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Мета. дослідити вплив обробки підстилки  
реагентами на мікроклімат пташника та відтворні 
показники індиків. Методи. до складу підстилки 
додавали суперфосфат і розчин оцтової кислоти. 
Вивчали динаміку вологості та рн підстилкового 
посліду, вміст аміаку, вуглекислого газу та 
сірководню в повітрі, якісні показники сперми 
та інкубаційні якості яєць. Результати. обробка 
підстилки оцтовою кислотою та суперфосфатом 
забезпечила зниження вмісту шкідливих газів 
у повітрі пташника та вологості підстилки, 
підвищення вмісту у підстилковому посліді азоту 
та фосфору. Висновки. поліпшення мікроклімату 
в приміщенні позитивно вплинуло на відтворні 
показники індиків.

Вступ. Відомо, що за утримання птиці 
на підстилці в повітрі пташників часто підвищу-
ється вміст шкідливих газів, основним джере-
лом яких є сама підстилка [1]. Надмірний уміст 
цих газів у повітрі пташників негативно впливає 
на збереженість і продуктивні показники пти-
ці, а їх вентиляційні викиди — на довкілля [3, 
11]. У низці робіт було показано можливість 
зменшення емісії шкідливих газів з підстилки 
способом її обробки спеціальними реагентами 
[6, 8, 10]. Однак до багатьох з цих реагентів є ті 
чи інші зауваження щодо безпеки для довкіл-
ля та птиці, негативного впливу на обладнан-
ня і якість підстилкового посліду як сировини 
для виготовлення органічних добрив [5, 7, 9]. 
За даними пошукових досліджень, проведе-
них на Державній дослідній станції птахівни-
цтва НААН (ДДСП НААН), до найбезпечніших 
реагентів для обробки підстилки зараховано 
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суперфосфат та оцтову кислоту [2].
Мета досліджень — вивчення впливу об-

робки підстилки суперфосфатом та оцтовою 
кислотою на мікроклімат пташника та від-
творні показники племінних індиків.

Матеріали і методи. Дослідження проводи-
ли в експериментальному пташнику-індичат-
нику ДДСП НААН. Було сформовано 2 групи 
індиків-самців кросу «Харківський», яких утри-
мували на підстилці в окремих ізольованих 
приміщеннях за нормативної щільності посад-
ки та параметрів повітрообміну [4]. До скла-
ду підстилки в секції, в якій було розміщено 
індиків дослідної групи, додавали реагенти: 
суперфосфат (Ca(H2PO4)2·H2O+CaSO4) — 
у кількості 0,5 кг та 9%-й розчин оцтової кис-
лоти (CH3COOH) — 0,5 л на 10 кг підстил-
ки. У разі потреби до підстилки в дослідній 
секції додавали нову порцію реагентів. У 
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секції з контрольною групою індиків реагенти 
до підстилки не додавали. Сформовано також 
2 групи індичок-самок батьківського стада того 
самого кросу, одну з яких осіменяли штучно 
спермою індиків дослідної групи, іншу — спер-
мою індиків контрольної групи. Протягом пе-
ріоду досліджень вивчали: динаміку вологості 
та рН підстилкового посліду, вміст аміаку, вуг-
лекислого газу та сірководню в повітрі, якісні 
показники сперми та інкубаційні якості яєць. 
Наприкінці досліду визначали хімічний склад 
підстилкового посліду. 

Результати досліджень. Дослід тривав 
120 днів. Як засвідчили отримані результати, 
додавання до підстилки реагентів забезпечу-
вало істотне зниження емісії шкідливих газів 
протягом не менше 4-х тижнів. Далі додавали 
нову порцію реагентів. Найбільше знижувалася 
емісія аміаку (в 2 – 4 рази), найменше — вугле-
кислого газу (в 1,1 – 3,1 раза) та сірководню. 

Зменшення емісії шкідливих газів відбува-
лося, вірогідно, насамперед завдяки знижен-
ню водневого показника (рН) підстилки. Якщо 
в контрольному приміщенні протягом періоду 
утримання індиків рН підстилкового посліду 
становив 8,12 – 8,78, то в дослідному примі-
щенні внаслідок обробки підстилки реагента-
ми — 6,26 – 8,23. 

