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Джерелом штучного світла останнього покоління у птахівництві є світлодіодні сві-
тильники. Це особливий вид напівпровідникових діодів, які можуть давати монохромне 
світло. Світлодіодні світильники дають змогу зменшити витрати електроенергії, 
мають більший термін служби, специфічний спектр, меншу теплову потужність, вищу 
енергоефективність та надійність, а також менші витрати на обслуговування, тому 
все частіше використовуються виробничниками. За цього дані про вплив монохромного 
світла на організм курей досить суперечливі. Тому метою досліджень було вивчення змін 
гематологічних параметрів у курей за використання для утримання несучок монохромного 
світла з різною довжиною світлової хвилі. Для цього в умовах сучасного комплексу з вироб-
ництва харчових яєць сформували 4 групи курей, кожну з яких утримували в окремому 
пташнику-аналогу за площею та устаткуванням. Відмінності між пташниками стосу-
валися лише світлодіодних світильників, які мали різну довжину світлової хвилі. Зокрема, 
курей 1-ї групи утримували з використанням світлодіодних світильників з піковою довжи-
ною світлової хвилі ~460 нм, 2-ї групи ~600 нм, 3-ї групи ~630 нм та 4-ї групи ~650 нм.  Для 
визначення гематологічних параметрів відбирали по 30 проб цільної крові у несучок кож-
ної групи віком 52 тижні. Встановлено, що під час утримання курей за довжини світлової 
хвилі ~630 нм та ~650 нм їх гематологічні параметри перебували в межах фізіологічної 
норми. Тоді як за використання світильників із довжиною світлової хвилі ~600 нм у крові 
курей виявлено відхилення від фізіологічних норм кількості (0,6% < норми) та об’єму (2,9% 
< норми) тромбоцитів. Використання ж світильників з довжиною світлової хвилі ~460 
нм супроводжувалось подальшими змінами в системі крові, які проявлялись відхиленнями 
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від фізіологічної норми рівня лейкоцитів (12,8% > норми),а також кількості (20,6% < 
норми) та об’єму (8,6% < норми) тромбоцитів. 

Ключові слова: кури-несучки, довжина світлової хвилі, гематологічні параметри, лей-
коцитарні індекси, тромбоцитарні індекси.

Osadcha Yu.V. Changes in the hematological parameters of laying hens when using 
monochrome light with different light wavelengths in their keeping

The source of artificial light of the latest generation in poultry is LED lamps. This is a special 
type of semiconductor diode that can give monochrome light. LED luminaires reduce energy con-
sumption, have a longer service life, specific spectrum, lower heat output, higher energy efficiency 
and reliability, as well as lower maintenance costs, so they are increasingly used by manufactur-
ers. Therefore, data on the effects of monochrome light on the hen’s body are quite contradictory. 
Therefore, the aim of the work was to study the changes in hens’ hematological parameters when 
using monochrome light with different light wavelengths in keeping laying hens. To do this, in 
a modern complex for the production of eggs there were formed 4 groups of hens, each of which 
was kept in a separate poultry house-analogue in area and equipment. The differences between 
the poultry houses applied only to LED lamps that had different wavelengths. In particular, hens 
of the 1st group were kept using LED lamps with a peak light wavelength of ~460 nm, the 2nd group 
of ~600 nm, the 3rd group of ~630 nm and the 4th group of ~650 nm. To determine hematological 
parameters, 30 whole blood samples were taken from laying hens of each group at 52 weeks 
of age. It is shown that during the keeping of hens at light wavelengths of ~630 nm and ~650 nm, 
their hematological parameters were within the physiological norm. While the use of lamps with 
a light wavelength of ~600 nm in the blood of hens revealed deviations from physiological norms 
of the number (0.6% < normal) and volume (2.9% < normal) of platelets. It is proved that the use 
of lamps with a light wavelength of ~460 nm was accompanied by further changes in the blood 
system, which were manifested by deviations from the physiological norm of leukocytes (12.8% > 
normal), a number (20.6% < normal) and volume (8.6% < normal) platelets.

Key words: laying hens, light wavelength, hematological parameters, leukocyte indices, 
platelet indices.

Постановка проблеми. Для сучасного промислового птахівництва вагоме зна-
чення має фактор освітлення, а саме його спектр, інтенсивність та тривалість світ-
лового дня. Саме ці технологічні фактори істотно впливають на ріст і розвиток, 
а також продуктивні та відтворні якості птиці [1]. Для курей-несучок світло відіграє 
важливу роль у розвитку та функціонуванні репродуктивної системи, істотно впли-
ваючи на вік знесення першого яйця, несучість та продуктивність в цілому [2; 3].

