
Вступ

Ефективне ведення птахівництва вимагає

від виробників утримувати лише

високопродуктивну птицю — скороспілу,

швидкоростучу, з високими показниками

продуктивності, стресостійку та

пристосованою до зміни умов утримання та

доброго використання вигулів-випасів за

екологічного птахівництва.

Порівняння показників несучості виявило 

найвищу та стабільну несучість у курей кросу 

Lomann Sandy, дещо меншу в курей кросів Hy-

Line Brown і найменшу у курей кросу Redbro. 

Найменша маса яйця виявлена у курей кросу 

Lomann Sandy у віці 20 тижнів — 44 г, проте 

найвища у віці 60 тижнів — 66 грам.
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Матеріали і методи

У дослідженнях ми вивчали перспективи

виробництва екологічного харчового яйця

курей яєчних кросів різної селекції в умовах

приватних господарств населення, що

дозволить збільшити дохідність

домогосподарств сільських територій та

розвиток аграрного виробництва, за

максимального використання природної

кормової бази та ресурсів місцевості,

регіону тощо.

Висновки

Проаналізувавши показники економічної

ефективності виробленої продукції

птахівництва курми різних кросів виявили

найвищу продуктивність у курей кросу

Lomann Sandy.

Результати й обговорення

Дослідження проводили в приватному

домогосподарстві з виробництва екологічної

продукції харчового яйця курей та м’яса

птиці Подільського регіону, Хмельницької

обл., Старокостянтинівського р-ну. Корми

для птиці на 90% власні зернові та решту

становлять підкормки: рибне борошно,

премікси, крейда тощо. Умови утримання

для курей були однакові — мікроклімат та

незначна відмінність у раціоні, що

відповідала рекомендаціям з вирощування

кожного з кросів птиці.

Раціони курей різних вікових періодів

містять достатню кількість поживних

речовин, проте є незначне перевищення

вмісту обмінної енергії, сирого протеїну та

сирої клітковини і нестача мінеральних

речовин, перевагу частіше відмічали

органічних показників та нестачу

неорганічних. Отримані показники змін живої

маси досліджуваних кросів птиці свідчать

про відставання у рості курчат за весь

період вирощування у межах від 0,6 до 25 г

від рекомендованої.

Висновки

Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів

різної селекції в умовах приватних господарств населення
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