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Анотація. Протягом багатьох років основним засобом контролю кишкової мікрофлори птиці 

були кормові антибіотики. Однак, вони мають ряд суттєвих недоліків, зокрема, здатність до 

накопичення їх залишкових кількостей у продуктах птахівництва та розвитку стійкості й адаптації 

мікроорганізмів до даних препаратів у результаті їх тривалого застосування. 

У зв’язку з цим у нас в країні й за кордоном збільшилися дослідження з вивчення і створення 

препаратів, альтернативних антибіотиків. До них можна віднести пробіотики й ферментні препарати. 
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Постановка проблеми.  Для успішного вирішення проблеми продовольчої безпеки 

країни велике значення надається птахівництву, як найбільш скоростиглої галузі тваринництва 

[1].  З метою зміцнення природної резистентності птиці, підвищення її стійкості до стресів, 

зниження негативних наслідків антибіотикотерапії та інших необхідних технологічних прийомів, 

поліпшення травлення, підвищення продуктивності та збереження рекомендується застосовувати 

ефективні пробіотичні препарати [2-4]. 

Метою наших досліджень було вивчення ефективності використання активних дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae у комбікормах курчат-бройлерів та їх вплив на продуктивність та 

перетравність поживних речовин раціону. 

Матеріали та методи дослідження.  Наукові дослідження проводили в умовах  ПВФ 

―Агроцентр‖. Об‘єктом дослідження були курчата – бройлери кросу ―Кобб 500‖.   

Хімічний склад комбікорму, який згодовувався курчатам – бройлерам контрольної та 

дослідних груп був однаковий і різнився лише за вмістом дріжджів Saccharomyces cerevisiae. 

Раціони нормували за вмістом енергії та поживних речовин згідно рекомендацій 

Свеженцова А. І. (2008). Для складання раціонів визначали фактичну поживність кормів, 

використаних у досліді, шляхом проведення хімічного аналізу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Основний раціон контрольної групи був 

збалансований за основними поживними речовинами згідно із нормами та рекомендаціями для 

бройлерів кросу ―Кобб 500‖.   

Дослідні групи отримували такий же раціон, але замість частини соєвої макухи, їм 

згодовували висушені активні живі дріжджі Saccharomyces cerevisiae згідно зі схемою 

експерименту. У складі комбікорму для бройлерів I (контрольної) та II, III, IV і V дослідних груп 

набір та кількість інгредієнтів були однаковими, тільки змінювалася кількість соєвої макухи.   

Проводячи аналіз  поживності комбікорму курчат-бройлерів у  цей віковий період, можемо 

відзначити, що підвищився  рівень омінної енергії до 280 ккал та  рівень сирого протеїну до 18,0 
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%. Адже нам відомо, що із збільшенням вікового періоду бройлерів, рівень обмінної енергії 

підвищується, тоді як рівень сирого протеїну навпаки знижується. 

На основі щотижневих зважувань курчат нами встановлені середньодобові прирости 

птиці. Якщо аналізувати динаміку живої маси курчат-бройлерів за кожну добу, то необхідно 

відмітити, що птиця дослідних груп, якій згодовували Saccharomyces cerevisiae мала кращі 

результати. 

Особливо, це спостерігається з третьої доби птиці, наприклад, курчата-бройлери 

контрольної  групи на п‘яту добу мали 125,0 г, тоді як птиця  IV дослідної групи вже почала їх 

випереджати, і мала живу масу 128,0 г, що на 3,0 г більше або 2,4 %. 

Курчата-бройлери мали вищі показники за живою масою у такі вікові періоди: 12, 15, 21, 

22  та 26 добу і становила 347 г, 515, 969, 1063 і 1411 г проти 345 г, 498, 940, 1045 і 1320 г  у 

контрольній групі. Птиця  інших дослідних груп не мала суттєвих міжгрупових відмінностей. 

За перетравністю сирого протеїну курчата-бройлери четвертої дослідної групи переважали 

не тільки контрольну групу на 7,1 %, а і інші дослідні групи – другу на 5,6 %, третю на 4,7 %, 

п‘яту на 5,3 %.  

Перетравність сирого жиру також була вище у бройлерів четвертої групи порівняно з 

першою контрольною групою на 2,0 %, на 1,2 % з другою, на 0,9 % з третьою та на 0,6 % з 

п‘ятою дослідною групою. За перетравністю клітковини перевага четвертої групи складала 1,6 % 

порівняно з контрольною групою, на 1,2 % з другою дослідною групою, 0,5 % з третьою та 1,2 % 

порівняно з п‘ятою дослідною групою.  

Висновки. Результати проведених досліджень показали, що введення активних дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae до раціонів курчат-бройлерів сприяли збільшенню середньодобових 

приростів живої маси.  Встановлено, що додавання пробіотичної добавки в раціони птиці 

м‘ясного напряму продуктивності позитивно вплинуло на перетравність поживних речовин.   
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Abstract. For many years, the main means of controlling the intestinal microflora of birds were feed 

antibiotics. However, they have a number of significant disadvantages, in particular, the ability to accumulate 

their residual amounts in poultry products and the development of resistance and adaptation of microorganisms 

to these drugs as a result of their long-term use. 

As a result, we have increased research in the country and abroad on the study and development of 

drugs, alternative antibiotics. These include probiotics and enzyme preparations. 
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