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Опис: у структурі усіх ринкових ресурсів м'яса в даний час частка м'яса птиці 

випередила інші види і досягла майже 50 відсотків. Стрімке зростання 

споживання м'яса птиці, як в Україні, так і в усьому світі, обумовлює пошук 

нових ефективних технологій підвищення продуктивності птахівництва. При 

цьому необхідно використовувати тільки екологічно чисті технології. Тому 

проблема виробництва великої кількості екологічно чистого м'яса птиці є 

актуальною і нагальною. В даний час на птахофабриках виводимість добових 

курчат для яєчного напрямку досягає 85-86% і 81-82% - для м'ясного. 

Встановлено, що постембріональний смертність в результаті низької 

життєздатності виведеного молодняку становить 10-15% від загального 

падежу птиці. Зниження природної резистентності, загибель у перші 15 днів - 

наслідок інкубації. За даними, отриманими в наших дослідженнях, найбільш 

перспективним напрямком підвищення виводимості курчат, синхронізації 

виведення і підвищення природної резистентності є передінкубаційна 

обробка яєць електромагнітним випромінюванням оптичного діапазону 

спектру. Застосування світла дає можливість підвищити виводимість, 

синхронність виведення і життєздатність виведеного молодняку птиці, а 

також максимально виключити використання антибіотиків, сульфаніламідів і 

інших медикаментів, що послаблюють імунний статус птиці і знижують 

показники якості продукції. Ефективність світлового впливу визначається у 

багаторазовому посиленні імунітету, причому при обробці яєць ще на 

ембріональному рівні. Світлова обробка є найбільш надійним захистом від 

вірусних захворювань, що особливо важливо при профілактиці грипу птахів і 

на відміну від медикаментозних засобів і вакцинації посилює, а не послаблює 

їх імунітет. Вченими Харківського національного університету імені В. Н. 

Каразіна розроблені апарати для передінкубаційного опромінення яєць 

птахів. 
 
Інноваційні аспекти та переваги: використання передінкубаційної обробки 

яєць за допомогою розроблених  апаратів «Барва-Бройлер» дозволяє: 

1. підвищити виводимість молодняку птиці на 8-20% залежно від виду 

птиці (кури, качки, гуси); 

2. підвищити синхронність виведення до 80-90%; 

3. підвищити неспецифічну резистентність до збудників інфекційних 

захворювань; 

4. зменшити число імунізацій і зменшити дози імунопрепаратів; 

5. прискорити набір товарної живої маси птиці на 2-3 дні; 

6. підвищити якість м'яса птиці за рахунок зниження кількості 

використання антибіотиків та інших хімічних препаратів. Даний апарат 

«Барва-Бройлер» не має аналогів у світі 



 
Поточна стадія розвитку: промисловий зразок. 

  

Права інтелектуальної власності: не оформлені.  

  

Існуючі та потенційні сфери застосування: птахівництво. 

 

Тип потрібної співпраці: комерційна угода з технічним сприянням. 

       

 
 

 

Обробка яєць за допомогою установки «Барва-Бройлер» 