Існують різні типи світильників, які використовуються для освітлення пташни-
ків, зокрема лампи розжарювання, люмінесцентні чи світлодіодні. Всі вони мають 
різні переваги і недоліки, однак останнім часом все більшого поширення і попу-
лярності у птахівництві набувають саме світлодіодні світильники (LED або Light 
Emitting Diode) [4]. Вони дають змогу зменшити витрати електроенергії на 85% 
порівняно із лампами розжарювання і до 50% – із люмінесцентними лампами [5]. 
Також вони мають більший термін служби, специфічний спектр, меншу теплову 
потужність, вищу енергоефективність та надійність, а також менші витрати на 
обслуговування [6; 7]. Ще однією характеристикою світлодіодних світильників 
є їх здатність давати монохромне світло [8], стосовно впливу якого на організм 
птиці серед науковців досі немає єдиної думки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світлодіоди (LED) – це особливий 
вид напівпровідникових діодів, які можуть давати монохромне світло. Колір світла 
визначається довжиною світлової хвилі видимого спектру, а монохромне світло 
має лише одну пікову довжину світлової хвилі [8]. На відміну від багатьох видів 
тварин, кури мають здатність бачити довжину світлової хвилі у діапазоні від 380 
до 760 нм, а також можуть розрізняти колір світла [9]. У них, крім очей, у транс-
дукції фотостимуляції беруть участь позасітківкові фоторецептори, розташовані 
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в гіпоталамусі та в інших ділянках мозку [10]. Тому світло є ефективним чинни-
ком контролю фізіологічних та поведінкових процесів, які впливають на несучість 
курей та якість їх яєць [8].

Доведено, що довжина світлової хвилі впливає на поведінку, добробут та продук-
тивність птиці [11]. Однак аналіз попередніх досліджень показує, що дані про вплив 
монохромного світла на організм курей досить суперечливі. Так, за даними одних 
дослідників [12], використання синього світла, порівняно з білим, зеленим та чер-
воним, сприяє підвищенню несучості курей. Синій спектр світла також стимулює 
підвищення концентрації фолікулостимулюючого гормону у крові курей, однак за 
використання червоного світла підвищується концентрація лютеїнізуючого гор-
мону [13]. Тоді як на думку інших вчених, використання саме червоного спектру 
світла сприяє підвищенню несучості курей [14; 15] та товщини яєчної шкаралупи 
[15], а блакитного та зеленого – підвищенню маси яєць [16]. Є також повідомлення 
про те, що використання червоного світла спричиняє значне зменшення маси 
яєць, а якість яєць покращується за використання зеленого світла [17]. Водночас, 
рядом дослідників показано, що монохромне світло не впливає на несучість курей 
та якість їх яєць [18], а також не позначається на концентрації гормонів у крові [19]. 

Постановка завдання. Метою роботи було вивчення змін гематологічних 
параметрів у курей за використання для утримання несучок монохромного світла 
з різною довжиною світлової хвилі.

Матеріали і методи досліджень. В якості об’єкта досліджень використову-
вали яєчних курей промислового стада кросу «Hy-Line W-36». Досліди з експери-
ментальними тваринами проводили відповідно до правил Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин (Офіційний вісник Європейського Союзу L276/33, 
2010). Упродовж досліду курей забезпечували питною водою, повнораціонними 
комбікормами однакового складу та утримували згідно з вимогами (ВНТП-
АПК-04.05.). 

В умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику пло-
щею 2915 м2 сформували 4 групи курей, кожну з яких утримували у окремому 
пташнику-аналогу за площею та клітковим устаткуванням. Кожен пташник був 
обладнаний клітковими батареями «Big Dutchman» (Німеччина), що складалися 
з 1176 кліток площею 40544 см2 (362×112 см). Відмінності між пташниками сто-
сувалися лише світлодіодних світильників (табл. 1). 

Таблиця 1
Схема досліду

Характеристика
Група курей

1 2 3 4
Пікова довжина хвилі, нм ~ 460 600 630 650
Кількість голів у клітці 101
Кількість голів у групі 118776
Щільність посадки, гол./м2 24,9
Забезпеченість площею, см2/гол 401,4
Площа клітки, см2 40544
Кількість ніпелів у клітці, шт. 12
Фронт годівлі, см 7,8
Площа пташника, м2 2915
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Курей 1-ї групи утримували з використанням світлодіодних світильників 
з піковою довжиною світлової хвилі ~460 нм, 2-ї групи ~600 нм, 3-ї групи ~630 нм 
та 4-ї групи ~650 нм. Значення пікової довжини хвилі кожного з монохромних світ-
лодіодних світильників визначали за допомогою спектрометра MK 350 UPRtek.

