
Як відомо, курчата-бройлери відіграють 

значну роль у загальному виробництві курячо-

го м’яса в Україні. У зв’язку з цим підвищення 

продуктивності курчат-бройлерів має надзви-

чайно важливе значення. Важливим сучасним 

перспективним напрямом птахівництва Украї-

ни є застосування наноаквахелатів біогенних 

та біоцидних металів Ag, Cu, Zn, Mg, Co, котрі 

не лише заміняють антибіотичні стимулятори 

росту, але й надають суттєвий комплексний 

стимулюючо-біологічний ефект під час відго-

дівлі курчат-бройлерів [1]. Дослідження пози-

тивного впливу наноаквахелатів металів на 

продуктивність курчат-бройлерів було прове-

дено в цілому ряді робіт [2-4]. Але порівняль-

ний ефект від вживання окремих видів аквахе-

латів із їх широкого спектру та визначення оп-

тимальних доз застосування цих препаратів в 

наш час є ще мало дослідженими. 

Тому метою роботи є дослідження впливу 

цитрату наномолібдену на динаміку живої ма-

си курчат-бройлерів у процесі їх відгодівлі.  

Матеріал і методи дослідження. Тварини 

для дослідження – курчата-бройлери, голланд-

ського кросу «Росс 380» забійного віку (42 до-

би). Годували курчат сухими повноцінними 

комбікормами (основний раціон) у відповідно-

сті до норм ВНДТІП. Для птиці з 1-ї до 14-ї 

доби використовували передстартовий, з 15-ї 

до 35-ї доби – стартовий і з 36-ї до забою – фі-

нішний комбікорм. 

Для досліджень використовували цитрат 

наномолібдену, отриманий методом Каплуне-

нка-Косінова [5]. Для цього було сформовано 

три дослідні і одну контрольну групи по 30 

однодобових курчат-бройлерів у кожній групі. 

ГОЛОВКО Н.П., здобувач, 
ЯЦЕНКО І.В., д. вет. н., професор, академік 

АНВО України, 

ГЕТМАНЕЦЬ О.М., к. фіз.-мат. н., доцент  

Харківська державна  зооветеринарна  

академія, м. Харків 
yacenko-71@yandex.ru 

Проаналізовано вплив цитрату наномолібдену на продуктивність курчат-бройлерів у процесі 

їх відгодівлі. Встановлено, що додавання до раціону курчат-бройлерів цитрату наномолібдену у 

концентраціях від 0,24 до 0,40 мг/дм3 призводить до суттєвого позитивного ефекту  збільшення 

їх живої маси 

Курчата-бройлери, цитрат наномолібдену, жива маса 

Курчатам першої дослідної групи випоювали 

цитрат наномолібдену з питною водою у дозі 

1,20 мг на 1 дм3 води; курчатам другої дослід-

ної групи – 0,40 мг/дм3; третьої групи – 0,24 

мг/дм3, три доби поспіль з інтервалом 3-и до-

би. Курчата контрольної групи отримували 

основний раціон. Всі курчата-бройлери як ко-

нтрольної, так і дослідної груп мали вільний 

доступ до води і до корму. 

Протягом всього періоду дослідження про-

водили моніторинг приросту живої маси  пого-

лів’я курчат-бройлерів шляхом зважування на 

5 - у, 15, 25 і 42-у доби. 

Статистичну обробку отриманих результа-

тів виконували із застосуван-ням методів варі-

аційної статистики, регресійного та кореляцій-

ного аналізу, а також методів перевірки стати-

стичних гіпотез.  

Результати дослідження. Отримані резуль-

тати оброблено із застосуванням методів нелі-

нійного регресійного аналізу. Для залежності 

живої маси курчат М (у грамах) від застосова-

ної концентрації цитрату наномолібдену d (у 

мг/дм3) та терміну відгодівлі t (у добах) було 

одержано наступне рівняння регресії 3-го по-

рядку за концентрацією (d) та терміном відго-

дівлі (t): 

М=34,52+5,16t+720,55d+32,58d×t +0,89t2–

3396,63 d2–0,42d×t2–16,11d2×t + 0,0041t3 

+2290,79d3 

Це рівняння має високе значення коефіцієн-

та детермінації, нормованого на кількість сту-

пенів свободи: R2=0,994. Стандартна помилка 

регресії: 65,67 г. Значимість усього рів-

няння регресії (1) за Фішером: р ≤ 0,001. Зале-
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жність живої маси курчат (М) від концентрації 

(d) та терміну відгодівлі (t), яка відповідає рів-

нянню регресії (1), наведено на рисунку 1 у 

вигляді 3d-площини.  

