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Анотація 

За результатами проведених досліджень виявлено вплив сортових особливостей на врожайність, біо-

метричні параметри продукції та їх хімічний склад. Серед досліджуваних сортів найвищу врожайність 

сформував Чаклун – 62,0 т/га, де приріст відносно контролю склав 8,7 т/га. Серед гібридів найбільшу вро-

жайність забезпечив гібрид Искандер F1 – 57,8 т/га, а це на 9,4 т/га більше від контролю. Найбільшу кіль-

кість плодів мали рослини сорту Чаклун – 18,0 шт./рослину та гібриду Искандер F1 – 16,9 шт./рослину. 

Найбільший вміст цукру в плодах був у сорту Золотінка та гібриду Алія F1 – 2,3 та 2,2 % відповідно. Най-

більшим вмістом сухої речовини відзначився сорт Золотінка – 5,6 %, що на 0,1 % більше від контролю та 

гібрид Искандер F1 – 5,6 %, що на 0,2 % більше в порівнянні з контрольним варіантом. Вміст каротину у 

всіх досліджуваних сортів і гібридів суттєво не відрізнявся і був на рівні 0,12–0,29 мг/кг. Найменшим вмі-

стом нітратів серед сортів характеризувався контрольний варіант (сорт Грибовський 37) – 54,0 мг/кг. 

Abstract 

According to the results of the research, the influence of varietal characteristics on yield, biometric parameters 

of products and their chemical composition was revealed. Among the studied varieties, the highest yield was 

formed by the Chaklun – 62.0 t / ha, where the increase relative to control was 8.7t / ha. Among hybrids, the 

highest yield was provided by the Iskander F1 hybrid – 57.8 t / ha, which is 9.4 t / ha more than the control. Plants 

of the Chaklun variety had the largest number of fruits – 18.0 pieces / plant and Iskander F1 hybrid – 16.9 pieces / 

plant. The highest sugar content in the fruits was in the variety Zolotinka and hybrid Alia F1 – 2.3 and 2.2 %, 

respectively. The highest dry matter content was the variety Zolotinka – 5.6 %, which is 0.1 % more than the 

control and the hybrid Iskander F1 – 5.6 %, which is 0.2 % more compared to the control variant. The content of 

carotene in all studied varieties and hybrids did not differ significantly and was at the level of 0.12–0.29 mg / kg. 

The lowest content of nitrates among the varieties was characterized by the control variant (variety Hrybovsky 37) 

– 54.0 mg / kg. 

Ключові слова: кабачок, сорт, гібрид, біометричні параметри, врожайність, хімічний склад. 

Keywords: zucchini, variety, hybrid, biometric parameters, yield, chemical composition. 

 

Formulation of the problem. The formation of a 

high level of yield and product quality is a prerequisite 

for growing vegetables, including zucchini. It is im-

portant to study the biological ability of varieties of 

Ukrainian and hybrids of foreign selection to form a 

high level of fruit yield of normalized quality [11, 15, 

32]. Zucchini – a valuable, widespread vegetable plant, 

in recent years has attracted attention due to its precoc-

ity, high yield, diet and cold resistance. Growing zuc-

chini does not require significant labor and energy 

costs, which allows you to expand the range, improve 

the supply of vegetables to the population in the early 

stages [2-4, 28]. Zucchini is a large fleshy, multi-

seeded false berry with a rich chemical composition. 

Vegetables, including zucchini, occupy an important 

place in the human diet. Their value is in the content of 

carbohydrates, proteins, fats, vitamins, enzymes and 

other substances. Vegetables are a source of a variety 

of vitamins without which the human body cannot de-

velop and function. Thus, pumpkins, including zuc-

chini, contain carotene (provitamin A) [1, 25, 31]. 

The advantage of zucchini over other vegetables is 

high yields and consumer value. The composition of 

fruits includes proteins, carbohydrates, fat, fiber, ash 

substances. In technical maturity, they contain vita-

mins, organic acids, carotene, enzymes and other useful 

substances for humans. The seeds contain a lot of fat 

[90]. Zucchini fruit contains less sugar than pumpkin, 

but is richer in mineral salts and vitamin C [8, 26, 30]. 