Гематологічні параметри курей-несучок визначали на гематологічному аналі-
заторі Micros 60 (Horiba Ltd.) у лабораторії «Бальд» (сертифікат № LB/02/2016).  
Для цього відбирали по 30 проб цільної крові у несучок кожної групи віком 
52 тижні. Відбирали по 1,0–1,5 мл крові з підкрильцевої вени у пробірку з EDTA. 

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. Гематологічні показники курей 
всіх дослідних груп на початку досліджень знаходились у межах фізіологічних 
норм для кожного параметру. Вірогідних досліджень між групами не виявлено. 
За результатами досліджень у 52 тижні життя, незалежно від довжини світлової 
хвилі, вміст гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту та ШОЕ у крові курей знахо-
дився в межах фізіологічної норми (табл. 2). Водночас спостерігалось підвищення 
вмісту лейкоцитів у крові курей із зменшенням довжини світлової хвилі. 

Таблиця 2
Гематологічні параметри курей-несучок

Показник Група Референтний 
інтервал, [20]1 2 3 4

Лейкоцити, 
тис./мкл 45,1±0,41 39,3±0,24* 35,6±0,31*°° 32,2±0,14*°°’’ 20–40

Гемоглобін, 
г/дл 9,5±0,28 10,8±0,14* 11,9±0,17*°° 11,8±0,16*°° 7–13

Гематокрит,% 28,0±0,61 30,7±0,21* 34,4±0,22*°° 34,2±0,51*°° 22–35
Еритроцити, 
млн./мм3 2,8±0,08 2,9±0,03 3,2±0,03*° 3,2±0,08*° 2,5–3,5

Тромбоцити, 
тис/мм3 25,4±0,65 31,8±0,52* 47,3±0,48*°° 48,8±0,29*°°’ 32–100

ШОЕ, мм/год 6,4±0,07 5,6±0,04* 5,1±0,09*°° 5,0±0,01*°° 4,0–6,5
Примітки: *р<0,001 – порівняно з першою групою; °р<0,05, °°р<0,001 – порівняно 

з  другою групою; ‘р<0,01, ‘‘р<0,001 – порівняно з третьою групою.

Найвищий вміст лейкоцитів, з перевищенням фізіологічної норми на 12,8%, 
виявлено у курей 1-ї групи, яких утримували за довжини світлової хвилі ~460 нм. 
Так, вміст лейкоцитів у них був вищим на 14,8% (р<0,001) порівняно з 2-ю гру-
пою та на 26,7% (р<0,001) і 40,1% (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами від-
повідно. У курей 2–4 груп, тобто за довжини світлової хвилі ~600–650 нм, вміст 
лейкоцитів перебував в межах фізіологічної норми.

Вміст гемоглобіну та гематокрит у курей всіх груп перебували в межах фізі-
ологічної норми. Однак, простежувалось деяке зниження вмісту гемоглобіну із 
зменшенням довжини світлової хвилі. Так, у курей 1-ї групи вміст гемоглобіну 
у крові був нижчим на 12,0% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 20,2% 
(р<0,001) і 19,5% (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Водно-
час, у курей 2-ї групи вміст гемоглобіну був нижчим на 9,2% (р<0,001) та 8,5% 
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(р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Тоді як, вміст гемоглобіну 
у курей 3-ї та 4-ї групи перебував на одному рівні.

Також спостерігалось зниження гематокриту із зменшенням довжини світло-
вої хвилі. Найнижчий його вміст виявлено у курей 1-ї групи, – на 2,7% (р<0,001) 
порівняно з 2-ю групою та на 6,4% (р<0,001)  і 6,2% (р<0,001) порівняно з 3-ю та 
4-ю групами відповідно. Водночас, у курей 2-ї групи гематокрит був нижчим на 
3,7% (р<0,001) та 3,5% (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. 
У курей 3-ї та 4-ї групи гематокрит знаходився на одному рівні.

Зменшення довжини світлової хвилі під час утримання курей супроводжува-
лась також зниженням концентрації еритроцитів у їх крові в межах фізіологічної 
норми. Так, у курей 1-ї та 2-ї груп концентрація еритроцитів у крові була ниж-
чою, порівняно 3-ю та 4-ю групами.  Зокрема, у курей 1-ї групи вміст еритроцитів 
був нижчим на 12,5% (р<0,001), а у курей 2-ї групи – на 9,4% (р<0,05) порівняно 
3-ю та 4-ю групами відповідно.

