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Болгова Н.В., Бондарчук В.Н.ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПИВА 
Рассмотрены исторические аспекты развития пивоварения в мире. Представлен обзор 

развития технологии пивоварения и работ, в этом направлении, таких выдающихся ученых как: 
Георг Эрнст Штал с книгой «Zymotechnica Fundamentalis», Джон Ричардсон, когда представил свой 
сахарометр для измерения силы сусла, Баллинг с работой о химии брожения, Луи Пастер с 
исследованиями пастеризации, Эмиль Кристиан Хансен из концепцией и технологией для 
достижения чистой культуры дрожжей, Carl Linde с разработкой эффективных холодильных 
машин на аммиаке, Лео Валлерстайн с патентом оиспользовании протеолитических ферментов. 
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ПРОГРЕСИВНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ 
 
Ю. О. Вакуленко, к.с.-г.н., докторант*, Національного університету біоресурсів та природокорис-

тування України 
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Порівняльне вивчення впливу різних джерел освітлення (лампи розжарювання, компактні люмі-

несцентні лампи та світлодіодні світильники) на продуктивність  курей-несучок та якість харчо-
вих яєць.  Встановлено, що світлодіодне освітлення пташника сприяло підвищенню несучості на 
початкову та середню несучку – 8,2 % та 7,4 %;маси яєць на 4,3 %; маси шкаралупи −12,1 %; вміс-
ту білка та жовтка у яйцях на 2,8 та 4,0 % відповідно. Отримано більша кількість відбірного яйця 
на 0,7 %, вищої  на 6,2 % та I категорії  на 6,4 %. 

Ключові слова: кури-несучки, освітленість, лампи розжарювання, компактні люмінесцентні 
лампи, світлодіодні світильники, несучість, харчові яйця. 

Постановка проблеми. Що донедавна пер-
шочерговим завданням у яєчному птахівництві 
було підвищення несучості, особливо в гібридних 
несучок, і мало приділялось уваги підвищенню 
якості яєць. Останнім часом підвищення якості 
яєць стало актуальною проблемою і в Україні [5]. 

Досвід роботи птахівничих підприємств свід-
чить про доцільність роботи щодо значного по-
ліпшення якості яєць, як селекційними, так і тех-
нологічними методами, що в багатьох випадках є 
більш доцільним і ефективним, ніж подальше 

нарощування потужностей виробництва.  
Саме тому, питанням організації технологіч-

ного процесу виробництва продукції птахівництва 
має бути надано належне значення, оскільки це є 
передумовою отримання високоякісної, безпечної 
продукції  [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним з важливих елементів сучасних технологій 
при утриманні птиці є світловий режим, але до 
вибору  світлового режиму необхідно підходити з 
більшою відповідальністю, при цьому приділяти 
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особливу уважність джерелам світла, режиму 
освітлення та системі управління освітленням в 
пташниках [7,3]. 

Освітлення застосовується не тільки як один 
з факторів, що забезпечують нормальну життєді-
яльність птиці, але й те,  як активно впливає на 
їхній ріст, розвиток, продуктивність. [2,4,6]. 

Успішний розвиток птахівництва викликає 
необхідність постійного пошуку шляхів і методів 
підвищення продуктивності птиці та якості яєць. 

Постановка завдання. Ефективність засто-
сування енергоощадної системи освітлення пта-
шника промислових курей-несучок при утриманні 
їх в багатоярусних кліткових батареях для підви-

щення продуктивності птиці та якості продукції. 
Для досягнення поставленної мети в умовах  
СТОВ “Авіс” Лутугінського району Луганської об-
ласті був проведений дослід на 3-х групах курей.  
Схема  досліду  наведена  у табл. 1. При цьому в 
контрольній групі застосовували лампи розжа-
рювання,у 2-й групі– компактні люмінесцентні 
лампи,а у 3-й – світлодіодні світильники (16 Вт, 4 
Вт). Птицю утримували у п’ятиярусних кліткових 
батареях типа “Big Dutchman International GmbH”. 

Світлодіодні світильники підвішували по цен-
тру над проходом між клітковими батареями: 
більшою потужністю через 5 м, найменшою – 
через 1,5 м.  