Zucchini is a nutritious product with minimal cal-

ories but maximum biological value. Fruits of technical 

maturity 25–30 cm long and 8–10 cm thick are used for 

food. Their greens are rich in carbohydrates, vitamins 

and mineral salts, and are a valuable source of copper, 

iron, and calcium [7- 10, 24]. 
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Young fruit products have delicate fiber, which is 

quickly and well absorbed, which is not the case with 

the fiber of mature fruits. Upon reaching biological ma-

turity, the fruits lose their juiciness and tenderness of 

the pulp, become hard, because the bark develops a 

layer of mechanical tissue – sclerenchyma. The smaller 

the fetus, the younger the ovary, the more nutrients 

there are [12-15]. 

The content of nitrates in zucchini products is im-

portant. Nitrates themselves are low-toxic. Their poten-

tial danger is due to the fact that excessive amounts in 

the body of nitrates are converted into nitrites, which 

cause disorders of the body. Nitrates impair immunity, 

absorption of vitamin A, disrupt the thyroid gland, 

heart, central nervous system [16-19, 29, 31]. 

Analysis of recent research and publications. 

Today, the problem of reduced human immunity, 

caused by a significant deterioration of the environ-

mental situation and unbalanced diet, is quite acute. To 

solve it, many countries around the world have adopted 

programs at the state level to create health foods, pri-

marily mass consumption, enriched with essential for 

human health deficient vitamins, macro-and micronu-

trients and other biologically active compounds. 

Zucchini consist of 95.4–91.2 % of water. The 

amount of sugars is 2.9 – 5.0 %, including 10–12 % su-

crose, fiber – 0.5–0.7, organic acids – 0.05–0.1, crude 

protein – 0.5–1, 1 %. Zucchini fruits are rich in vita-

mins: ascorbic acid – 5.0–12.7, thiamine (B1) – 0.03, 

riboflavin (B2) – 0.03, pyridoxine (B6) – 0.11, folic acid 

(BC) – 14.0, nicotinic acid (PP) – 0.60 mg / 100 g of 

crude substance [4]. The nutritional value of zucchini is 

noted by other authors - sugars, vitamins, organic acids, 

ash elements [30]. Of great value in the fruits of zuc-

chini is carotene, which reduces the risk of cardiovas-

cular disease and cancer [1, 2]. Zucchini fruits are eas-

ily and quickly absorbed by the body, they are used in 

dietary and medical nutrition [11, 15, 32]. 

Zucchini contains: 5–7 % dry matter, 0.6 % pro-

tein, 4.3 % carbohydrates, 4.9 % sugar, 0.6 % pectin, 

0.3 % fiber and 0, 4 % ash. The content of vitamins, mg 

per 100 g of product: vitamin C – 14, provitamin A and 

vitamin B1 and B2 – 0.03, vitamin PP – 0.6. The energy 

value is 113 kJ per 100 g of product [15, 16, 22]. Young 

ovaries aged 7–12 days contain 7 % dry matter, 1 % 

protein, 0.1 % fat, vitamin C, many mineral salts of 

phosphorus, potassium, iron and copper [21-25]. When 

growing zucchini in Ukraine, Moldova and Belarus, the 

dry matter content in the fruit was in the range of 3.8–

8.8 %, sugar 1.9–5.0 %, ascorbic acid 5.0 – 21.5 mg % 

[12-17]. 

Zucchini fruits are rich in mineral salts and or-

ganic acids, contain carbohydrates and vitamins. They 

have dietary and medicinal properties. The shape of the 

fruit of the zucchini – cylindrical (often coinciding with 

the stalk) white, cream, orange or dark green color. The 

pulp is white or light green, with a delicate taste [8, 14, 

26]. 

Zucchini fruits consist of 93–94 % of water, their 

caloric content is 50.4–113.4 kJ per 100 g of product. 

They contain 0.6 % protein, 2.0–5.7 % carbohydrates, 

0.3–1.3 % fiber, 0.1 % organic acids [27-30].  

