
Постановка проблеми. Основною пробле-
мою при виробництві продукції птахівництва є 
підвищення продуктивності птиці, що можли-
во при створенні відповідних умов утримання 
та забезпечення її необхідною кількістю енер-
гії та всіх поживних речовин. Відомо, що на 
птахофабриках птицю годують комбікормами, 
що складаються з місцевої сировини – ячме-
ню, вівса, пшениці, проса, висівок. Потенціал 
поживності і продуктивної дії даних інгредієн-
тів, використовується організмом птиці не до-
статньо завдяки високому вмісту клітковини і 
відносно великого рівня кількості р-глюканів, 
арабіноксиланів, пектинів. Оптимізувати вико-
ристання поживних речовин і енергії зерна мо-
жливо шляхом добавки в комбікорми біологіч-
но активних речовин, підвищувати їх фізіоло-
гічний потенціал та імунобіологічні властиво-
сті організму птиці [1, 5].  

Перспективним напрямком у ветеринарній 
медицині є вивчення пробіотиків, пребіотиків, 
конструювання симбіотиків, вітамінів та міне-
ральних комплексів створюваних з викорис-
танням методів біотехнології та генно-
інженерних досліджень [1, 2]. 

Пробіотичні препарати – це біопрепарати 
створені на основі живих мікроорганізмів, усі 
володіють корисними властивостями відносно 
до макроорганізму та виступають антагоніста-
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ми шкідливих мікробіонтів. По ефективності 
застосування пробіотики не поступаються ан-
тибіотикам (кормового та ветеринарного при-
значення), але не надають побічної дії на орга-
нізм тварини та позитивну мікрофлору кишеч-
нику. Їх використання дозволяє отримати про-
дукцію тваринництва, що не містять залишко-
вих лікарських речовин [3, 4, 6]. 

Тому метою роботи було провести порівня-
льний аналіз збереженості поголів'я, приросту 
живої маси та якості м'яса курчат-бройлерів 
при використанні пробіотичного препарату 
“Крембіб” та антибіотика “Енрофлоксацин”. 

Матеріали і методи досліджень. Проведе-
ні дослідження впливу пробіотичного препа-
рату та антибіотика на життєздатність, ріст, 
розвиток, а також якість м'яса курчат-
бройлерів кросу “Новоген Браун”. Було сфор-
мовано три групи за принципом аналогів по 15 
голів у кожній. Курчата контрольної групи 
отримували основний раціон, що складався у 
певному відсотковому співвідношенні з пше-
ниці, ячменю, гороху, кукурудзи, сої та соняш-
никового жмиху, без пробіотиків та антибіоти-
ків. 

У першій дослідній групі використовували 
пробіотичний препарат “Крембіб” з розрахун-
ку 0,1 см3 препарату на 1 голову одноразово 
перед першим годуванням протягом всього 
періоду вирощування, в другій дослідній групі 
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використовувався антибіотик “Енрофлоксацин 
10 %” з розрахунку 0,5 см3 на 1 л води. 

Статистичні розрахунки середнього показ-
ника вибіркового значення та його квадратич-
ної похибки проводили за загально прийняти-
ми методиками біометричного обчислювання. 
При проведенні дослідів враховували і визна-
чали розрахунковим шляхом наступні показ-
ники: 
• збереження поголів'я – щодня за весь період 

дослідів з урахуванням виявлення причин 
падежу або вибраковування. 

• живу масу птиці – шляхом індивідуального 
зважування на початку вирощування та че-
рез кожні 7 діб. 

• передзабійну масу, забійну масу, масу внут-
рішніх органів, масу основних їстівних і не-
їстівних частин тіла за рекомендаціями [3, 
8]. 

• м'ясні якості бройлерів шляхом анатомічної 
оброблення тушок за методичним рекомен-
даціям [3, 8]. 

• споживчі властивості м'яса оцінювали за 
допомогою дегустації [3].  
Результати дослідження та їх обговорення. 

З одержаних результатів, наведених у табл. 1, 
бачимо, що збереженість у дослідних групах 
на 20,0% вища ніж у контрольній, при згодо-
вуванні пробіотика та антибіотика.  

