
Гусівництво в наш час завдяки швидкостиг-

лості, інтенсивності росту, високій якості м’я-

са та швидкій окупності є вигідною галуззю, 

яка потребує в подальшому вивчення засобів 

зменшення витрат на виробництво м’ясної 

продукції.  

Одним із засобів підвищення ефективності 

галузі є підвищення продуктивності птиці та 

зниження собівартості продукції завдяки висо-

кій ефективності використання поживних ре-

човин корму.  

Покращити ефективність використання 

комбікормів можна за рахунок їх збагачення 

біологічно активними добавками, зокрема ле-

цитинами. 

Лецитин відносять до поширеної групи фо-

сфоровмісних речовин, які мають важливе фі-

зіологічне значення, оскільки входять до скла-

ду кожної клітини і рослини. Лецитин містить 

не менше 96,5 % фосфатидів (фосфоліпідів), 

жиру не більше 2 % [2].  

Як кормова добавка підвищує енергетичний 

рівень раціону, покращує обмін речовин, змен-

шує використання амінокислот для забезпе-

чення організму енергією і скеровує їх на син-

тез білків, тобто стабільно стимулює ріст маси 

тіла тварин і продуктивної птиці.  

Останнім часом науковці виявляють все бі-

льший інтерес до таких біологічно активних 

речовин, як фосфоліпіди завдяки їх здатності 
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Наведено результати досліджень, які були проведені на поголів’ї молодняка гусей при 

додаванні до комбікормів різних доз соняшникового лецитину. На підставі аналізу, забійних 

якостей, анатомічної розробки тушок та визначення хімічного складу м’язів піддослідних груп 

гусей було встановлено, що додавання у раціон соняшникового лецитину у кількості 0,4 % сприяє 

збільшенню їх передзабійної живої маси, забійного виходу та маси їстівних частин. За хімічним 

складом, відмінності, які спостерігалися у розрізі піддослідних груп були несуттєві і знаходилися 

за межею вірогідності.  

Соняшниковий лецитин, гуси, молодняк, забійні якості, комбікорм, жива маса 

прискорювати реакції обміну в організмі та 

брати  участь у диференціації та регенерації 

біологічних мембран. 
Широка перевірка застосування фосфатидів 

в годівлі тварин і птиці показала, що вони є 

своєрідним вітаміном росту для молодих тва-

рин і птиці. 
Так, А. Чиковим та Л. Скворцовою [3] вста-

новлено, що включення фосфоліпідів в раціон 

годівлі бройлерів позитивно вплинуло на під-

вищення живої маси та зниження витрат кор-

му на одиницю приросту. 

Ю. В. Ковальський та інші [1] зазначають, 

що дослідження динаміки класів фосфоліпідів 

лялечок бджіл показали, що зростання кілько-

сті фосфоліпідів свідчить про їх потребу як 

структурних елементів клітин. Також вони 

встановили, що у структурі фосфоліпідів у 

найбільшій кількості залишається фосфатиди-

лхолін, який займає більше, ніж третину серед 

інших класів. 
Проте, стосовно використання лецитину в 

годівлі гусей виникає необхідність проведення 

досліджень, спрямованих на визначення його 

впливу на якість м’яса та його харчову цін-

ність. 

Метою наших досліджень було вивчити 

вплив використання соняшникового лецитину 

як біологічно активної добавки на інтенсив-

ність вирощування молодняка гусей, забійні 
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якості та хімічний склад грудних м’язів моло-

дняка гусей. 

Матеріал і методика досліджень. Експе-

риментальні дослідження були проведені на 

базі приватного підприємства “Орбіта” Мико-

лаївської області. Матеріалом для науково-

господарського досліду був молодняк гусей 

породи Датський легарт. Годівля гусенят із 

добового до 60-денного віку здійснювалися 

повнораціонними комбікормами. У комбікор-

ми для птиці дослідних груп протягом періоду 

вирощування додатково вводили соняшнико-

вий лецитин у такій кількості, %: друга група 

– 0,2, третя група – 0,3, четверта група – 0,4 та 

п’ята група – 0,5. Гусенята контрольної групи 

(перша група) добавку соняшникового лецити-

ну не отримували. 