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду 

Групаптиці Джерелоосвітлення Рівеньгодівлі Напруга одного 
світильника, (Вт) 

Загальна кількість 
освітлення, год/день 

Формула режиму 
освітлення 

1-контрольна Лампи розжарювання Повнораціоний 
комбікорм (ПК) 100 14 14С:10Т 

2-дослідна Компактні 
люмінесцентні лампи  ПК 25 14 14С:10Т 

3-дослідна Світильники 
світлодіодні ПК 20 14 14С:10Т 

 

Режим годівлі піддослідної птиці відповідав 
загальноприйнятому на птахофабриці. 

Кратність роздавання комбікорму для курей-
несучок – двічі на день (вранці і ввечері). 

Забезпечення водою - з ніпельних напува-
лок. 

Для освітленості в пташнику використовува-
ли спеціальний прилад – люксметр.  

Облік несучості проводили щоденно за кіль-
кістю знесених яєць кожною групою курей і ро-
зраховували на початкову та середню несучку. 
Збереженість поголів’я піддослідної птиці в усі 
вікові періоди враховували щоденно за кількістю 
вибракуваних та загиблих особин. 

Масу яєць визначали індивідуальним зва-
жуванням  на вагах ВЛКТ–500 впродовж суміжних 
п’яти днів у кінці кожного місяця яйцекладки.  

Із морфологічних показників якості яєць вра-
ховували: масу білка, жовтка та шкаралупи шля-
хом окремого зважування їх; для вимірів діаметру 

- індексоміром ІМ-1; пружну деформацію шкара-
лупи вивчали за допомогою приладу ПУД-3; тов-
щину шкаралупи – мікрометром з точністю до 
0,01 мм на трьох ділянках (екваторіальній ча-
стині, тупому та гострому кінцях); висоту білка та 
жовтка – висотоміром; діаметри білка і жовтка – 
штангенциркулем. 

Класифікацію категорії харчових яєць за ма-
сою здійснювали згідно чинного стандарту 
України ДСТУ 5028:2008. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Як свідчать дані табл.2, то за показником 
несучості на початкову та середню несучку за 
період досліду кури 2 і 3-ї дослідних груп перева-
жали контроль на 8,8 г і 12,2 г або 5,9 % і 8,2 % та  
8,9 г і 11,1 г або 5,9% і 7,4 % відповідно. Вна-
слідок чого,  збільшувалась несучість на початко-
ву та середню несучку за 28-денний період у ку-
рей дослідних груп відповідно на 5,6 % і 12,5 % 
та 5,9 % і 7,3 % у порівнянні з контролем. 

Таблиця 2 
Яєчна продуктивність піддослідних курей-несучок 

Показник Група  птиці 
1-аконтрольна 2-а дослідна 3-я дослідна 

Несучість на початкову несучку, шт.: за період досліду 148,3 157,1 160,5 
За 28-денний період 23,1±0,93 24,4±1,48 26,0±1,51 
Несучість на середню несучку: шт. за період досліду 150,6 159,5 161,7 
За 28-денний період 23,4±1,72 24,8±1,60 25,1±2,02 
Маса яйця, г 60,3±0,73 61,2±0,69 62,9±0,51** 
Кількість яєчної маси на середню несучку, кг– за період досліду 9,08 9,76 10,2 
За 28-денний період 1,41±0,72 1,52±0,16 1,59±1,05 
Витрати  корму, кгна 10 шт. яєць 1,51±0,35 1,44±0,20 1,41±0,23 
На 1 кг яєчної маси 2,50±0,18 2,33±0,14 2,24±0,11 

**Р<0,01 
 

Окрім цього, маса яєць  курей дослідних груп 
була більшою, ніж у контролі на 0,9 г і 2,6 г або 
1,5% і 4,3% (Р<0,01) відповідно.  Різниця у показ-

никах несучості та маси яєць курей-несучок дос-
лідних груп і контрольної зумовило відмінність у 
кількості яєчної маси.  
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Так,якщов контролі заперіоддослідуна се-
редню несучку її отримано 9,08 кг, то у 2-й до-
слідній  групі  на 0,68 кг або 7,5 %, 3-й – на 1,12 кг 
або 12,3 % більше. Піддослідні групи птиці відріз-
нялися між собою також, за кількості яєчної маси, 
отриманної у розрахунку на середню несучку за 28-
денний період. Так, кури 3-ї дослідної групи за цим 
показником перевищували контроль на 0,18 кг або 
12,8 %, а 2-ї– на 0,11 кг або 7,8 %, але при цьому, 
поступалися 3-й дослідній групі на 0,07 кг або 4,6 %. 

