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ЗА ЗМІНИ ВИСОТИ РОЗТАШУВАННЯ КЛІТКОВОЇ БАТАРЕЇ
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Збільшення ярусності кліткового устаткування є одним із способів ресурсозбере-
ження у птахівництві і застосовується виробничниками для отримання більшої кіль-
кості продукції з 1 м2 площі приміщення. Однак будь-які відомості щодо впливу такого 
утримання на фізіологічний стан курей відсутні, а чинні норми ВНТП-АПК-04.05. щодо 
утримання курей у клітках розроблені для 1-3-ярусних кліткових батарей. Мета роботи -  
дослідження впливу висоти розташування кліткових батарей (тобто збільшення ярус-
ності кліткового устаткування) як можливого технологічного стресору на життєздат-
ність і репродуктивну функцію курей-несучок промислового стада. Задля цього в умовах 
сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформували  
4 групи курей, кожну з яких утримували на окремому поверху-аналогу за площею і кліт-
ковим устаткуванням. Кожен поверх був обладнаний 3-ярусними клітковими батареями 
«Big Dutchman», які містили 1176 кліток площею 40544 см2. Отже, 1–3 яруси входили до  
1-го поверху, 4–6 яруси – до 2-го, 7–9 яруси – до 3-го, а 10–12 яруси – до 4 поверху кліт-
кового устаткування. Виявлено, що підвищення ярусності кліткового устаткування не 
чинить негативного впливу на організм курей. Показано, що найменший вплив оточуючого 
середовища відбувається за утримання курей у клітках 3-го та 4-го поверхів. За утри-
мання курей на 3-му поверсі простежувалося зниження збереженості на 0,2%, живої 
маси – на 0,3%, несучості на початкову несучку – на 0,8 % та маси яйця – на 0,6 %. У курей  
2-го поверху спостерігалося зниження збереженості на 0,6–0,8 %, живої маси – на 1,0–1,3 %,  
несучості на початкову несучку – на 1,1–1,9 % та маси яйця – на 0,6–1,2 %, тоді як за 
утримання курей у клітках багатоярусної батареї першого поверху виявлено зниження 
збереженості на 8,2–27,6%, живої маси – на 8,9–10,0%, несучості на початкову несучку – 
на 7,1–8,9 % та маси яйця – на 1,3–2,5 %.

Ключові слова: збереженість, репродуктивна функція, несучість, кури, кліткова 
батарея, стрес

Osadcha Yu.V. Viability and reproductive function of chickens under changes in the height 
of cage battery location

Increasing the tier of cage equipment is one of the ways to save resources in poultry and is 
used by producers to obtain more products from 1 m2 of space. However, there are no data on 
the impact of such content on the physiological state of hens, and the current rules of VNTP-
APK-04.05 regarding the keeping of hens in cages are designed for 1–3-tier cage batteries. The 
aim of the study was to study the effect of the height of the location of cage batteries, that is 
increasing the tier of cage equipment, as a possible technological stressor, on the laying hens 
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viability and reproductive function in an industrial stock. For this purpose, in the conditions 
of a modern complex for the production of table eggs in a poultry house with an area of 2915 m2,  
4 groups of hens were formed, each of which was kept on a separate floor-analogue in terms 
of area and cage equipment. Each floor was equipped with 3-tier cage batteries «Big Dutchman», 
consisting of 1176 cages with an area of 40544 cm2. Thus, 1–3 tiers were included in the 1st floor, 
4–6 tiers – up to the 2nd, 7–9 tiers – up to the 3rd, and 10–12 tiers – up to the 4th floor of the cage 
equipment. It was found that increasing the layering of cage equipment does not have a negative 
impact on the body of hens. It is shown that the smallest impact of the environment was found 
when keeping hens in cages of the 3rd and 4th floors. During the keeping of hens on the 3rd floor 
there was a decrease in viability by 0.2%, live weight – by 0.3%, egg-laying on the initial laying – 
by 0.8% and egg weight – by 0.6%. In the hens of the 2nd floor, there was a decrease in viability 
by 0.6–0.8%, live weight – by 1.0–1.3%, egg laying compared to the initial laying – by 1.1–1.9% 
and egg weight – at 0.6–1.2%. Whereas the hens keeping in the cages of the multi-tiered battery 
on the first floor revealed a decrease in viability by 8.2–27.6%, live weight – by 8.9–10.0%, egg 
laying compared to the initial laying – by 7.1–8.9 % and egg weight – by 1.3–2.5%.

Key words: viability, reproductive function, egg laying, hens, cage battery, stress.

