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Meat and egg chickens – a typical representative of the market «non-specialized» poultry

За кордоном відбувається справ
жній бум, спрямований на збіль
шення виробництва альтернатив
ного та органічного птахівництва. 
З моменту появи даного сегменту 
птахівницького ринку пройшло 
не більше 15–20 років. За цей час 
спеціалізоване виробництво яєць 
та м’яса в Західній Європі зробило 
значний нахил у бік нової продук
ції. При цьому перелічені напрями 
є окремими та визначаються особ
ливими технологіями отримання 
відповідної продукції, які закрі
плені на законодавчому рівні. 

Перехід від великих агрохол
дингів до середніх та дрібних ви
робників робить цей сектор галузі 
більш лабільним та знижує наван
таження на довкілля. Поряд із еко

номічними важелями заохочення 
виробників загальному зростан
ню їхньої чисельності сприяють 
історичні та національні традиції. 
Так, у країнах Центральної Єв
ропи (Чехія, Угорщина, Польща, 
Словаччина та інші) у присадиб
ному птахівництві виробляється 
більше 50% харчових яєць та утри
мується значна кількість курей. 
Поряд із цим, наприклад, у Швей
царії в межах підтримки індивіду
ального сільського господарства 
повністю заборонено промислове 
виробництво продукції птахівни
цтва. 

Подібні тенденції щодо отри
мання нових видів екологічно 
чистих продуктів птахівництва 
відмічаються майже в усіх дер

жавах Західної та Південної Єв
ропи (Франція, Італія, Греція). 
Маяками такої індустрії є безліч 
торгових марок – «рожева мар
ка» («label rouge»), «гуманні про
дукти» («Freedom Food») та інші, 
які вже багато років посідають 
провідне місце (Франція, Порту
галія, Іспанія, Великобританія 
тощо). 

Такі факти лише підтверджують 
вірність наявного структурного 
розподілу галузі птахівництва в 
Україні між спеціалізованими та 
дрібними, фермерськими та при
садибними господарствами насе
лення. Таким сектором вітчизня
ного птахівництва виробляється 
близько 6,8 млрд штук харчових 
яєць, а це до недавнього часу (до 
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2011 року) близько 50% від валово
го виробництва. 

В свою чергу, такі показники 
не тільки збільшують асортимент 
продукції, а й виконують функцію 
«буфера», який дозволяє підви
щити рівень життя, знизити соці
альну напругу та укріплює продо
вольчу безпеку держави.

Потреби населення у вищезаз
начених країнах у подібній птиці 
вирішуються за рахунок націо
нального генофонду та створення 
нової різнокольорової птиці. Такі 
тенденції та зростаючий попит 
на птицю із новими показниками 
призвели до появи нового виду 
продукції – курей для подвійного 
використання, або м’ясояєчних 
курей. 

Відповідаючи сучасним вимо
гам ринку зазначеної продукції, 
протягом останніх років відбулося 
об’єднання відомих торгових ма
рок для проведення більш успіш
ної політики в напрямку створен
ня кольорового м’ясного курча для 
фермерських господарств. Відпо
відно до цього, на ринку з’явились 
нові продукти: «Cobb Sasso 150», 
«Ross Rowan», «Rowan Ranger», 
«Lohmann dual» та інші.

Вищезгадана продукція різних 
селекційних фірм позиціонується, 
як птиця повільного росту із ко
льоровим забарвленням оперення. 
«Міцне здоров’я і стан цього брой
лера ідеально підходить для тради
ційного органічного землеробства 
з вирощуванням курей на вільному 
вигулі, а також для менш ретельно
го виробництва в приміщеннях» 
(http://cobbvantress.com). Подвій
не використання спрямовано на 
отримання курчатбройлерів із по
вільним ростом та курей, від яких 
можливо отримати добру тушку та 
значну кількість яєць.

Спрямоване вирощування та
ких бройлерів до 56добового віку 
дозволяє отримати живу масу на 

рівні 2258 (Cobb Sasso 150) до 2269 
(Lohmann dual) грамів. 63денний 
гібрид (Rowan Ranger) має живу 
масу в межах – 2537 г (самки) – 
3082 г (самці). 

Жива маса дорослої птиці 
(Rowan Ranger) у річному віці 
становить: 2460 г (самки) – 4550 г  
(самці). Несучість птиці різних 
торговельних марок знаходить
ся на рівні від 210 (Rowan Ranger) 
до 222 (Cobb Sasso 150) та 250 
(Lohmann dual) штук яєць. 

Незважаючи на невеликі роз
біжності за середніми величинами 
основних господарськокорисних 
ознак, кури загального (подвій
ного) використання закордонної 
селекції майже подібні. Ще більшу 
схожість між собою така птиця має 
за кольором оперення. У більшості 
випадків це коричневий, або світ
локоричневий колір. Саме тому в 
Україні подібна птиця отримала 
назву «Фоксі чік» (Foxy Chick), в 
перекладі – «курча–лисиця», від
повідно до червоного забарвлення 
оперення, яке може варіювати від 
світлорудого до коричневочер
воного. На жаль, у нашій країні 

немає жодного офіційного батьків
ського стада із вищезгаданих ку
рей. На наш ринок птиця надхо
дить у вигляді фінального гібриду, 
або ще гірше, його нащадків. Не
зважаючи на це, реклама робить 
свою справу, і така птиця має дуже 
великий попит.

