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Анотація. У результаті проведеної виробничої перевірки і лабораторних досліджень, встановлено, 
що при додаванні до корму гусей батьківського стада оптимальної дози (в кількості 100 г/т) 
препарату «Активіо», який є комбінацією ефірних олій кориці, розмарину, перцю чілі і орегано,  
підвищується несучість птиці на 10,12%, вивід гусенят – на 4,12%, збереженість виведеного 
молодняку  упродовж  двох місяців вирощування –  на 6,31%. 

Одержані результати свідчать, що використання ефірних олій, зокрема  препарату «Активіо»,  
є доцільним та економічно вигідним.
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Кормова добавка «Активіо» в раціонах гусей

Інтенсивність росту та розвитку птиці в першу чергу 
залежить від її генетичного потенціалу. Проте, мак-
симальний прояв генетичних задатків, залежить від 

низки чинників. В ембріональний період онтогенезу – від 
режимів температури, відносної вологості, повітрообмі-
ну, повертання яєць в процесі інкубації [1]. У постембрі-
ональний період найбільш суттєвими із чинників є рівень 
і якість годівлі птиці, системи і способи утримання, тем-
пературний і світловий режими, повітрообмін, щільність 
посадки, якість профілактичних заходів тощо [7]. Якщо 
витримані всі вищезгадані параметри, то максимальний 
успіх залежить від якості годівлі. 

Оптимальний раціон загалом для тварин являє со-
бою своєрідну модель, яка описує у спрощеному вигляді 
взаємодію основних параметрів живлення з генотипом 
тварин, у результаті якої досягається певна мета: підтри-
мання життєво важливих функцій організму у нормі та ви-
робництво певного виду продукції [5]. За рахунок повно-
цінної годівлі забезпечується висока інтенсивність росту і 
розвитку та майбутня висока яєчна продуктивність птиці.

На сучасному етапі розвитку птахівництва технологи 
із виробництва комбікормів досягнули значних успіхів. 

Цьому сприяє застосування нових ефективних кормових 
добавок, особливо природного походження. Нині певну 
увагу приділяють ефірним оліям, які отримують із арома-
тичних лікарських рослин [8].

Метою наших досліджень було вивчити вплив бі-
ологічно активної кормової добавки «Активіо» на яєчну 
продуктивність і якість інкубаційних яєць гусей та ріст ви-
ведених гусенят. 

У попередніх пошукових та науково-господарських 
дослідах була визначена оптимальна доза препарату, яку 
ми використали у виробничій перевірці [6].

Препарат «Активіо» є комбінацією природних стандар-
тизованих біологічно активних речовин, виділених із аро-
матичних трав і спецій, зосереджених в одній мікрокапсу-
льованій частинці. У своєму складі препарат містить ефірні 
олії кориці, розмарину, орегано та екстракт перцю чілі.

Матеріали і методи досліджень. Науково-виробни-
чий дослід проводили в умовах дослідного господарства 
«Миклашівське» Інституту сільського господарства Кар-
патського регіону НААН на двох групах гусей (контроль-
ної та дослідної) з січня по травень 2016 року. Для цього 
у непродуктивний період було сформовано 2 групи гусей 
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за принципом груп-аналогів по 500 голів у кожній. Стате-
ве співвідношення 1 : 4 (100 гусаків і 400 гусок). Гуси обох 
груп отримували повнораціонний комбікорм, який містив 
35,3-35,4% дерті кукурудзяної, 13,2% дерті пшеничної, 
12,0% дерті вівсяної, 17,0% шроту соняшникового, 5,0% 
дріжджів кормових, 6,6% шроту соєвого, 8,0% вапняку, 
0,3% солі кухонної і 2,5% вітамінно-мінерально-амінокис-
лотного преміксу. Дослідна група додатково отримувала 
препарат «Активіо» з розрахунку 100 г/т. Згодовувати 
препарат розпочали у непродуктивний період. Тривалість 
основного періоду досліду – 150 діб. 

Протягом досліду вели щоденний облік продуктив-
ності, а на 30 день, від початку яйцекладки, відбирали по 
10 яєць кожні 30 днів. За весь період досліду було відібра-
но по 40 яєць з кожної групи для аналізу. Визначали масу 
яйця, масу жовтка, білка і шкаралупи.