Fruit of zucchini by 95.4–91.2 % consists of water, 

2.9–5.0 % sugar, 0.5–0.7 % fiber, 0.05–0.1 % of or-

ganic acids based on crude matter, 5.0–12.7 mg / 100 g 

of crude substance, 0.03 mg / 100 g of crude thiamine 

(B1), 0.03 mg / 100 g of crude riboflavin (B2) , 14.0 mg 

/ 100 g of crude folic acid (Sun), 0.60 mg / 100 g of 

crude nicotinic acid (PP) [1, 2, 4]. 

Zucchini fruits contain 6.0 – 6.6 % dry matter, 3–

3.5 % sugar, 1–1.2 % pectic substances, vitamins A, C, 

B1, B2, PP and 0,2–0.5 % of fiber [14]. Modern hybrids 

of foreign selection (Kavili F1, Iskander F1) were char-

acterized by increased early harvest and contained 

more dry matter, sugar and vitamin C compared to the 

fruits of the variety Hrybovsky 37 [14]. The Chaklun 

variety contains 3.60 % dry matter, 2.81 % sugar, 12.25 

mg /% vitamin C [7]. The main indicators of fruit and 

vegetable products are the content of dry matter, sugars, 

vitamins. The dry matter content in zucchini fruits 

ranges from 5.0 to 4.2 %, sugars – 3.1–1.6 %. These 

varieties have high transportability [14]. 

Taking into account climatic conditions is an im-

portant condition for both the geographical location of 

plants and growing products. Only under favorable 

conditions there is an intensive tying and rapid growth 

of zucchini. During this period, it is necessary to collect 

the fruit daily to prevent overgrowth [16]. 

Further growth of production and improvement of 

commodity indicators of fruits depends on quality of 

carrying out of technological receptions and use of 

highly productive grades and hybrids [9]. Selection of 

high-yielding varieties and hybrids of zucchini will al-

low to obtain high and stable yields of this crop. There-

fore, there is a need to study the varietal diversity of 

zucchini plants.  

The aim of the study. Study of indicators of 

chemical composition of zucchini products, assessment 

of yield and biometric parameters of fruits in the For-

est-Steppe of Ukraine. 

Research methodology. Studies to study the 

chemical composition of zucchini products, yield and 

biometric parameters of fruits were conducted in 2016–

2018 in the Forest-Steppe of Ukraine in the research 

field of Vinnytsia National Agrarian University. The 

soil of the experimental field – gray forest, medium 

loam, is characterized by the following indicators: hu-

mus content 2.4 %, the reaction of the soil solution (pH) 

5.8, the amount of absorbed bases 15.3 mg./100 g of 

soil, P2O5 – 21.2 mg / 100 g of soil, K2O – 9.2 mg / 100 

g of soil. 

The following varieties were studied in the exper-

iment: Gribovsky 37 (control), Zolotinka, Chaklun and 

hybrids: Alia F1 (control), Kavili F1, Iskander F1. The 

area of the accounting plot is 40 m2, the experiment is 

repeated four times. Sowing of seeds was carried out 

according to the scheme of 120x70 cm, which is – 

11.9 thousand pieces / ha. 

Field, statistical and laboratory research methods 

were used in the experimental work. According to the 

method, phenological observations, biometric meas-

urements and records are provided [5]. The number of 

fruits was determined by calculation. Harvesting was 

carried out as the fruit was formed in accordance with 
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the requirements of the current standard - "Fresh zuc-

chini – DSTU 318 – 91" [9]. The technology of grow-

ing plants is generally accepted for the Forest-Steppe 

zone. 

Research results. One of the main indicators in 

the evaluation of varieties and hybrids of F1 is the yield 

(Table 1). Among the studied varieties, the highest 

yield was formed by Chaklun – 62.0 t / ha, variety Hry-

bovsky 37 (control) – 53.3 t / ha, which is 8.7 t / ha less. 

The significance of this difference is confirmed by the 

results of analysis of variance. Zolotinka variety was 

characterized by significantly lower yields, it was lower 

compared to the control by 10.9 t / ha. The significance 

of this difference is confirmed by the results of analysis 

of variance. Among hybrids, the highest yield was pro-

vided by the Iskander F1 hybrid – 57.8 t / ha, which is 

9.4 t / ha more than in the control. It was found that the 

yield of the studied method "variety" influenced with a 

force of 95.0 %. 