За мінімальних витрат кормів, що має вирі-
шальне значення від промислового стада курей 
необхідно одержати максимальну кількість яєць 
вищої категорії. В наших дослідженнях в усіх гру-
пах курей-несучок витрати кормів були однако-
вими. Водночас, наведенні дані таблиці свідчать 

про те, що використання компактних  люмінесце-
нтних ламп і світлодіодних світильників сприяло 
зменшенню кормів на 10 штук яєць та 1 кг яєчної 
маси порівняно з контролем відповідно на 4,9 % і 
7,1 % та 7,3 % і 11,7 % . 

При визначенні категорії яєць по групам пти-
ці (табл. 3) встановлено, що від курей-несучок 
контрольної групи отримано яєць II категорії − 
20,6 %, III категорії − 1,6 %,  та “бій” − 4,9 %. У 
дослідних групах  кількість яєць II і III категорії та 
“бій” відповідно на  5,2 % і 10,2 %; 1,3 %; 1,4 % і 
1,8 % менше, ніж у контролі. При цьому змен-
шення яєць вказаних категорій у 2 і 3-й дослідних 
групах сприяло збільшенню відбірного яйця від-
повідно на 0,3 % і 0,7 %; вищої категорії на  3,5 % 
і 6,2 %; I категорії на 4,1 % і 6,4 %.   

Таблиця 3 
Характеристика категорій харчових  яєць 

Категорія  яєць Группа 
1– а контрольна 2– а дослідна 3–ядослідна 

Вища, шт. яєць 3643 4408 5076 
% 22,1 25,6 28,3 

Відбірна, шт. яєць 82 137 215 
% 0,5 0,8 1,2 

Перша, шт. яєць 8291 9366 10171 
% 50,3 54,4 56,7 

Друга, шт. яєць 3397 2651 1865 
% 20,6 15,4 10,4 

Третя, шт. яєць 264 52 54 
% 1,6 0,3 0,3 

Бій та насічка, шт. яєць 808 603 556 
% 4,9 3,5 3,1 

 

Варто зазначити, що при застосуванні світ-
лодіодних світильників в 3-й дослідній групі курей 
зумовило отримати більше  відбірного яйця, 
вищої та  I категорії у порівнянні з 2-ю дослідною 
групою відповідно на 0,4%; 2,7% та 2,0%. Завдя-
ки чому в 3-й дослідній групі курей-несучок змен-
шилася кількість яєць II категорії, та «бій» у 
порівнянні з 2-ю дослідною групою курей 
відповідно на 5,0% і 0,4 %. Щодо яєць III кате-
горії, то їх кількість в 2-й і 3-й дослідних групах 
курей-несучок була однаковою і складала 0,3%.  

Для промислової птиці важливим є якість 

яєць, яка залежить від багатьох факторів, які 
можна розділити на дві групи. Перша – фактори, 
що впливають на несучку в процесі формування 
яйця, друга – на вже знесене яйцє. До першої 
групи відносяться породна належність, вік птиці, 
її жива маса, рівень і період несучості, умови 
годівлі, мікроклімат. Друга − це спосіб утримання 
несучок, умови збору.  

Вивчення морфологічних показників якості 
яєць курей промислового стада  кросу «Хайсекс 
білий» при застосуванні різних джерел освітлен-
ня наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 
Показники маси  яєць та якості шкаралупи , М±m 

Показники Група  птиці 
1-аконтрольна 2-а дослідна 3-я дослідна 

Маса яєць, г 60,3±0,73 61,2±0,69 62,9±0,51 
Білок:Маса, г 35,3±0,67 35,9±0,84 36,3±0,34 

Середній діаметр, мм 82,4±0,17 85,2±0,17*** 84,4±0,19*** 
Висота, мм 5,71±1,12 5,76±1,06 5,88±1,21 