У жовтку гусячих яєць визначали вміст вітаміну А і каро-
тиноїдів за методикою, описаною у довіднику з лаборатор-
них досліджень під редакцією академіка В.В. Влізла [3].

Отримані інкубаційні яйця зберігали не більше 10 діб 
і закладали в інкубатор. Після закінчення досліду вира-
ховували середні показники результатів інкубації. Отри-
маний молодняк від гусей контрольної і дослідної груп 
вирощували упродовж двох місяців. Протягом усього пе-
ріоду вели контроль за ростом гусенят шляхом їх індиві-
дуального зважування та збереженістю поголів’я.

Результати досліджень. У результаті проведених до-
сліджень було встановлено, що маса яєць, жовтка і білка у 
гусей дослідної групи була вищою порівняно із контроль-
ною групою (табл. 1). Ця різниця відповідно становила 
6,07; 8,95% і 3,70. Маса шкаралупи також була більшою у 
яєць гусей дослідної групи (на 1,25 г або 8,19%).

При цьому потрібно відзначити, що загалом в обох 
групах показники середньої маса яйця жовтка і білка були 
вищими порівняно з даними, одержаними у попередніх 
дослідженнях [6].

Вміст вітаміну А і каротиноїдів в жовтку яєць наведені 
в таблиці 2. 

Одержані дані свідчать, що вміст вітаміну А і каро-
тиноїдів у жовтку яєць гусей обох груп перевищє рівень 
мінімальних вимог для інкубаційних яєць птиці дано-
го виду. Так, згідно вимог до гусячих інкубаційних яєць 
рівень вітаміну А повинен складати не менше 8 мкг/г, а 
каротиноїдів – 13 мкг/г [2]. Отже, рівні вітаміну А і кароти-
ноїдів у гусей контрольної групи перевищують мінімальні 
показники відповідно на 27,50 і 9,69%, а у птиці дослідної 
групи – на 53,87 і 32,38%. Порівнюючи досліджувані по-
казники, слід відмітити більший вміст вітаміну А та каро-
тиноїдів у жовтку яєць гусей дослідної групи, відповідно 
на 2,11 і 2,95 мкг/г (при Р<0,001).

Вміст вітаміну А та каротиноїдів є тестовими показни-
ками для інкубаційних яєць. Їх обмін тісно взаємопов'яза-
ний. Адже відомо, що із каротину в організмі птиці утво-
рюється вітамін А, який відіграє ключову роль у розвитку 
ембріона. 

При оцінці ролі каротиноїдів вчені вказують також на 
їх здатність виконувати функції фітопротекторів та анти-
канцерогенні властивості, які можливо не пов’язані з про-
цесом їхнього перетворення на вітамін А [4].

Таким чином, результати досліджень свідчать, що до-
давання препарату «Активіо», як і у попередньому дослі-
ді, сприяє кращому засвоєнню поживних та біологічно ак-
тивних речовин кормів і їх трансформації до інкубаційних 
яєць. У даному випадку препарат, очевидно, покращував 
процеси травлення та всмоктування поживних речовин.

Отримані яйця від гусей обох груп були проінкубова-
ні. Частина інкубаційних яєць була реалізована.

У таблиці 3 наведені дані несучості та результати інку-
бації гусячих яєць. Так, від гусей дослідної групи у розра-
хунку на одну несучку за період досліду одержано на 4,1 
яйця більше (на 10,12%). 

Щодо результатів інкубації, то виводимість яєць гусей 
дослідної групи також була вищою, про що свідчать дані 
виводу молодняку. Цей показник у дослідній групі пере-
вищував дані у контрольній на 4,12%. Отже, дані яєчної 
продуктивності та інкубації гусячих яєць, вказують на по-
зитивний вплив препарату «Активіо» як на несучість, так 
і на результати виводу молодняку.