Important indicators that characterize the bio-

metric parameters of zucchini products are: the number 

of fruits per plant, weight and diameter of the fruit (Ta-

ble 2). 

Table 1 

Commodity yield of zucchini depending on the variety, hybrid 

Variety, hybrid 
Yield, t / ha 

±
 t

o
 

co
n

tr
o

l 

2016 2017 2018 average 

Gribovsky 37 (control) 50,4 53,8 55,6 53,3 - 

Zolotinka 36,5 40,2 50,6 42,4 -10,9 

Chaklun 58,9 61,4 65,5 62,0 +8,7 

Alia F1 (control) 43,6 47,2 54,4 48,4 - 

Kavili F1 45,7 53,8 55,2 51,6 +3,2 

Iskander F1 52,1 57,1 64,3 57,8 +9,4 

НІР0,5 3,2 4,1 3,0 - 

 

Table 2 

Biometric indicators of zucchini production depending on the variety, hybrid (average for 2016–2018) 

Variety, hybrid Number of fruits, pcs / plant Fruit weight, g Fruit diameter, cm 

Gribovsky 37 (control) 15,6 288 5,0 

Zolotinka 12,5 285 4,7 

Chaklun 18,0 290 4,8 

Alia F1 (control) 14,3 284 4,8 

Kavili F1 14,8 286 4,8 

Iskander F1 16,9 282 4,9 

 

The largest number of fruits were plants of the 

Sorcerer variety – 18.0 pieces / plant, which is 2.4 

pieces / plant more than the control (Gribovsky variety 

37). Among hybrids, this figure was the highest in the 

hybrid Iskander F1 – 16.9 units / plant, which is 2.6 

units / plant more than the control. The analysis showed 

a strong direct relationship between yield and fruit 

quantity (r = 0.99). 

The highest weight of the fruit was characterized 

by the variety Chaklun – 290 g, which is higher than 

the control by 2.0 g. Plants of Hrybovsky 37 variety 

(control) differed in the diameter of the zucchini fruit 

(control) – 5.0 cm. In the studied hybrids, the diameter 

of the fruit did not differ significantly and was in the 

range of 4.8–4.9 cm. fetus (r = 0.94) and a strong direct 

relationship between the number of fruits and their di-

ameter (r = 0.88). 

One of the important indicators that characterize 

the quality of the harvest is its chemical composition 

(Table 3.). The highest sugar content in the fruits was 

in the variety Zolotinka and hybrid Alia F1 – 2.3 and 

2.2 %, respectively. The lowest figure was in the vari-

ety Hrybovsky 37 (control) – 1.3 %. In terms of years 

studied, most varieties and hybrids had the highest data 

in 2016, except for the variety Sorcerer and hybrid Is-

kander F1. 

Table 3 

The sugar content in the fruits of zucchini, depending on the variety, hybrid 

Variety, hybrid 
Sugar, % 

2016 2017 2018 average 

Gribovsky 37 (control) 1,4 1,3 1,1 1,3 

Zolotinka 2,4 2,2 2,2 2,3 

Chaklun 2,4 2,5 1,3 2,1 

Alia F1 (control) 2,4 2,1 2,0 2,2 

Kavili F1 1,5 1,4 1,3 1,4 

Iskander F1 1,6 1,7 1,4 1,6 
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The highest dry matter content was Zolotinka – 5.6 

%, which is 0.1 % more than the control (Table 4). In 

other studied varieties the dry matter content was at the 

level of 5.4–5.5 %. Among the hybrids, the highest dry 

matter content was contained in the fruits of the hybrid 

Iskander F1 – 5.6 %, which is 0.2 % more than in the 

control variant. 

Table 4. 