На рисунках 2 а–г наведено експеримента-

льні дані відносно залежності живої маси кур-

чат (М) від терміну відгодівлі (t) за різних за-

стосованих концентрацій цитрату наномоліб-

дену (точки), які порівнюються з рівняннями 

регресії 3-го ступеня за часом (t) (криві на ри-

сунках): 

 (2)  

Залежність живої маси курчат (М) від термі-

ну відгодівлі (t) за різних застосованих конце-

нтрацій цитрату наномолібдену порівнюються 

з рівняннями регресії 3-го ступеня за часом (t): 

 (2) 

Значення коефіцієнтів рівняння регресії  а0, 

а1, а2, а3, а також відповідного коефіцієнту де-

термінації R2, нормованого на кількість ступе-

нів свободи, та рівень значущості рівняння ре-

гресії (р) за Фішером за різних застосованих 

концентрацій цитрату наномолібдену (d) наве-

дено в таблиці 1.  

Як свідчать рисунки 2 а–г та дані таблиці 1, 

усі одержані рівняння регресії (2) є значущими 

і тому можуть бути надійно застосовані для 

прогнозування росту курчат-бройлерів під час 
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Рис. 1. Залежність живої маси курчат-бройлерів 
М (г) від застосованої концентрації цитрату нано-

молібдену d (мг/дм3) та терміну відгодівлі t (діб) 

Рис. 2. Залежність живої маси курчат-бройлерів  
М (г) від терміну відгодівлі t (діб) за різних кон-
центрацій цитрату наномолібдену: а) 1 дослідна 

група (d=1,20 мг/дм3); б) 2 дослідна група (d=0,40 

мг/дм3); в) 3 дослідна група (d=0,24 мг/дм3); г) кон-

троль 
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їх відгодівлі із збагаченням раціону різними 

концентраціями цитрату наномолібдену. Ці 

прогнози наведені на рисунку 3.  

Таким чином, додавання до раціону курчат-

бройлерів цитрату наномолібдену у концентра-

ціях від 0,24 мг/дм3 до 0,40 мг/дм3 (криві 1, 2) 

призводить до позитивного ефекту збільшення 

живої маси відносно контрольної групи (крива 

4), яка не отримувала цієї добавки. Але підви-

щення концентрації цитрату наномолібдену до 

1,20 мг/дм3 (крива 3) вже спричиняє негатив-

ний ефект зменшення живої маси. Це може бу-

ти пов'язано з тим, що за надмірного підви-

щення вмісту молібдену в організмі курчат-

бройлерів, сполуки молібдену витісняють мідь 

і фосфор, внаслідок чого порушується обмін 

АТФ, білковий обмін, блокується синтез амі-

нокислот [6]. 

Висновки. 1. Додавання до раціону курчат-

бройлерів цитрату наномолібдену у концентра-

ціях до 0,40 мг/дм3 призводить до суттєвого 

позитивного ефекту збільшення їх живої маси. 

2. Доведено можливість зменшення концен-

трації цитрату наномолібдену у складі раціону 

курчат-бройлерів до 0,24 мг/дм3, що не змен-

шує продуктивності, але суттєво впливає на 

економічну ефективність їх вирощування. 

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів рівняння регресії, детермінації та параметрів рівняння регресії (2) 

Коефіцієнти і пара-

метри 

Контрольна група Дослідні групи 

1 

(1,20 мг/дм3) 

2 

(0,40 мг/дм3) 

3 

(0,24 мг/дм3) 

а0 –9,239 11,911 –12,293 –19,968 

а1 14,109 7,435 14,910 17,437 

а2 0,588 1,221 0,534 0,452 

а3 0,00614 –0,00869 0,00744 0,0113 

R2 0,999 0,999 0,999 0,999 

р≤ 0,001 0,001 0,001 0,001 

Рис. 3. Порівняння живої маси курчат-
бройлерів на останніх добах відгодівлі за 
різних концентрацій цитрату наномолібде-
ну: 1 – третя дослідна група (d=0,24 мг/дм3); 2 

– друга дослідна група (d=0,40 мг/дм3); 3 – пе-

рша дослідна група (d=1,20 мг/дм3); 4 – конт-

роль 
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Головко Н.П., Яценко И.В., Гетманец А.Н. 

Проанализировано влияние цитрата наномолибдена на продуктивность цыплят-бройлеров в 

процессе их откорма. Установлено, что добавление в рацион цыплят-бройлеров цитрата нано-

молибдена в концентрациях от 0,24 до 0,40 мг/дм3 приводит к существенному положительному 

эффекту увеличения их живой массы 
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