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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ 

КУРЕЙ ЯЄЧНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ 
 

У статті розглянуті питання, пов'язані з оцінкою впливу на продуктивні якості птиці яєчного напрямку, 

диференційованої в ранньому віці на класи і розподіленої по різних ярусах утримання 
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Постановка проблеми. Промислове 

птахівництво – одна із найбільш інтенсивних, 

ефективних та динамічних галузей 

агропромислового комплексу, що вимагає від 

виробників утримувати лише 

високопродуктивну птицю з високими, 

якісними і кількісними показниками [1].  

В умовах сучасного ведення галузі птахів-

ництва важливого значення набуває розробка 

нових удосконалених технологій, спрямованих 

на підвищення продуктивності птиці, на 

зменшення питомих витрат матеріальних, 

енергетичних і грошових засобів [2]. 

Особлива увага приділяється такому напряму 

селекції, під час якої ведеться спрямована 

робота на підвищення біологічної та харчової 

цінності яєць.  

Аналіз останніх досліджень. У роботах 

багатьох вчених були досліджені питання 

оцінки продуктивних якостей птиці з 

використанням селекційних методів і прийомів. 

Цю проблему у своїх працях розглядали: Ю. А. 

Глебова в своїх дослідженнях відзначала 

взаємозв’язоки між ембріогенезом, фізикомор-

фологічними показниками та хімічним складом 

яєць курей різних яєчних генотипів; Н. В. Пус-

това вивчала кореляційні звя’зки продуктивних 

якостей у курей різної селекції; С. А. Шебанова 

застосовувала біотехнологічні прийоми, які 

сприяли підвищенню продуктивних якостей 

птиці; О. О. Хомічук спостерігала за впливом 

взаємодії генотипу і зовнішніх факторів на 

продуктивні якості птиці. 

Рядом вчених доведено, що організм 

успадковує не готову ознаку, а лише тип реакції 

на умови життя, внаслідок чого за різних 

технологічних умов один і той же генотип 

виявляє себе не однаково [3, 4 ]. Тому для 

кожного генотипу важливо встановити 

оптимальний режим його експлуатації. 

На думку С.І. Боголюбського [5] найбільш 

важливими компонентами яєчної 

продуктивності, які відносять до групи 

генотипових факторів потрібно визнати 

наступне: вік статевої зрілості, темп підвищеної 

несучості, вік досягання піку несучості, висота 

піку, темп зниження і вирівняність несучості.  

Рядом дослідників встановлено [6, 7] що 

селекція за елементами несучості найбільш 

ефективна в порівнянні з відбором за річною 

несучістю. Це дозволяє перейти від селекції за 

сумарною несучістю до оцінки і відбору за 

оптимальним характером її кривої, так як при 

цьому враховується одночасно цілий ряд 

параметрів. 

Мета статті. Незважаючи на велику 

кількість робіт, значна частина ключових питань 

щодо оцінки продуктивних якостей птиці досі 

залишається актуальними і потребують 

обгрунтованих методів. Наша робота виконана з 

метою визначення впливу на рівень яєчної 

продуктивності птиці різних класів розподілу. 

Основні результати дослідженя. Дослід-

ження було проведено на курях-несучках 

яєчного кросу Іза браун, який відноситься до 

кросів з коричневим забарвленням шкаралупи 

яєць. У дослідженнях визначався вплив різних 

варіантів поєднання ознак «жива маса» і 

«довжина плесна» на продуктивні якості птиці. 

Класи за двома ознаками мали позначення у 

тексті: М-М-  – мінус варіант за живою масою і 

довжиною плесна; М-М+  – мінус варіант за 

живою масою і плюс за довжиною плесна М0М0 

– модальний клас (середні значення за обома 

ознаками); М+М-  – плюс варіант за живою 

масою і мінус варіант за довжиною плесна; 
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М+М+ – плюс варіант за обома ознаками. 

Дослідну птицю кожного класу розподілу було 

розміщено на ярусах (верхній, середній, нижній) 

кліткової батареї. У якості контролю 

використано нерозсортовану на класи птицю. 

При проведені досліджень усі групи птиці 

знаходились у рівнозначних зоотехнічних 

умовах утримання. 

Відомо, що на несучість (загальний рівень 

продуктивності птиці) за встановлений період 

суттєвий вплив спричиняють не тільки 

паратипові фактори (рівень годівлі, умови 

утримання тощо), а й генетично зумовлені (вік 

статевої зрілості, інтенсивність несучості, 

тривалість несучості). У зв’язку з цим нами було 

досліджено залежність рівня продуктивності 

птиці за  72 тижні від розподілу її на класи та 

яруси утримання. 

Ярус утримання неоднозначно впливає на 

рівень несучості птиці. У класах розподілу М-М- 

і М-М+ перевагу мали несучки верхнього ярусу 

(327,7 і 326,0 проти 320,9 … 323,1 і 324,0 шт. 

середнього і нижнього ярусів відповідно). 

У класах розподілу М+М- та М+М+ високий 

рівень продуктивності спостерігався у несучок, 

що утримувались у нижніх ярусах кліткових 

батарей (326,9 і 323,5 шт. відповідно, проти 

322,8; 324,7 і 320,6 шт. відповідно верхній і 

середній яруси). 

Рівень продуктивності на середню несучку за 

72 тижні в загальному рівні відповідає 

встановленим закономірностям, виявленим у 

розрахунку на початкову несучку. Птиця, не 

розсортована на класи в середньому мала нижчу 

продуктивність за птицю, розподілену на класи. 

Серед птиці, розподіленої на класи, найвища 

продуктивність встановлена у групах М0М0
  та 

М+М- – (327,3 шт.). 

У результаті продуктивність птиці за 72 

тижні в розрахунку на середнє поголів’я в 

класах М-М- і М-М+  найвищою була у птиці 

верхніх ярусів – 331,1 і 329,0 шт. відповідно, у 

класах розподілу М0М0; М+М+ та М+М- – у 

нижніх ярусах 329,4; 324,1 і 328,7 відповідно. 

Графіки динаміки щомісячної яєчної 

продуктивності птиці кросу Іза браун, залежно 

від ярусу утримання, представлені на рис. 1, 2, 3. 

 

 
Рис.1. Графік яєчної продуктивності птиці різних класів розподілу верхнього ярусу утримання 

 

 
Рис.2. Графік яєчної продуктивності птиці різних класів розподілу середнього ярусу утримання 
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Рис.3. Графік яєчної продуктивності птиці різних класів розподілу нижнього ярусу утримання 

 

Висновки та пропозиції. Експериментально 

доведено, що ярус утримання неоднозначно 

впливає на рівень несучості птиці. У класах 

розподілу М-М+ та М-М- перевагу мали несучки 

верхнього ярусу: 327,2 і 326,0 проти 

320,9 … 323,1 і 324,0 шт. середнього й нижнього 

ярусів відповідно. Встановлено, що на рівень 

несучості птиці найбільшою мірою впливають 

компоненти жива маса і вік птиці.  
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Щербина Е.В. 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с оценкой влияния на продуктивные качества птицы яичного направления, 

дифференцированной в раннем возрасте на классы и распределенной по разным ярусам содержания. 

Ключевые слов:. птицеводство, параметрыі, кросс, яичная продуктивнось, ярус содержания. 

 

Shcherbyna O.  

The article deals with the issues related to the assessment of the impact on the productive quality of the egg poultry, differentiated 

at an early age into classes and distributed in different levels of retention 

Key words: poultry farming, parameters, cross, egg productivity, level of maintenance 
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