The dry matter content in the fruits of zucchini, depending on the variety, hybrid 

Variety, hybrid 
Dry matter, % 

2016 2017 2018 average 

Gribovsky 37 (control) 6,2 5,2 5,0 5,5 

Zolotinka 6,3 5,3 5,2 5,6 

Chaklun 6,8 4,7 4,7 5,4 

Alia F1 (control) 6,0 5,1 5,0 5,4 

Kavili F1 6,4 4,8 4,8 5,3 

Iskander F1 6,3 5,3 5,2 5,6 

 

The content of carotene in all studied varieties and 

hybrids did not differ significantly and was at the level 

of 0.12–0.29 mg / kg (Table 5). The content of nitrates 

in the fruits of varieties and hybrids was within the 

maximum allowable level and was 54.0–181 mg / kg 

(Table 6). The lowest content of nitrates among the va-

rieties was characterized by the control variant (variety 

Hrybovsky 37) – 54.0 mg / kg. The highest content of 

nitrates was found in the fruits of the variety Chaklun – 

181 mg / kg. Among hybrids, the lowest and highest 

content of nitrates were characterized by hybrids Alia 

F1 and Cavili F1 – 87.5 and 157 mg / kg, respectively. 

Table 5. 

The content of carotene in the fruits of zucchini, depending on the variety, hybrid 

Variety, hybrid 
Carotene, mg / kg 

2016 2017 2018 average 

Gribovsky 37 (control) 0,15 0,13 0,12 0,13 

Zolotinka 0,20 0,19 0,16 0,18 

Chaklun 0,14 0,14 0,12 0,13 

Alia F1 (control) 0,16 0,15 0,14 0,15 

Kavili F1 0,13 0,12 0,12 0,12 

Iskander F1 0,29 0,30 0,28 0,29 

 

Table 6. 

The content of nitrates in the fruits of zucchini, depending on the variety, hybrid 

Variety, hybrid 
Nitrates, mg / kg 

2016 2017 2018 average 

Gribovsky 37 (control) 52,0 88,7 21,0 54,0 

Zolotinka 121 198 89,8 136 

Chaklun 198 228 116 181 

Alia F1 (control) 98,0 125 40,1 87,5 

Kavili F1 176 212 83,4 157 

Iskander F1 87,5 98,5 81,9 89,3 

 

Conclusions and prospects for further 

research. Thus, studies of 2016–2018 showed that the 

level of fruit yield depends on the variety and hybrid of 

zucchini. In terms of the studied years, the yield was 

different, which depended on weather conditions: pri-

marily on the sum of active temperatures and precipita-

tion, but the pattern of crop formation depending on va-

rietal characteristics was observed in all years of the ex-

periment. Nitrates were found in all studied varieties 

and hybrids, but their content is within normal limits, 

so the products are safe for consumption. It should be 

noted that the nitrate content was influenced by varietal 

characteristics and weather conditions of years of re-

search. Yes, hot dry weather contributes to a greater ac-

cumulation of nitrates in the fruits of zucchini. 
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Анотація 

У статті представлений аналіз результатів дослідження з вивчення показників продуктивності моло-

дняку свиней великої білої породи у зрівняльний та основний періоди вирощування при згодовуванні нової 

БВМД «Ефіпрот». 

Для визначення дії нового кормового фактора БВМД «Ефіпрот» проведено науково-господарський 

дослід. Білково-вітамінно-мінеральна добавка згодовувалась трьом групам-аналогам по 12 голів в кожній, 

з початковою живою масою 9,03, 9,05 та 9,04 кг. 

У період вирощування тварини споживали корм згідно фаз росту, кількість його збільшувалась від 1 

кг/гол. (8-15 кг живої маси), до 1,5 кг/гол. за добу (15-35 кг живої маси) та від 2 кг/гол. (35-65 кг живої 

маси) і до 2,5 кг/гол. за добу (65-110 кг живої маси). 

Провівши зрівняльний період (15 діб) показники середньодобових приростів були на однаковому рі-

вні у всіх трьох групах 458, 456 і 457 г. За першої фази росту 15-35 кг основного періоду досліду згодову-

вались дози ефірних олій в кількості (400 г/т та 600 г/т зерносуміші), фази 35-65 кг (200 г/т та 400 г/т 

зерносуміші) та за фази 65-110 кг (150 г/т та 200 г/т зерносуміші). Прирости у основний період другої 

дослідної групи збільшились на 33 г, або на 4,1 %, та третьої дослідної групи на 58 г, або на 7,1 % при 

середньодобових приростах у контролі 758 г. Раціони для молодняку були двокомпонентні (дерть ячмінна 

і пшенична), також вводились різні дози концентрації БВМД «Ефіпрот» із продуктами переробки рослин 

(ефірними оліями) для основного періоду вирощування свиней. 

