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Анотація. Встановлено, що згодовування рослинних жирів  у складі комбікорму 

позитивно впливає на збереженість курчат-бройлерів, їх продуктивність та  перетравність 

основних  поживних речовин. Результати проведених досліджень показали, що курчата-

бройлери дослідних груп, яким згодовували рослинні жири,  більш  інтенсивно збільшували живу 

масу. 
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Вступ. Проблема підвищення продуктивності сільськогосподарської птиці, пошук та 

використання різноманітних біологічно активних речовин органічної природи, які б дозволяли 

подовжити період використання птиці з постійно високою продуктивністю є дуже актуальним [1, 

5]. 

На жаль, резерви підвищення ефективності протеїнової та енергетичної поживності 

основних компонентів комбікормів за рахунок традиційних зернових культур практично 

вичерпані, і як маніпулювання тільки цими компонентами не вирішить проблему поживної 

цінності комбікормів [3, 4].  

Тому метою  досліджень було вивчення ефективності використання сухих  рослинних 

жирів та  встановлення оптимальної кількості введення їх в комбікорми курчат м‘ясо–яєчного 

напряму продуктивності при вирощуванні на м‘ясо. 

Для досягнення поставленої мети  проведено науково-господарський експеримент в 

умовах ПВФ  ―Агроцентр‖ Дніпропетровської області. 

Із добових курчат за принципом аналогів було сформовано чотири групи по 50 голів [2]. 

Перша група була контрольною,  три інші – дослідними. Курчатам  контрольної групи стосовно 

вікових і технологічних періодів вирощування згодовували повнораціонний комбікорм, а 

дослідним –  такий самий комбікорм, але з додаванням до нього замість соєвої макухи та соєвої 

олії сухих рослинних кормових  жирів. 

Результати досліджень та їх обговорення. До числа нових і ще достатньо не вивчених 

кормових добавок, які виготовляє приватне підприємство ―Синтез‖ м. Дніпро на основі сухих 

рослинних жирів, відносяться такі кормові добавки,  як вітамінно-амінокислотно-мінерально-

жировий комплекс (ВАМЖК), білково-жировий концентрат (БЖК), білково-вітамінна добавка 

(БВД). Ці добавки є джерелом поживних  і біологічно активних речовин.  

Дані поживності повнораціонних комбікормів, які згодовували курчатам дослідних груп у 

перші 14 діб стартового періоду з додаванням рослинних жирів замість еквівалентної кількості 

соєвої макухи та соєвої олії, істотно від контролю не відрізнялися. 
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У нашому експерименті відхід курчат був  невисоким, і збереженість у контрольній і II 

дослідній групах становила 99 %, III та IV групах – 100 %.  

Результати проведених досліджень показали, що жива маса курчат, яким згодовували 

рослинні жири у різні ростові періоди, більш інтенсивно приростала у II  та III дослідних групах. 

Так, у курчат II дослідної групи, якій згодовували 5 % ВАМЖК за 7-добовий період 

вирощування жива маса збільшилася  на  2,8 % (Р<0,95), на 14 добу – 3,3 % (Р>0,99), 21 добу – 

5,1 % (Р>0,999) і на кінець вирощування – на 4,3 % (Р>0,999), порівняно з контролем. Ще 

інтенсивніше росли курчата, які отримували у складі комбікорму 7 % БЖК. І, якщо, за перші 7 

діб вирощування  їх перевага була незначною 0,5 %,  то в послідуючі облікові періоди вона 

складала відповідно 2,4 % (Р>0,95), 1,7 % (Р>0,999),  6,6 і 5,6 % (Р>0,999). Аналіз динаміки живої 

маси курчат дослідних груп показав, що найбільш оптимальним терміном згодовування птиці 

сухих рослинних жирів є остання фаза вирощування. 

Аналіз показників перетравності основних поживних речовин піддослідними курчатами, 

які вирощуються на м‘ясо, свідчить про між групову різницю, яка на  нашу думку, спричинена 

введенням до складу комбікормів кормових добавок на основі сухого пальмового жиру.  

 У всіх піддослідних курчат-бройлерів коефіцієнт перетравності сухої та органічної 

речовини відрізнявся не суттєво. Більш значні відмінності на користь II,  III і IV  груп виявлені за 

перетравністю сирого протеїну. Так,  у курчат-бройлерів III групи цей показник був на 6,2 % 

вищим  порівняно з I (контрольною) групою. Птиця II та IV  груп, яка отримувала у складі 

комбікорму 5 % ВАМЖК і 10 % БВД замість соєвої олії та соєвої макухи переважала аналогів I 

(контрольної)  на 1,6 та 5,8 %. 

 Висновки: Згодовування сухих рослинних жирів курчатам м‘ясного напряму 

продуктивності позитивно впливає на їх збереженість та динаміку живої маси. Результати 

проведених досліджень показують, що курчата-бройлери дослідних груп, яким згодовували 

кормові добавки в складі комбікорму  краще засвоювали та перетравлювали поживні речовини 

раціону.   
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Summary: It is settled that feeding of palm fat which is included into mixed feeds, exercises a positive 

effect on the preservation of broiler-chickens their productivity  and digestibility of principal nutrients. The 

results of these studies have shown that broiler chickens in experimental groups which were fed with vegetable 

fats, increased their body weight more intensively. 
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