Ріст птиці являє собою складний біологіч-
ний процес, який залежить від взаємодії гено-
типу з різними зовнішніми технологічними 
факторами. Важливим моментом при викорис-
танні кормової добавки та антибіотика нарівні 

з іншими факторами є їх вплив на показники 
живої маси. Динаміка живої маси курчат-
бройлерів за період вирощування з добового 
до 60- денного віку наведена в табл. 2. Курча-
та-бройлери І дослідної групи, вже в 7-ми ден-
ному віці за живою масою, перевищували кон-
трольних на 18,1 г (13,1 %) і на 4,9 г (3,15 %) 
курчат з ІІ дослідної групи. Але, з 14-денного 
віку, курчата, які отримували антибіотик 
“Енрофлоксацин”, показали стрімкий ріст до 
35-денного віку. Їх маса перевищувала масу 
курчат із контрольної групи та І дослідної гру-
пи на 281,8±0,8 г (29,5%) та 145,0±0,3 г 
(15,2%) відповідно. 

Із 35-денного віку курчата І дослідної групи 
показали стабільну надбавку ваги порівняно з 
контрольною групою. До кінця вирощування 
курчата І дослідної групи переважали контро-
льних на 284,4 г (15,7%); курчата ІІ дослідної 
групи мали живу масу на 234,8 г (13,3%) біль-
ше нуж контрольні. Відмінності на 60-денний 
день досліду між І і ІІ дослідними групами не-
значні і становлять близько 3%. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про 
достатньо високий рівень м'ясної продуктив-
ності курчат усіх груп. У той же час визначені 
міжгрупові відмінності за забійним показника-
ми. При цьому максимальної передзабійної 
живою масою характеризувалися курчата І до-
слідної групи. Для оцінки якісних характерис-
тик м'яса курчат-бройлерів була проведена 
анатомічна обробка тушок. З цією метою ми 
відібрали по 5 голів курчат-бройлерів, що ма-
ють середні показники вгодованості і живої 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№2,2016 79 

Таблиця 1. Збереженість курчат бройлерів  

Вік,  
дні 

Групи 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

погол, 
гол. 

пало,  
гол 

збер-
ть, % 

погол, 
гол. 

пало,  
гол 

збер-ть, 
% 

погол, 
гол. 

пало,  
гол 

збер-ть, 
% 

1—10 15 2 86,6 15 1 93,3 15 1 86,6 

11—20 13 1 92,3 14 - 93,3 13 - 92,3 

21—30 12 1 91,6 13   100 12   100 

31—40 11   100 13   100 12   100 

41—50 11   100 13   100 12   100 

51—60 11 - 100 13   100 12   100 

1- 60 15 4 73,3 15 1 93,3 15 1 93,3 



маси. Результати анатомічної обробки тушок 
курчат-бройлерів представлені в табл. 3. 

По передзабійній масі курчата у дослідних 
групах перевищували контрольних аналогів у  
І дослідній групі – на 284,4 г, у II – на 234,8 г. 
Аналогічна закономірність спостерігалася по 
масі випатраної тушки. Так перевага дослід-
них курчат над контрольними однолітками за 
величиною досліджуваного показника стано-
вило – 262,8 г (3,6 %), 177,2 г (3,1 %) відповід-
но.  

За органолептичними показниками контро-
льні тушки курчат дещо поступалися дослід-
ним. Так, колір тушок дослідник курчат мав 
жовтуватий відтінок, а тушки контрольних 
аналогів були білими. Також курчата з дослід-
них груп мали більшу обмускулистість, а та-
кож більшу товщу підшкірного жиру. 

Аналіз отриманих даних морфологічного 
складу тушок свідчить про те, що додавання з 
водою пробіотичного препарту курчатам під-
вищило основний показник, що визначає цін-
ність тушки – масу м'якоті на 9,4 %; відношен-

ня маси їстівної частини тушки до неїстівної - 
на 0,5. Відмічалася перевага за всіма показни-
ками у курчат І дослідної групи. Курчата з ІІ 
дослідної групи, яким додавали до комбікорму 
антибіотик “Енрофлоксацин” також показали 
не велике збільшення м'якоті у тушках, та зме-
ншення маси кісток. Слід зазначити, що у до-
слідних  курчат-бройлерів з І дослідної групи 
вага м'якоті в тушках зростала, а кісток поміт-
но знижувалася, що свідчить про більш інтен-
сивне зростання м'язової тканини. 