Абсолютні прирости живої маси тварин збільшились на 2,3 кг, або 0,93 % та 5,7кг, або на 5,71 %. При 

цьому витрати корму на кг приросту, знизились на 0,02 ЕКО та 0,81% і для третьої дослідної групи моло-

дняку на 0,14 ЕКО та 5,67% проти контролю 2,47 ЕКО. 

Abstract 

The article presents an analysis of the results of the study of the productivity of young pigs of large white 

breed in the equalization and the main periods of rearing while feeding a new PVMS "Efiprot". 

To determine the effect of the new feed factor PVMS "Efiprot" it was conducted a scientific experiment. 

Protein-vitamin-mineral supplement was fed to three groups of analogues of 12 heads each, with an initial live 

weight of 9.03, 9.05 and 9.04 kg. 

During the rearing period, the animals consumed feed according to the growth phases, the amount of which 

increased from 1 kg / heads (8-15 kg of live weight), up to 1.5 kg / head per day (15-35 kg of live weight) and 

from 2 kg / head (35-65 kg of live weight) and up to 2.5 kg / head per day (65-110 kg of live weight). 

After the equalization period (15 days), the average daily gains were at the same level in all three groups 458, 

456 and 457 g. During the first phase of growth of 15-35 kg of the main period of the experiment, doses of essential 

oils were fed in the amount 400 g / t and 600 g / t of grain mixture), phases 35-65 kg (200 g / t and 400 g / t of 

grain mixture) and for phases 65-110 kg (150 g / t and 200 g / t of grain mixture). Gains in the main period of the 

second experimental group increased by 33 g, or 4.1%, and in the third experimental group by 58 g, or 7.1% with 

average daily gains in the control of 758 g. of wheat). The rations for young animals were two-component (barley 

and wheat grits), and different doses of PVMS "Efiprot" with plant processing products (essential oils) were in-

troduced for the main period of pig breeding. 

Absolute live weight gain of animals increased by 2.3 kg, or 0.93% and 5.7 kg, or 5.71%. At the same time, 

feed costs per kg of growth decreased by 0.02 EFU and 0.81% and for the third experimental group of young 

animals by 0.14 EFU and 5.67% against the control of 2.47 EFU. 

Ключові слова: вирощування ,абсолютні прирости, середньодобові прирости, витрати корму, проду-

ктивність, ефірні олії, БВМД. 

Keywords: cultivation, absolute increments, average daily increments, feed costs, productivity, essential oils, 

PVMS. 
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Постановка проблеми. Пріоритетним напря-

мком для сучасного вітчизняного і зарубіжного 

свинарства в умовах сьогодення є інтенсивна тех-

нологія відгодівлі тварин, яка має позитивну дина-

міку до збільшення обсягів виробництва м'яса за ра-

хунок покращення технологій та підвищення м’яс-

ної продуктивності свиней [1]. 

Але для ведення ефективного виробництва 

свинини потрібно перш за все отримати високу 

продуктивність тварин . Адже продуктивність сви-

ней виражається кількістю та якістю продукції, оде-

ржаної від тварин за відповідний проміжок часу та 

визначається за 28 показниками, із яких три припа-

дає на розвиток, вісім на відтворювальну здатність, 

три на відгодівельні та чотирнадцять на м’ясо-са-

льні якості.  

А тому, щоб отримати максимальну кількість 

продукції та знизити економічні затрати з метою 

підвищення продуктивності свиней та покращити 

засвоюваність кормів власного виробництва твари-

нами потрібно застосовувати кормові добавки різ-

ної природи [2, 4]. 

Протягом багатьох років для стимулювання 

росту та ефективного покращення продуктивність 

поросят викликаних мікроорганізмами застосову-

вались кормові антибіотики [11, 14]. Але у зв’язку 

із занепокоєння суспільства та забороною ЄС анти-

біотиків у кормових раціонах, викликало у дослід-

ників пошуки альтернативи, які зможуть мати ефе-

кти, що сприяють зростанню [12].  