Постановка проблеми. В умовах промислового птахівництва більшість тех-
нологічних операцій є стрес-факторами для птиці та ініціюють розвиток у її орга-
нізмі адаптаційних процесів [1,2], які знижують рівень імунологічної реактив-
ності [3,4], що, у свою чергу, зумовлює зменшення продуктивності [5,6]. Одним із 
таких технологічних стресорів може бути збільшення ярусності кліткового устат-
кування, яке є одним із способів ресурсозбереження у птахівництві і застосову-
ється виробничниками для отримання більшої кількості продукції з 1 м2 площі 
приміщення. Адже конструкції сучасного кліткового устаткування для курей доз-
воляють розташовувати кліткові батареї у 4–5 поверхів, кожен із яких складається 
з 3 ярусів. Отже, клітки у пташнику розташовані у 12–15 ярусів, що дозволяє під-
вищити концентрацію поголів'я птиці у пташнику у 4–5 разів порівняно з 3-яру-
сними клітковими батареями, та у 8–10 разів порівняно з підлоговим способом 
утримання. Птиця верхнього поверху перебуває на висоті більше 12 метрів над 
землею, а поголів'я в одному пташнику може досягати 590 тис. голів. Однак будь-
які відомості щодо впливу такого утримання на фізіологічний стан курей відсутні, 
а чинні норми ВНТП-АПК-04.05. щодо утримання курей у клітках розроблені для 
1–3-ярусних кліткових батарей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомо [7,8], що реакції організму 
курей на дію подразника (стресора) відрізняються за інтенсивністю, наслідками, 
проміжком часу до утворення характерних ознак і залежать від специфіки цієї дії, 
біологічних особливостей об'єкту впливу та інших чинників. У будь-якому разі 
стресові ситуації вимагають від їх організму додаткових витрат енергії на адап-
тацію до нових умов існування, змін інстинктивної поведінки, що призводить до 
порушення ритмічності овуляції, тобто зниження несучості на 19,3–28,8 %, якості 
яєць і навіть життєздатності [9,10]. Із широким спектром поведінкових, фізіоло-
гічних та імунологічних взаємозалежних змін в організмі курей пов'язують зни-
ження їх репродуктивної функції за дії стрес-факторів інші дослідники [11,12,13]. 
Певні поведінкові дії курей за стресових ситуацій супроводжуються зменшенням 
на 34,7% обсягів споживання корму [14], порушенням діяльності ендокринної 
системи [15] та кислотно-лужної рівноваги у їхньому організмі [16], знижен-
ням антиоксидантного статусу, гальмуванням функцій окремих органів та фізі-
ологічних механізмів [17]. Зокрема, за підвищення рівня утворення кортикосте-
рону, норадреналіну та адреналіну настають порушення регуляції фізіологічних 
процесів, які стосуються стероїдогенезу, отже, росту, розвитку фолікулів та ову-
ляції яйцеклітин [18,19]. Відбувається також ослаблення синтезу і вивільнення 
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вітелогеніну, необхідного для формування жовтку яйця [20,21]. Доведено, що 
адреналін in vitro спричинює атрезію фолікулів [22], а його підвищена концентра-
ція в організмі пригальмовує овуляцію та, відповідно, відкладення яєць. Висока ж 
концентрація кортикостерону призводить до деструкції яєчників [23].

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження впливу висоти розташу-
вання кліткових батарей (тобто збільшення ярусності кліткового устаткування) як 
можливого технологічного стресору на життєздатність і репродуктивну функцію 
курей-несучок промислового стада.

Матеріали і методи досліджень. В якості об'єкта дослідження використову-
вали яєчних курей промислового стада «Hy-Line W-36». Досліди з експеримен-
тальними тваринами проводили відповідно до правил Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин (Офіційний вісник Європейського Союзу L276/33, 2010).

В умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику 
площею 2915 м2 сформували 4 групи курей, кожну з яких утримували на окре-
мому поверху-аналогу за площею і клітковим устаткуванням. Кожен поверх був 
обладнаний 3-ярусними клітковими батареями «Big Dutchman» (Німеччина), що 
містили 1176 кліток площею 40544 см2 (362х112 см). Кліткові батареї кожного 
поверху були відмежовані одна від одної решітчастою підлогою. Отже, 1–3 яруси 
належали до 1-го поверху, 4–6 яруси – до 2-го, 7–9 яруси – до 3-го, а 10–12 яруси – 
до 4 поверху кліткового устаткування (табл. 1). 