Важливим показником, що характеризує 
м'ясну продуктивність курчат є вихід м'якоті 
на 1 кг живої маси. 

Даний показник більш високим відзначений 
у І дослідній групі 554,3 г/кг проти 460,2 г у 
контрольній; 530,2 – у ІІ дослідній групі.  

Більш високий рівень виходу м'якоті в туш-
ках досліджуваних груп курчат свідчить, що 
включення пробіотичного препарату позитив-
но відбивається на їх м'ясної продуктивності. 
Виходячи, з отриманих даних можна зробити 
висновок про те, що в результаті збагачення 
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Таблиця 2. Динаміка живої маси кучат-бройлерів  

Таблиця 3. Показники забою курчат-бройлерів  

Вік,  днів  Групи  

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

1 42,3±0,15 42,1±0,28 42,3±0,2 

7 137,3±2,3 155,4±2,1 150,5±2,0 

14 203,5±3,1 239,1±5,4 301,2±5,2 

21 298,5±4,1 340,2±7,9 533,2±6,3 

28 474,2±8,0 568,1±9,1 780,3±8,8 

35 670,8±9,9 807,6±9,6 952,6±9,7 

42 874,4±16,9 1060,6±13,2 1082,1±13,8 

49 1099,5±18,1 1289,5±16,0 1315,9±17,5 

55 1318,5±23,9 1543,6±18,9 1560,3±20,2 

60 1528,7±28,2 1813,1±23,2 1763,5±25,2 

Показник Групи 

контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Передзабійна маса,  г 1528,7±28,2 1813,1±23,2 1763,5±25,2 

Маса  випатраної  тушки,  г    1062,5±9,6    1325,3±8,6    1239,7±8,8 

Забійний вихід,  %    69,5    73,1 70,3 



комбікормів пробіотиком та антибіотиком, у 
курчат відбувається збільшення живої маси, 
забійного виходу і виходу їстівних частин ту-
шки. 

Дегустацію та визначення органолептичних 
властивостей м’яса проводили за загально-
прийнятими методиками [3]. Було взято зразки 
м’яса птиці трьох піддослідних груп, які оці-
нювалися за п’ятибальною шкалою згідно ор-
ганолептичних властивостей. М'ясо контроль-
них курчат отримало оцінку 4,7 бала, м'ясо з І 
дослідної групи має оцінку 5 балів, а  м'ясо  з 
ІІ дослідної групи – 4,2 бала, що є найгіршим 
результатом. М'ясо від птахів ІІ дослідної гру-
пи не соковите, немає приємного м’ясного за-
паху, а смак – нейтральний. До корму птахів 
цієї групи додавали антибіотики, що призвело 
до такого результату. Це трапилося, тому що 
при вживанні антибіотика у м’язах підвищу-
ється кількість загального білку і відповідно 
зменшується кількість вологи.  

Висновки.  
1. Пробіотичний препарат “Крембіб” стиму-

лює інтенсивність росту курчат переважно в пе-
ріод призначення, не змінюючи динаміку фізіо-
логічної швидкості росту за віковими періодами 
і дозволяє підвищити збереженість поголів’я на 
13,3%. За його використання відмічалося стабі-
льне збільшення маси птиці загалом на 15,7% у 
весь період дорощування, навпаки у групі, де 
використовувався антибіотик спостерігався стрі-
мкий ріст з 14-го по 35-й день досліду. 

2. При збагаченні комбікормів пробіотиком 
або антибіотиком у курчат відбувається збіль-
шення живої маси, забійного виходу і виходу 
їстівних частин тушки. Але при дегустації, бу-
ло встановлено, що антибіотик негативно 
впливає на органолептичні властивості м’яса 
та його якість, знижує його соковитість, при-
гнічує запах та смак.  
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Таблиця 4. Показники  морфологічного складу тушок  