Отже, це і стало основою для підвищення інте-

ресу до більш природних, несинтезованих антимік-

робних препаратів як потенційних альтернатив зви-

чайним антимікробним препаратам для продов-

ження терміну зберігання та боротьби з харчовими 

патогенами [13].  

Одними із такох природніх стимуляторів є фі-

тогенні кормові добавки, вони містять широкий 

спектр трав, спецій та продуктів, що їх отримують, 

і в основному це ефірні олії [17].  

Аналіз останніх досліджень показує, що ефі-

рні олії є основною групою фітогенних кормових 

добавок, які вважаються економічно ефективною та 

безпечною альтернативою антибіотикам як стиму-

ляторів росту [15, 20, 24]. 

Як зазначають дослідники, ефірні олії – це 

складна суміш органічних речовин з різними функ-

ціональними групами, переважно терпеноїдів [7]. 

Вони є вторинними метаболітами рослин і мають 

низку переваг перед антибіотиками, оскільки вони 

не містять залишків, мають широкий спектр дії та, 

як правило, визнані безпечними та корисними [25]. 

Ці природні біоактивні сполуки, отримані з рослин 

мають позитивний вплив на ріст та здоров'я тварин 

[3].  

Детальне дослідження з вивчення впливу ефі-

рних олій на свинях показують, що вони можуть по-

кращити продуктивність свиней [8, 16], яка 

пов’язана головним чином із впливом роботи шлу-

нково-кишкового тракту. Застосовують їх переду-

сім з метою: підвищення смаку корму [9], стимулю-

вання секреції травних рідин, поліпшення морфо-

логії кишечника, стабілізації мікробіому 

кишечника та зменшення запалення. Також зазна-

чається їх дія зокрема противірусна, імунну функ-

цію, антимікробна та антиоксидантна [19], що мо-

жуть посилити вироблення травного секрету, адже 

поліпшення засвоєння поживних речовин є резуль-

татом покращеної засвоюваності кормів [6, 22] та 

роботи шлунково-кишкового тракту [10, 17, 18, 23 

]. 

Мета дослідження – вивчення продуктивності 

молодняку свиней, що вирощується на м'ясо при 

згодовуванні нової БВМД «Ефіпрот» з ефірними 

оліями. 

Матеріали і методика дослідження. Нау-

ково-господарський дослід був проведений на базі 

ДП ДГ «Корделівське» Калинівського району Він-

ницької області. Згідно з методикою дослідження 

було відібрано три пари-аналоги молодняку свиней 

великої білої породи по 12 голів у кожній групі. По-

росят відбирали у 28-добовому віці, середня жива 

маса на початок зрівняльного періоду становила 

9,03, 9,05 та 9,04 кг.  

Провівши 15-денний зрівняльний період для 

тварин, було складено відповідні схеми дослі-

джень, проведено спостереження за інтенсивністю 

росту поросят із різними дозами для відповідних 

фаз годівлі. 

У основний період дослідження тваринам зго-

довувався БВМД: стартер, гроуер та фінішер із різ-

ними дозами. 

Контрольна група споживала БВМД без дода-

вання ефірних олій. Другій і третій групі згодову-

вали БВМД «Ефіпрот» із різними дозами (табл.1). 
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Таблиця 1 

Схема досліду 

Групи 

Тварин у 

групі 

гол. 

Характеристики годівлі за періодами 

зрівняльний Основний 

8–15 кг (15) 
15–35 кг 

(34) 

35–65кг 

(38) 

65–110 кг 

(55) 

1 

(контрольна) 
12 

ОРх з 

БВМД 

ОР з БВМД без 

ефірних олій 

ОР з БВМД без 

ефірних олій 

ОР з БВМД без 

ефірних олій 

2 12 ОР з БВМД 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – стар-

тер, 400 г/т ефір-

них олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – 

гроуер, 200 г/т 

ефірних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – 

фінішер, 150 г/т 

ефірних олій 

3 12 ОР з БВМД 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – стар-

тер, 600 г/т ефір-

них олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – 

гроуер, 400 г/т 

ефірних олій 

ОР з БВМД 

«Ефіпрот» – 

фінішер, 200 г/т 

ефірних олій 

ОРх – основний раціон 

 

У період відгодівлі основний раціон складався 

із зернової суміші кормів: ячменю і пшениці, при 

різному їх співвідношенні для окремих фаз годівлі. 