Таблиця 1
Схема досліду

Характеристика Група курей
1 2 3 4

Поверх розташування кліткової батареї 1 2 3 4
Ярус кліткової батареї у пташнику 1–3 4–6 7–9 10–12

Кількість кліток на поверсі 1176
Кількість голів у клітці 101
Кількість голів у групі 118776

Щільність посадки, гол./м2 401,4
Фронт годівлі, см 7,8

Упродовж досліду курей забезпечували питною водою і повнораціонними 
комбікормами однакового складу та утримували згідно з вимогами (ВНТП-
АПК-04.05.). Щодня, упродовж 34 тижнів продуктивного періоду (до віку 
52 тижні) визначали кількість яєць, знесених несучками кожної групи, та інтен-
сивність їх несучості. Щодня здійснювали також облік кількості курей, що вибули 
через падіж і вибракування, та визначали збереженість поголів'я. Один раз на тиж-
день вимірювали масу яєць і живу масу несучок із певних маркованих кліток за 
вибіркою, яка становила не менше, ніж 100 особин (n≥100).

Отримані цифрові результати опрацьовували методами варіаційної статистики. 
Достовірність відмінностей між середніми величинами визначали за t-критерієм 
Ст'юдента, різниці вважали достовірними за p<0,05.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для вивчення впливу поверху 
розташування кліткової батареї на вираження основних господарсько-корисних 
ознак курей нами проведена оцінка їх збереженості, маси тіла та репродуктивної 
функції у віці 52 тижні (табл. 2). 
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Таблиця 2
Збереженість, маса тіла та репродуктивна функція курей  

залежно від поверху розташування кліткової батареї

Показники Група несучок
1 2 3 4

Збереженість поголів'я, % 88,1±0,09 95,7±0,06** 96,3±0,05**°°° 96,5±0,05**°°°'

Маса тіла несучок, г 1409±0,28 1546±0,62** 1562±0,16**°°° 1566±0,35**°°°''

Несучість на початкову 
несучку, шт. 183,7±0,19 197,8±0,21** 200,0±0,26**°°° 201,6±0,14**°°°''

Несучість на середню  
несучку, шт. 208,3±0,54 206,7±0,21* 207,6±0,32° 208,8±0,19°°°

Маса яєць, г 63,0±0,06 63,8±0,03** 64,2±0,09**°° 64,6±0,07**°°°''

Витрати корму, г/гол/добу 114,6±0,04 116,8±0,06** 117,2±0,11**°° 117,3±0,09**°°°

Примітки: *р<0,01, **р<0,001 – порівняно з першою групою; °р<0,001 – порівняно 
з другою групою; 'р<0,01, ''р<0,001 – порівняно з третьою групою.

Виявлено, що збереженість поголів'я у всіх групах була нижчою за рівень 
(97,4%), рекомендований фірмою-розробником кросу «Hy-Line W-36» [24], 
що може бути пов'язано з особливостями утримання великих масивів птиці 
(337–361 тис. гол.) у багатоярусних кліткових батареях нових конструкцій. Унас-
лідок цього простежувалося зменшення збереженості поголів'я зі зниженням 
поверху розташування кліткової батареї. Найбільша різниця (9,3%) порівняно 
з рекомендованим рівнем збереженості відмічена у курей 1-ї групи, яких утри-
мували у батареї першого поверху (1–3 ярус); несучки 2-ї групи не досягали нор-
мативу на 1,7%, тоді як у несучок 3-ї та 4-ї груп збереженість знаходилася майже 
на одному рівні, на 1,1–0,9 % не досягаючи нормативу (рис. 1). Водночас збе-
реженість поголів'я курей 1-ї групи була нижчою на 27,6% (р<0,001) порівняно  
з 2-ю групою і на 8,2 % (р<0,001) та 8,4 % (р<0,001) – порівняно з 3-ю та 4-ю гру-
пами відповідно. У курей 2-ї групи збереженість була нижчою на 0,6% (р<0,001) 
та 0,8 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 3-ю групами відповідно, а курей 3-ї групи – 
на 0,2 % (р<0,001) порівняно з 4-ю групою.
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Рис. 1. Відхилення збереженості та живої маси несучок від нормативного рівня.
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Спостерігалося зменшення маси тіла курей із зниженням поверху розташу-
вання кліткової батареї. Зокрема, маса тіла несучок 2–4-ї груп відповідала норма-
тивній (1,54–1,58 кг [24]), а 1-ї групи – не досягала нормативу на 131 г (або 8,5%) 
та водночас була нижчою на 137 г (або 8,9%, р<0,001) порівняно з 2-ю групою 
і порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно нижчою на 153 г або 9,8 % (р<0,001) 
і 157 г або 10,0 % (р<0,001). Кури 2-ї групи за масою тіла поступалися 3-й на 16 г 
або 1,0% (р<0,001), 4-й – на 20 г або 1,3% (р<0,001), а несучки 3-ї групи поступа-
лися 4-й групі на 4 г або 0,3 % (р<0,001).