Після виводу гусенят їх відповідно сформували у дві 
групи і вирощували упродовж двох місяців. У результаті 
цього досліду було встановлено, що гусенята від гусей 
дослідної групи краще росли. Так, на 60-у добу вони мали 
живу масу 4215 г, тоді як контрольної групи – 3959 г, що 
на 256 г або 6,47% більше. Середньодобовий приріст жи-
вої маси гусенят дослідної групи становив 68,5 г, а кон-
трольної – 64,3 г. Збереженість молодняку у контрольній і 
дослідній групах була відповідно 88,7% та 94,3%. Різниця 
становила 5,6%.

1. Маса яйця та його складових,  
(М±m, n=40)

Показник Контрольна група Дослідна група

Маса яйця, г 141,25±7,51 149,83±6,21

Маса жовтка, г 50,83±3,55 55,38±3,21

Маса білка, г 75,16±5,88 77,94±4,39

Маса шкаралупи, г 15,26±0,79 16,51±0,82

2. Вміст вітаміну А і каротиноїдів  
у жовтку гусячих яєць (М±m, n=5)

Показник Контрольна 
група

Дослідна 
група

Вітамін А, мкг/г 10,20±0,25 12,31±0,21*

Каротиноїди, мкг/г 14,26±0,33 17,21±0,37*

Примітка. * — Р<0,001

3. Несучість гусей та результати інкубації 
яєць 

Показник
Група 

контрольна дослідна 

Отримано яєць у середньому  
на 1 гуску, шт. 40,50 44,60

Закладено яєць в інкубатор, шт. 912 903

Отримано гусенят, гол. 623 654

Вивід молодняку, % 68,31 72,43
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Таким чином, препарат «Активіо», при його вико-
ристанні у годівлі гусей у період яйцекладки, позитивно 
впливає не лише на яєчну продуктивність та інкубаційні 
якості яєць, але і має пролонговану дію, яка проявлялася 
під час вирощування гусенят. 

Висновки 
1. При використанні препарату «Активіо» у раціоні 

гусей збільшується маса інкубаційних яєць на 6,9%, маса 
білка – на 3,70, маса жовтка – на 8,95% та маса шкаралупи 
– на 8,19%. 

2. Препарат «Активіо» сприяє підвищенню несучо-
сті на 10,12 %, а також збільшенню в жовтку інкубацій-
них яєць вмісту вітаміну А та каротиноїдів, відповідно на  
2,11 і 2,95 мкг/г.

3. Вивід молодняку із яєць, одержаних від гусей, яким 
згодовували препарат «Активіо» збільшується на 4,12%. 
Виведені гусенята характеризуються вищою життєздат-
ністю, оскільки їх збереженість упродовж двох місяців 
вирощування на 5,6% вища порівняно з контрольною 
групою.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
вивченні механізму впливу біологічно активної кормової 
добавки «Активіо» на організм птиці. ■

Т.Я.  Прудиус, Я.І. Кирилив 

Препарат «Активиа» в рационах гусей

Аннотация. В результате проведенной 
производственной проверки и лабораторных 
исследований, установлено, что при 
добавлении в корм гусей родительского 
стада оптимальной дозы (в количестве 
100 г/т) препарата «Активиа», который 
является комбинацией эфирных масел корицы, 
розмарина, перца чили и орегано, повышается 

яйценоскость птицы на 10,12%, вывод гусят — 
на 4,12 %, сохранность выведенного молодняка 
в течение двух месяцев выращивания — на 5,6%. 

Полученные результаты свидетельствуют, 
что использование эфирных масел, в 
частности препарата «Активиа», является 
целесообразным и экономически выгодным.

Ключевые слова: гуси, яйцо, белок, желток, 
скорлупа, витамин А, каротиноиды, вывод, 
гусята,инкубация.
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Feed additive «Activio» in the ration  
of geese
Abstract. As a result of our production testing and 
laboratory studies found that adding the optimal 
dose in an amount of «Activia» 100g/t of feed, 
which is a combination of essential oils of cinnamon, 
rosemary, chilli pepper and oregano, enhance egg-
laying geese at 10.12%, hatching to 4.12, derived 
viability young at 5.6%.

Based on the results, we believe that the use of 
essential oils, including drug Activia is appropriate 
and economically viable.

Keywords: geese, egg white, egg yolk, shell, vitamin 
A, carotenoids, hatching, goslings, incubation.