По закінченню вирощування було проведе-

но контрольний забій гусей по три голови з 

кожної групи за методикою ВНДІТІП [4].  

Відбір середніх проб грудних м’язів здійс-

нювали під час анатомічного розбирання ту-

шок. 

Визначення хімічного складу м’яса прово-

дили за загальноприйнятими методами зоотех-

нічного аналізу: 

• загальна вологість – шляхом висушування 

проби у сушильній шафі при температурі 

100-105°С до постійної маси; 

• азот – за К’єльдалем; 

• жир – екстрагуванням етиловим спиртом в 

апараті Сокслета; 

• зола – шляхом спалюванням наважки в му-

фельній печі при температурі 500-600°С 

[5]. 

Біометричну обробку даних здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення MS Ex-

cel з використанням вбудованих статистичних 

функцій. 

Результати досліджень. Результати наших 

досліджень свідчать про те, що різна кількість 

соняшникового лецитину у раціонах молодня-

ка гусей, під час їх вирощування на м’ясо не-

однаково впливає на їхні забійні якості (табл. 

1).  

З даних таблиці 1 видно, що згодовування 
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Таблиця 1. Результати анатомічної розробки туш гусей, (n=3, )  X
SX ±

Показник 
Група 

I II III IV V 

Жива маса пе-

ред забоєм, г 
5317±88,98 5413±42,62 5600±70,71 5817±28,58* 5715±36,91* 

Маса потроше-

ної тушки, г 
3114±66,61 3214±39,35 3330±12,75 3497±28,34* 3381±31,70 

Маса м’язів, г 
1660±28,28 1710±28,28 1787±10,80* 1895±16,20* 1812±42,77 

Маса внутріш-

нього жиру, г 
175±4,60 185±3,19 202±7,65 219±5,02* 207±6,10 

Маса шкіри з 

підшкірним 

жиром, г 

601±14,85 636±13,53 665±7,08 722±7,18 679±21,25 

Маса кісток, г 
678±28,80 683±8,16 677±13,39 662±12,42 683±14,72 

Маса їстівних 

частин, г 
2435±37,84 2513±22,61 2612±18,17* 2684±18,93** 2652±40,23* 

М’ясо-

кістковий ін-

декс 

1,77 1,77 1,86 1,98 1,89 

Примітка: * - Р<0,05; ** - Р<0,01 порівняно до контролю  
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молодняку гусей у складі комбікормів соняш-

никового лецитину сприяло підвищенню їх 

живої маси у дослідних групах відповідно на 

1,8 %, 5,3 %, 9,4 % та 7,5 % відносно аналогів 

контрольної групи.  

За масою потрошеної тушки перевага гусей 

дослідних груп складала відповідно − 3,2 %, 

6,9 %, 12,3 % та  8,6 %. Найбільша маса м’язів 

спостерігалася у гусей IV дослідної групи і 

склала 1895 г, що на 14,2 % перевищило масу 

м’язів гусей контрольної групи. Маса м’язів II, 

III та V дослідних груп за аналогічним показ-

ником була більшою на 3,0 %, 7,7 % та 9,2 % у 

порівнянні з I контрольною групою. 

Використання соняшникового лецитину у 

раціонах молодняку гусей зумовило збільшен-

ня маси  внутрішнього жиру. Так, за цим пока-

зником перевага дослідних груп становила −  

5,7 %, 15,4 %, 25,1 % та 18,3 % відповідно до 

аналогів контролю.  

Подібна закономірність встановлена і за ма-

сою шкіри з підшкірним жиром. Так, за цим 

показником гуси дослідних груп на 5,8 % − 

20,1 % переважали аналогів контрольної гру-

пи.  