Жовток:             Маса, г 17,6±0,32 17,5 ± 0,58 18,3±0,28 
Середній діаметр, мм 39,1±0,18 40,7±0,26*** 40,7±0,23*** 
Висота, мм 18,4±0,16 17,9±0,18* 18,1±0,12** 

Маса шкаралупи, г 7,4±0,09 7,6±0,07 8,3±0,11*** 
Товщина шкаралупи, мм 0,32±0,003 0,35±0,004*** 0,38±0,003*** 
Пружна деформація, мкм 20,5±0,71 22,0±0,54 23,1±0,68* 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
 

Аналізуючи морфологічні показники яєць, 
відмічено, що у курей-несучок 2 і 3-ї дослідних 

груп  спостерігалося збільшення маси яєць у 
порівнянні з контролем на 0,9 г або 1,5 %  та 2,6 г 
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або 4,3 % відповідно. Завдяки чому, зростав 
вміст білка у яйцях курей–несучок  дослідних груп 
відповідно на 0,6 г або 2,0 % і 1,0 г або 2,8 %, ніж 
у контролі. Середній діаметр і висота білку у 
яйцях 2 і 3-ї дослідних груп були вищими за кон-
троль на 3,4 % і 2,4 % та 0,8 % і 2,9 % відповідно.    

Щодо маси жовтка у яйцях курей-несучок до-
слідних груп,  то вона була меншою на 0,1 г, 
порівнянно з контролем. Досліджуваний фактор 
позитивно вплинув на масу шкаралупи яєць. Так, 
якщо, в яйцях курей контрольної групи її вміст 
становив 7,4 г, то в дослідних групах  відповідно 
на 2,7 % і 12,1 % більше.  

Про якість шкаралупи можна судити за по-
казниками пружної деформації і товщини шкара-
лупи. З наведених даних видно, що хоча ці по-
казники в контрольній групі знаходилися в межах 

норми, але дослідні групи дещо їх переважали. 
Пружна деформація та товшина шкаралупи яєць 
2 і 3-ї груп були більше за контроль на 9,3 % і 
18,7 % та 7,3 % і 12,7 % відповідно. 

Висновки і перспективи подальших дос-
ліджень.  На основі отриманих результатів мож-
на зробити загальний висновок, що освітлення 
світлодіодними світильниками (3-я дослідна гру-
па) сприяло збільшенню несучості курей за 6 
місяців на 5,7−2,3 %, зумовило отримати більше 
відбірного яйця, вищої та I категорії. Водночас, 
світлодіодна система освітлення дозволила пок-
ращити морфологічний склад яєць. Наступним 
етапом досліджень буде визначення  енергооща-
дної системи освітлення пташника та встанов-
лення для неї режиму освітлення.  
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Вакуленко Ю.О. ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ 

ЯИЦ 
Сравнительное изучение  влияния различных источников освещения (лампы накаливания, ком-

пактные люминесцентные лампы и светодиодные светильники) на продуктивность кур-несушек  
и качество пищевых яиц. Установлено, что светодиодное освещение птичника способствовало 
повышению яйценоскости на начальную и среднюю несучку на 8,2 % и 7,4 %;  массы яиц на 4,3 %;  
массы скорлупы – 12,1 %;  содержание белка и желтка в яйцах на 2,8 и 4,0 % соответственно. По-
лучено большее количество отборного яйца на 0,7 %, высшего  на 6,2 % и I категории  на 6,4 %.  

Ключевые слова: куры-несушки, освещенность, лампы накаливания, компактные люминес-
центные лампы, светодиодные светильники,  яйценоскость, пищевые яйца. 

 
Vakulenko JO PROGRESSIVE TECHNOLOGY QUALITY FOOD EGGS 
A comparative study of the influence of different light sources (filament lamps, compact fluorescent 

lamps and led lamps) on the productivity of laying hens and quality of food eggs.It is established that the led 
lighting the house contributed to increase egg production in the primary and secondaryof hensof 8,2 % and  
7,4 %;  egg weight by 4,3%;  shell mass of 12,1%; the content of protein and egg yolks in eggs 2,8 and 
4.0 % respectively. Get a large number of qualifying eggs 0,7%, higher by 6,2% and I category  by 6,4%. 

Key words: egg-laying hens, lighting, incandescent lamp, compact fluorescent lamps, led lamps,  egg 
production, food egg. 
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