Несучість на початкову несучку також знижувалась із зниженням поверху 
розташування кліткової батареї. Зокрема, несучість на початкову несучку згідно 
з нормативними вимогами [24] у віці 52 тижні повинна варіювати у межах 
204,1–209,6 шт., а на середню – 206,9–212,5 шт. Фактично ж із розрахунку на 
початкову несучку несучість жодної із груп не досягла необхідного рівня (рис. 2). 
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Несучість на початкову несучку, шт. 
-0,3 -0,2 -0,1 0

Несучість на середню несучку, шт. 

Рис. 2. Відхилення несучості курей дослідних груп від нормативного рівня

Найсуттєвішим відхиленням від стандарту характеризувалися несучки  
1-ї групи – 20,4 шт. (або 10%), які водночас мали нижчу несучість на 14,1 шт. (або 
7,1 %, р<0,001) порівняно з 2-ю групою і на 16,3 шт. (або 8,2 %, р<0,001) і 17,9 шт. 
(або 8,9%, р<0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно. Несучість курей 2-ї 
групи не досягала нормативу на 6,3 шт. (або 3,1%) та була нижчою на 2,2 шт. або 
1,1 % (р<0,001) і 3,8 шт. або 1,9 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами від-
повідно. Відмінності між 3-ю та 4-ю групами були незначними і становили лише 
1,6 шт. (або 0,8%, р<0,001). 

 Водночас за несучістю на середню несучку незначне відхилення від стандарту 
(0,2 шт. або 0,1%) спостерігалося лише в курей 2-ї групи. За цим показником вони 
поступалися несучкам 1-ї групи (на 1,6 шт. або 0,8 %, р<0,01), 3-ї групи – на 0,9 шт. 
або 0,4% (р<0,05) та 4-ї групи – на 2,1 шт. або 1,0% (р<0,001). 

Маса яєць несучок кросу «Hy-Line W-36» у 52-тижневому віці повинна становити 
62,9 г, а споживання корму – 97-103 г/добу на 1 голову [24]. За результатами досліду 
(табл. 2), маса яєць несучок усіх груп відповідала нормативному рівню, а витрати 
корму були вищими за нього. Зокрема, нижча маса яєць відмічена у курей 1-ї групи 
(на 0,8 г або 1,3 %, р<0,001) порівняно з 2-ю групою і на 1,2 г або 1,9% (р<0,001) 
та на 1,6 г або 2,5 % (р<0,001) - порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Несучки 
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2-ї групи характеризувалися нижчою масою яєць - на 0,4 г (або 0,6 %, р<0,01) та на 
0,8 г (або 1,2%, р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно, а несучки 3-ї 
групи – на 0,4 г (або 0,6 %, р<0,001) порівняно з 4-ю групою.

Що стосується витрат корму, то тут простежувався чіткий вплив зниження 
поверху розташування кліткової батареї. Найменше споживання корму (з переви-
щенням норми на 11,6 г або на 11,3%) спостерігалося у курей 1-ї групи – на 2,2 г 
або 1,9% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 2,6 г або 2,2% (р<0,001) і 2,7 г 
або 2,3 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Водночас кури 2-ї 
групи перевищили норму на 13,8 г або 13,4 % і споживали більше корму на 0,4 г 
або 0,3% (р<0,01) та 0,5 г або 0,4 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами від-
повідно. У курей 3-ї групи споживання корму було вищим за норму на 14,2 г або 
13,8 %, а 4-ї – на 14,3 г або 13,9 %.

Висновки і пропозиції. Підвищення ярусності кліткового устаткування не 
чинить негативного впливу на життєздатність курей і їхню репродуктивну функ-
цію. Зокрема, за утримання курей у клітках багатоярусних кліткових батарей, роз-
ташованих на чотирьох поверхах, найменший вплив оточення виявлено у курей 
3-го та 4-го поверхів. За утримання курей на 3-му поверсі простежувалося зни-
ження збереженості на 0,2% (1,2 % < норми), живої маси – на 0,3%, несучості на 
початкову несучку – на 0,8 % (2,0 % < норми) та маси яйця – на 0,6 %. У курей 
2-го поверху спостерігалося зниження збереженості на 0,6–0,8% (1,7 % < норми), 
живої маси – на 1,0–1,3%, несучості на початкову несучку – на 1,1–1,9 % (3,1 %  
< норми) та маси яйця – на 0,6–1,2%. За утримання курей у клітках багатояру-
сної батареї першого поверху виявлено зниження збереженості на 8,2–27,6%  
(9,3 % < норми), живої маси – на 8,9–10,0% (8,5 % < норми), несучості на почат-
кову несучку – на 7,1–8,9% (10,0 % < норми) та маси яйця – на 1,3–2,5%. 
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