Таблиця 5. Дегустаційна оцінка зразків м’яса  

Показник Група   

Контрольна І дослідна II  дослідна 
Маса м'якоті, г 520,3±5,6 773,3±9,4 725,4±7,4 
% до живої маси 46,0 55,4 53,0 
Маса кісток, г 201,3±2,7 202,4±5,2 200,1±3,3 
% до живої маси 17,8 14,5 16,9 
Маса їстівних частин, г   1131,2±8,9 1396,0±9,4 1368,7±9,0 
Маса неїстівних частин, г 397,4±4,7 417,1±5,1 394,8±3,7 
Співвідношення 2,58 3,82 3,62 
м'якоті до кісток,       
Співвідношення маси їстівної части-
ни до неїстівної 

2,84 3,34 3,46 

Вихід м'якоті на 1 кг живої маси, г 460,2 554,3 530,2 

Зовнішній 
вигляд 

Вигляд 
на розрізі 

Колір Аромат Смак Консистенці
я 

Соковитість Загальна 
оцінка 

І контрольна група 

5 5 4 5 4 5 5 4,7 

І дослідна група 

5 5 5 5 5 5 5 5 

ІІ дослідна група 

5 5 5 4 4 4 3 4,2 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА “КРЕМБИБ” И АНТИБИОТИКА 
“ЭНРОФЛОКСАЦИН” НА СОХРАННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ, ПРИРОСТ ЖИВОЙ МАССЫ И 

КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
Бибен И. А., Чигрина А. Н.  

 
Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

 

Проведен сравнительный анализ влияния пробиотика “Крембиб” и антибиотика “Энрофлоксацин” на 

сохранность поголовья, динамику живой массы, убойные показатели и качество мяса цыплят-бройлеров. 

Установлено, что при добавлении пробиотика и антибиотика в рацион сохранность поголовья увеличи-

вается на 20%, по сравнению с контрольными аналогами, а также стимулирует увеличение живой мас-

сы на 15,7 и 13,3% соответственно. По предубойной массе цыплята в опытных группах превышали кон-

трольных в І опытной группе - на 284,4 г, во II - на 234,8 г. Аналогичная закономерность наблюдалась по 

массе выпотрошенной тушки. При дегустации мясо контрольных цыплят получило оценку 4,7 балла, І 

исследовательской группы имеет оценку 5 баллов, а мясо из II опытной группы – 4,2 балла, что является 

худшим результатом качества мяса. 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, пробиотический препарат “Крембиб”, антибиотик 

“Энрофлоксацин”, качество мяса, убойные показатели 

INFLUENCE OF PROBIOTIC PREPARATION "KREMBIB" AND ANTIBIOTIC 
"ENROFLOXACIN" ON SAFETY OF STOCK, INCREASE OF BODY WEIGHT AND QUALITY OF 

MEAT OF BROILER CHICKENS 
І. Biben, А. Chigrina 

chigrina@i.ua 

Dnipropetrovsk State Agrarian-Economics University,  Dnipropetrovsk  

 

A comparative analysis of the impact of probiotic preparation "Krembib" and antibiotic "Enrofloxacin" on 

viability, growth, development, and meat quality of broiler chickens of cross "Novogen Braun" was conducted. 

For this, we formed three groups on the basis of counterparts with 15 representatives in each. Chickens in control 

group received basic diet, which consisted of some percentages correlation of wheat, barley, peas, corn, soybean 

and sunflower press cake without probiotics and antibiotics. 

In the first experimental group was used probiotic preparation "Krembib" with the rate of 0,1 cm3 of prepara-

tion for 1 head once before the first feeding throughout the growing period, in the second experimental group was 
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used antibiotic "Enrofloxacin 10%" with the rate of 0,5 cm3 per 1 liter of water. 

It was established that the addition of probiotic and antibiotic in the diet increase the stock’s safety for 20% 

compared with control counterparts and stimulates an increase of weight for 15,7 and 13,3% accordingly. 

According to pre slaughter weight chickens in the experimental groups exceeded chickens from control groups, 

in the I-st experimental group - for 284,4 g., in the II-nd - for 234,8 g. A similar pattern was observed in a weight 

of disembowelment brawn. When tasting control chicken meat, it was graded 4,7 points, the meat of the I-st re-

search group was rated 5 points, and the meat of the II-nd experimental group – 4,2 points, which is the worst 

result of the meat quality.  

 

Keywords: broiler chickens, probiotic preparation "Krembib", antibiotic "Enrofloxacin", meat quality, slaugh-

ter rates. 