Іншим фактором, який забезпечував 
зменшення емісії шкідливих газів, зокре-
ма аміаку з підстилки, було безпосереднє 
їх зв’язування реагентами. За додавання 
до підстилки суперфосфату в хімічну реак-
цію з аміаком вступав фосфогіпс (CaSO4), 
а також група Ca(H2PO4)2·H2O за схемою:

CaSO4+2NH3+2Н2О à Ca(OH)2 + (NH4)2SO4, 

 Ca(H2PO4)2 + 2H2O + 2NH3 à Ca(OH)2 +  
+ 2(NH4)(H2PO4). 

Інша можлива схема проходження реакції 
фосфогіпсу з аміаком: 

2NH3 + CO2 + H2O à (NH4)2CO3  –  Q,

CaSO4·2H2O + (NH4)2CO3 à CaCO3 +  
+ (NH4)2SO4 + 2H2O.

У результаті реакцій утворювалися суль-
фат амонію (NH4)2SO4 та фосфат амонію 
(NH4)(H2PO4), які можна використовувати як 
мінеральні добрива. Гідроксид кальцію може 
вступати в подальші реакції, наприклад з сір-
ководнем:

H2S+ Ca(OH)2 à CaS + 2H2O. 

Оцтова кислота реагувала з аміаком за 
схемою:

NH3 + CH3COOH à CH3COONH4,

CH3COONH4 +H2O à CH3COO –  + NH4
+.

Однак ці реакції можуть відбуватися і в 
зворотному напрямі, тому зниження емісії 
аміаку за використання оцтової кислоти від-
бувалося, вважаємо, головним чином за ра-
хунок зниження рН підстилкового посліду.

Загалом, обробка підстилки обраними реа-
гентами сприяла підвищенню вмісту в ньому 
азоту на 0,31%, фосфору — на 0,36%, змен-
шенню вологості підстилки — на 5,9 – 16,7% 
(P≤0,001).

Поліпшення умов утримання індиків у до-
слідному приміщенні позитивно вплинуло 
на їх відтворні показники (таблиця). В ін-
диків дослідної групи виявлено більші в се-
редньому на 0,16 мл об’єм одного еякуляту 
(P≤0,01) та на 0,71 млрд/мл концентрацію 
сперми (P≤0,05). В індичок, яких заплід-
нювали спермою самців дослідної групи, 
заплідненість яєць була більшою на 6% 
(P≤0,05).

основні зоотехнічні показники утримання індиків дослідних груп

Показник
Група

дослідна контрольна

Кількість індиків у групі 8 9
Початкова жива маса індиків, кг 14,521±0,312 14,496±0,262
Термін утримання, днів 120 120
Жива маса індиків наприкінці досліду, кг 13,825±0,654 13,475±0,402
Збереженість за період утримання, % 100,0 88,9
Об’єм еякуляту (в середньому), мл 1,04+0,04** 0,88+0,03
Концентрація сперми, млрд/мл 6,66+0,23* 5,95+0,23
Заплідненість яєць, % 75,6* 68,9
Виводимість яєць, % 92,1 93,4
Вивід молодняку, % 69,6 64,4
* Р≤0,05; ** Р≤0,01.
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Додавання до підстилки за утримання 
індиків батьківського стада суперфосфату 
та 9%-го розчину оцтової кислоти у кіль-
кості 0,5 кг кожного реагенту на 10 кг 
підстилки дало змогу зменшити емісію амі-
аку з підстилки в 2 – 4 рази, вуглекислого 
газу — в 1,1 – 3,1 раза протягом 4 тижнів 
з моменту їх внесення. Обробка підстил-
ки цими реагентами також сприяла зни-
женню вологості підстилки на 5,9 – 16,7%, 

підвищенню вмісту азоту — на 0,31, 
фосфору — на 0,36%. Поліпшення умов 
утримання птиці у приміщенні, в якому під-
стилку було оброблено запропонованими 
реагентами, позитивно вплинуло на від-
творні якості індиків: об’єм одного еяку-
ляту збільшився в середньому на 0,16 мл  
(P≤0,01) ,  концентрація сперми — 
на 0,71 млрд/мл (P≤0,05), заплідненість 
яєць — на 6% (P≤0,05).

Висновки