На відміну від суворого кон
сервативного Заходу, українське 
подвір’я завжди було щирим та 
різнобарвним, із глибокою та 
співучою душею. Здавна при
красою такого подвір’я була пти
ця і, насамперед, кури. Саме 
слов’янському подвір’ю притаман
ні різні та яскраві за забарвленням 
пір’я птиці, завдяки яким можли
во отримати значну кількість яєць 
та ще й приготувати холодець. 

З урахуванням вищезазначе
ного, науковцями Інституту пта
хівництва Національної академії 
аграрних наук (зараз – Державна 
дослідна станція птахівництва 
НААН), починаючи із 2000 року, 
проводяться роботи щодо ство
рення, а також – з удосконалення 
м’ясояєчних курей. У подальшо
му бірківські (бондаренківські) 
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Фото 1. Забарвлення пуху добового молодняку
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м’ясояєчні кури отримали зичну 
назву «Геркулес». 

Останньою науковою розроб
кою вітчизняних вчених є нова 
птиця, як нині заведено говори
ти, яка створена суто із вітчизня
них генотипів. Насамперед, нова 
птиця буде цікава інкубаторним 
станціям та підприємцям, які за
ймаються інкубацією яєць для на
селення. Так, завдяки багаторіч
ній роботі вітчизняних генетиків, 
було підібрано таке поєднання 
генів у батьківських формах, при 
схрещуванні яких можна отрима
ти курчат із значною різноманіт
ністю за кольором пуху, від золо
тистого до чорного (фото 1). 

За основу було взято співвідно
шення фенотипів із врахуванням 
даних соціологічного опитування, 
яке проводилося протягом декіль
кох років на сайті нашої установи 
щодо бажаного оперення у курей 
на подвір’ї. 

Поряд із бажаним різноманіт
тям пуху, птиця має високі інку
баційні, або відтворні, якості. Се
редня величина виводимості яєць 
знаходиться на рівні 92–95%, вивід 
такого молодняку сягає 82–88%. 
Саме цей показник підкреслює 
високу якість інкубаційної про
дукції та життєздатність птиці. 

Окрема відгодівля самців на м’ясо 
дозволила рекомендувати вироб

никам новий вид продукції – «фер
мерські півники». Термін відгодівлі 
в умовах, наближених до присадиб
них господарств, становить 12 тиж
нів життя. 

Така «альтернативна» техноло
гія дозволяє отримати птицю із 
живою масою 2,8–3,2 кг (фото 2).  
Отримані дані узгоджуються із 
рекламними проспектами про
відних фірм світу. Висока якість 
птиці протягом усього періоду від
годівлі підтверджується збереже
ністю на рівні 100%.

Разом із різноманітністю, за ко
льором пуху, доросла птиця отри
мала найбільш популярне серед 
господарів забарвлення оперення. 
Значний відсоток за частотою 
прояву має птиця із золотистим 
забарвленням оперення (42%). 39% 
півників мають біле оперення.

Інша птиця (19%) має різноко
льорове забарвлення оперення, до 
якого належать чорносмугасте, 
червоносмугасте (близько 11%), 
блакитне (4,5%) та червонокорич
неве (3,5%). Разом із цим у ново
створеної птиці спостерігається 
два типи гребеня – трояндоподіб
ний (як у материнської форми) та 
листоподібний (як у батьківської 
форми), відповідно у співвідно
шенні 74% особин проти 26%. 

Поряд із «фермерськими пів
никами» наступним напрямком 

використання птиці є утриман
ня курейнесучок для одержання 
харчових яєць. На відміну від за
кордонних аналогів, наша несуч
ка зносить до 290 штук яєць. За 
кольором шкаралупи та вмістом 
жовтку наше яйце можна сміливо 
віднести до справжнього золотого. 
Маса такого продукту знаходиться 
на рівні 60–64 г, у річному віці цей 
показник сягає 70–72 г. 

Разом із цим жовток такого «ві
тчизняного продукту» складає 
близько 30–33% від загальної 
маси, при енергетичній складовій 
до 710 кДж (проти 620 кДж у мага
зинних яйцях).

Жива маса дорослої птиці віро
гідно не відрізняється від тради
ційного кольорового «Геркулеса» і 
знаходиться на рівні 3,5–4,5 кг та 
5,0–7,0 кг відповідно для курей та 
півнів. 

Представлена нова розробка віт
чизняних генетиків та селекціоне
рів не відрізняється від закордонних 
аналогів, а за деякими показниками 
господарі можуть отримати істотні 
бонуси. Поряд із цим необхідно під
креслити, що нова птиця є новим 
продуктом для отримання еколо
гічно чистої та «органічної» продук
ції, в якій генетично обумовлено 
більшу резистентність до захворю
вань та невибагливість до технології 
утримання і годівлі.
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Фото 2. Забарвлення оперення 12-тижневих півників: золотисте, червоно-смугасте, чорно-смугасте