Також слід зазначити не суттєві відмінності 

за масою кісток у піддослідних групах.  

Слід відмітити, що використання комбікор-

му з різним вмістом лецитину впливає на масу 

їстівних частин. Так, при додаванні 0,4 % со-

няшникового лецитину до комбікорму гусей 

маса їстівних частин IV групи збільшилася на 

10,2 % відносно контролю, II, III та V дослідні 

групи переважали за аналогічним показником 

контроль на 3,2 %, 7,3 % та 8,9 %. 

Зазначені зміни призвели до поліпшення 

м’ясо-кісткового індексу. Так, у птиці III, IV 

та V дослідних груп перевага за даним показ-

ником склала 5,1 %, 11,9 % та 6,8 % відповід-

но до аналогів контрольної групи. Даний пока-

зник у птиці II дослідної групи були на одному 

рівні з контрольною групою. 

Харчова цінність м’яса визначається його 

якістю, а саме сукупністю поживних речовин 

(білків і жирів), мінеральних речовин, вітамі-

нів, їх повноцінністю і засвоюваністю, а також 

смаковими властивостями. Одним із основних 

об’єктивних показників поживної цінності 

м’яса є його хімічний склад. Для вивчення 

впливу соняшникового лецитину на якість 

м’яса птиці було проведено хімічний аналіз 

грудних м’язів (рисунок).  

Так, аналіз хімічного складу грудних м’язів 

гусей показав, що вміст сухої речовини підви-

щився у IV дослідній групі на 0,65 % порівня-

но до контролю. Аналогічний показник у II, III 

та V дослідних групах був на одному рівні від-

носно контролю.  

За вмістом у м’ясі сирого протеїну перевага 

гусенят дослідних груп складала 0,3 %, 0,5 %, 

Рисунок. Хімічний склад м’язів молодняку гусей, %  
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3,0 % та 2,0 % відносно аналогів контрольної 

групи. 

Аналогічна тенденція спостерігалась і за 

вмістом сирого жиру у тканинах грудних м’я-

зів. Так, у гусенят IV дослідної групи, які 

отримували комбікорм з вмістом 0,4 % леци-

тину, цей показник був вищим на 2,0 %. Пере-

вага за даним показником II, III та V дослідних 

груп була у межах 0,1 % − 0,8 % порівняно з 

аналогами контролю. 

Зміна показників неорганічної частини м’я-

са характеризувалася більш високим показни-

ком вмісту золи у грудних м’язах дослідних 

груп відповідно до контрольної групи. 

Висновок. Отже, включення у раціони мо-

лодняку гусей соняшникового лецитину пози-

тивно вплинуло на їх забійні показники. Про-

те кращі результати були одержані при забої 

птиці, якій до складу комбікорму вводили 

0,4% соняшникового лецитину. Так, перевага 

над контрольною групою за масою потроше-

ної тушки склала 12,3 %, за масою внутріш-

нього жиру 25,1 %, за масою їстівних частин 

на 10,2 %.  

Також, необхідно відмітити тенденцію до 

збільшення відкладання у м’ясі сирого жиру 

та протеїну порівняно з контролем на 2,0 % та 

3,0 % відповідно.  
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Приведены результаты исследований, которые проводились на поголовье молодняка гусей при 

добавлении в комбикорма различных доз подсолнечного лецитина. На основании анализа, убой-

ных качеств, анатомического разделывания тушек и определения химического состава мышц 

подопытных групп гусей установлено, что включение в рацион подсолнечного лецитина в количе-

стве 0,4% способствует увеличению их предубойной живой массы, массы потрошеной тушки, 

массы съедобных частей. По химическому составу, различия, которые наблюдались в разрезе 

подопытных групп были несущественны и находились на грани достоверности.  

Подсолнечниковый лецитин, гуси, молодняк, убойные качества, комбикорм, жива масса 


