я птиці

Показники Один. 
виміру Значення показників

Поголів’я птиці гол. 100 200 500 1000

Площа приміщень м2 25 40 100 200

Вартість будівлі грн. 50000 80000 200000 400000

Вартість обладнання грн. 7000 14000 35000 70000

Всього капітальних 
вкладень грн. 57000 94000 235000 470000

Вартість придбаного 
молодняку (20 грн/гол.) грн. 2000 4000 10000 20000

Потреба в кормах за 
цикл вирощування кг 850 1700 4250 8500

Вартість кормів 
всього (12 грн/кг) грн. 10200 20400 51000 102000

Інші витрати грн. 4370 8740 21850 43700

Всього витрат тис. 
грн. 16570 33140 82850 165700

Збереженість поголів’я % 97 97 97 97

Вирощено птиці гол. 97 194 485 970

Жива маса 1 гол. кг 3,5

Отримано м’яса птиці 
в забійній масі кг 237 475 1185 2370

Отримано комплектів 
потрухів компл. 97 194 485 970

Виручка від реалізації 
м’яса качок (100 грн/кг) грн. 21330 42660 106650 213300

Виручка від реалізації 
потрухів (10 грн/компл.) грн. 970 1940 4850 9700

Всього виручка грн. 22300 44600 111500 223000

Прибуток за 1 цикл грн. 5730 11460 28650 57300

Рівень рентабельності % 34,6 34,6 34,6 34,6

Прибуток  за рік 
(4 цикли вирощування) грн. 22920 45840 114600 229200

Термін окупності роки 2,5 2,1 2,1 2,1

Контактна інформація:
Тел.:   +38(057)477-80-01
Моб.: +38(096)921-39-74; +38(099)055-88-80; +38(097)928-46-44
Факс: +38(057)477-84-70
Viber: +380969213974
Сайт: www.service.avianua.com, E-mail: poultry@meta.ua



Передплатний  індекс 6036342

Тема номеру

Її величність –  
Різдвяна королева гуска!
Джерело: Picante Cooking

У глобальному світі, як ніколи, стають важливими зв’язки з іншими, особливо 
європейськими, країнами, не тільки економічні, а й культурні, це означає, що нас цікавлять 
історія, мова і, звичайно ж, традиції.

Запечена гуска на святковому 
столі – це символ затишку і до-
статку! З настанням холодів, за-

печена птиця упевнено царює на свят-
кових столах європейців, починаючи з 
Дня Св.Мартина, 11 листопада, коли 
традиційно печуть святкову гуску, яку 
в цей день подають з червоною капу-
стою і кльоцками. 

Існує легенда про привілейоване 
становище гуски на святкових столах. 

Вважається, що на Різдво 1588 р. ан-
глійська королева Єлизавета І, якраз 
смакувала запеченою гускою, коли їй 
повідомили про розгром Неперемож-
ної Армади Філіпа ІІ Іспанського. На 
радощах королева оголосила запече-
ну гуску головною різдвяною стравою. 
Від тоді традиція запікати на свята гус-
ку поширилася по всій Європі.

Тому з часом, запечена гуска ста-
ла асоціюватися з осінньо-зимовими 

святами. І не дарма! Адже ця благо-
родна птиця має вишуканий смак та 
аромат, містить багато білків, вітамінів 
(особливо вітаміни групи А, В і С), мі-
нералів та амінокислот. Хоча м’ясо 
птиці є досить жирним, та цей жир 
не містить холестерину і вважається 
дуже цінним.

Пропонуємо Вам святковий та ви-
шуканий рецепт приготування запече-
ної гуски.

Різдвяна гуска з яблуками

М'ясо гуски настільки ароматне 
саме по собі, що не потрібно ламати 
голову, чим би прикрасити і без цього 
такий приємний та унікальний при-
смак. Печена гуска просто ідеально 
підходить для Різдвяного столу або ж 
для святкування Нового Року. Хрустка 
шкірочка і м'яке духмяне м'ясо зали-
шаються в пам'яті на довго, на якому б 
заході Ви цю страву не подали!

Інгредієнти

•  1 велика гуска
•  500 грам яблук
•  4 ст.л. сушеного майорану
•  6 ст.л. рослинної олії
•  Сіль та чорний перець до смаку.

•  Гуску помити, добре обсушити, не 
забуваючи про черевну порожни-
ну, насолити, поперчити, натерти 
3 ст.л. майорану. Відставити міні-
мум на 12 годин у холодне місце.

• За годину до запікання наблизити 
температуру птиці до кімнатної 
температури.

• Розігріти духовку до 200оС.

•  Яблука помити, порізати великими 
шматками. Посипати 1 ст.л. майо-

рану, перемішати і начинити ними 
гуску. Кілька шматочків яблук вкла-
сти під відтягнуту шкіру шиї.

• Черевну порожнину сколоти ра-
зом спеціальними спицями або ж 
зашити. Натерти поверхню гуски 
рослинною олією. Це уповільнює 
випаровування вологи, відповід-
но птиця буде більш соковитою і 

шкірка більш рум'яною та хруст-
кою. Перекласти гуску в посуд для 
запікання.

•  Помістити гуску в розігріту духов-
ку. Запікати 25 хвилин, а потім 
зменшити температуру до 160оС 
і пекти ще 3-3,5 години - залежно 
від розміру птиці і температури 
м'яса на початку термічної оброб-
ки, в середньому 30 хвилин на ко-
жен кілограм. Поливати стікаючим 
жиром кожні 30 хвилин. При про-
колюванні сік повинен витікати 
прозорим, а м'ясо повинно підда-
ватися проколюванню.

•  Дістати гуску з духовки і відкласти 
на 30 хвилин на решітку, розміще-
ну на таці, щоб м'ясо «відпочило» 
і розслабилося. Не бійтесь, птиця 
не охолоне надмірно. Внутрішнє 
тепло не дозволить гусці швидко 
охолонути. М'ясо буде соковитим, 
і м'яким, а температура - ідеаль-
ною для подачі.

• Подавати разом з яблуками і со-
ком, що залишився після запікання.

• Така печена гуска ідеально поєд-
нується з тушкованою в апельсино-
вому соці червоною капустою.
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