Концентрація тромбоцитів у крові курей знижувалась із зменшенням довжини 
світлової хвилі. Так, у курей 1-ї та 2-ї груп вміст тромбоцитів у крові не досягав 
фізіологічної норми на 20,6 і 0,6% відповідно, а у курей 3-ї та 4-ї групи – перебу-
вав в її межах. Зокрема, у курей 1-ї групи вміст тромбоцитів у крові був нижчим на 
20,1% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 46,3% (р<0,001) і 48,0% (р<0,001) 
порівняно 3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей 2-ї групи вміст тромбоцитів 
був нижчим на 32,8% (р<0,001) та 34,8% (р<0,001) порівняно 3-ю та 4-ю групами 
відповідно. А у курей 3-ї групи вміст тромбоцитів був нижчим на 3,1% (р<0,01) 
порівняно з 4-ю групою. 

Параметри швидкості осідання еритроцитів у крові курей всіх груп, незалежно 
від довжини світлової хвилі, перебували в межах фізіологічної норми. Однак, 
у курей 1-ї групи спостерігалось підвищення ШОЕ із зменшенням довжини світ-
лової хвилі на 14,3% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 25,5% (р<0,001) 
і 28,0% (р<0,001) порівняно 3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей 2-ї групи 
ШОЕ була вищою на 9,8% (р<0,001) та 12,0% (р<0,001) порівняно 3-ю та 4-ю гру-
пами відповідно.  

Еритроцитарні індекси крові перебували в межах фізіологічної норми у курей 
всіх груп (табл. 3) без видимої залежності від довжини світлової хвилі, тоді як 
тромбоцитарний індекс знижувався із зменшенням довжини світлової хвилі. 

Середній об’єм тромбоцитів у курей 1-ї та 2-ї груп був нижчим фізіологіч-
ної норми на 8,6 та 2,9% відповідно. Зокрема, у курей 1-ї групи середній об’єм 
тромбоцитів був нижчим на 5,9% (р<0,05) порівняно з 2-ю групою та на 26,4% 
(р<0,001) і 25,6% (р<0,001) порівняно 3-ю та 4-ю групами відповідно. А у курей 
2-ї групи середній об’єм тромбоцитів був нижчим на 21,8% (р<0,001) і 20,9% 
(р<0,001) порівняно 3-ю та 4-ю групами відповідно. 

Також слід відмітити зміни, в межах фізіологічної норми, середнього вмісту 
гемоглобіну в 1-му еритроциті та концентрації гемоглобіну в еритроцитах крові 
курей залежно від довжини світлової хвилі. 

Зокрема, середній вміст гемоглобіну в 1-му еритроциті був вищий у курей 
1-ї групи на 2,7% (р<0,01) та 4,5% (р<0,01) порівняно з 3-ю та 4-ю групами. 
За цього, концентрація гемоглобіну в еритроцитах була нижчою у курей 1-ї групи 
на 2,0% (р<0,05) порівняно з 2-ю групою та на 4,0% (р<0,001) і 4,5% (р<0,001) 
порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей 2-ї групи концентрація гемог-
лобіну в еритроцитах також була нижчою на 2,0% (р<0,001) і 2,5% (р<0,001) 
порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. 
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Висновки і пропозиції. Зменшення довжини світлової хвилі під час утри-
мання курей в клітках багатоярусних батарей супроводжується змінами в сис-
темі їх крові, які відображаються підвищенням в ній вмісту лейкоцитів,  а також 
зменшенням кількості і об’єму тромбоцитів. Так, під час утримання курей за дов-
жини світлової хвилі ~630 нм та ~650 нм їх гематологічні показники перебували 
в межах фізіологічної норми. Тоді як використання світильників із довжиною 
світлової хвилі ~600 нм супроводжувалось підвищенням в  крові курей рівня 
лейкоцитів на 10,4–22,0% та ШОЕ – на 9,8–12,0%, зниженням концентрації ери-
троцитів – на 9,4%, гемоглобіну – на 8,5–9,2%, гематокриту – 3,5–3,7% в межах 
фізіологічної норми, зменшенням кількості – на 32,8–34,8% (0,6% < норми)  
та об’єму – на 20,9–21,8% (2,9% < норми) тромбоцитів. Використання ж сві-
тильників з довжиною світлової хвилі ~460 нм супроводжувалось підвищен-
ням в крові курей рівня лейкоцитів на 14,8–40,1% (12,8% > норми) та ШОЕ –  
на 14,3–28,0%, зниженням концентрації еритроцитів – на 12,5%, гемог-
лобіну – на 12,0–20,2%, гематокриту – 3,5–3,7% в межах фізіологічної норми, 
зменшенням кількості  – на 20,1–48,0% (20,6% < норми) та об’єму – на 5,9–26,4%  
(8,6% < норми) тромбоцитів.
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