Також у залежності від фаз росту відповідно зміню-

вались структура раціонів молодняку свиней: маса 

кожного компоненту раціону, а також відсотковий 

вміст БВМД. Так, на початок дослідження 8 – 15 кг 

живої маси загальна кількість корму була (1 кг/гол. 

за добу), у період 15 – 35 кг живої маси – (1,5 кг/гол. 

за добу), 35 – 65 кг живої маси – (2,0 кг/гол. за добу) 

і за живої маси 65 – 110 кг кількість становила (2,5 

кг/гол. за добу). 

Для забезпечення повноти та нестачі до норми, 

до основного раціону вводилась білково-вітамінно-

мінеральна добавка, яка компенсувала ряд окремих 

елементів живлення.  

БВМД «Ефіпрот» у відповідності до ТУ У 

10.9-00497236-001:2018 містить висівки пшеничні 

й житні, пшеницю, шрот соєвий, борошно вапня-

кове, сіль кухонну, метіонін, лізин, треонін, трипто-

фан, ефірні олії (АдіКокс АР). 

У своєму якісному складі БВМД «Ефіпрот» мі-

стить тридцять показників, з них 10 мінеральної 

природи, 7 - білкової і 13 вітамінів, також згідно ре-

цептури до основи добавки введені кокцидіоста-

тики, підкислювачі, адсорбенти, ферменти, аміно-

кислоти, антиоксиданти, ароматизатор, мулитиен-

зим, пробіотик, пребіотики і ефірні олії (АдіКокс 

АР).  

Згодовування корму застосовувалось у сухому 

вигляді, при роздачі двічі на добу. Напування – ав-

томатичне. Зважування проводились щомісячно, а 

облік спожитих кормів проводився щодобово. Мо-

лодняк дослідних свиней утримувався у типовому 

свинарнику групами по 12 голів. 

Для визначення відгодівельних якостей моло-

дняку свиней нами були використані показники: се-

редньодобові прирости, вік досягнення живої маси 

100 кг та витрати корму на 1 кг приросту. 

Біометрична обробка отриманих даних дослі-

джень була проведена за М.О. Плохінським [5]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

При вивченні вплив нової кормової добавки «Ефі-

прот» з вмістом ефірних олій 150 та 200 г на 1 т 

комбікорму, спостерігався позитивний продукто-

вий ефект, збільшення живої маси (табл.2). 

Показники за зрівняльний період молодняку 

всіх трьох груп були практично однаковими 

(табл.2). При використанні в годівлі молодняку сви-

ней нової БВМД «Ефіпрот», яка містить у своєму 

складі продукти переробки рослин (ефірні олії), 

було одержано позитивний продуктивний ефект 

(табл.2, 3). 

Таблиця 2 

Продуктивність молодняку свиней у зрівняльний період досліду, М±m, n=12 

Показник 

Групи 

1 

(контрольна) 
2 3 

Тривалість періоду, діб 15 15 15 

Кількість тварин у групі, гол. 12 12 12 

Маса однієї тварини на початок періоду, кг 9,03 ± 1,28 9,05 ± 1,28 9,04 ± 1,28 

Маса однієї тварини на кінець періоду, кг 15,90 ± 0,21 15,90 ± 0,13 15,85 ± 0,16 

Приріст живої маси: абсолютний 6,87 ± 3,71 6,85 ± 3,7 6,81 ± 3,7 

Середньодобовий 458 ± 3,02 456 ± 2,95 457 ± 2,95 

 

Протягом 15-денного зрівняльного періоду згодовувалась БВМД однакова для трьох груп-аналогів із 

початковою живою масою 9,03, 9,05 та 9,04 кг. Середньодобові прирости дослідженого молодняку свиней 

були 458, 456, 457 г. 
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Таблиця 3 

Продуктивність молодняку свиней за основний період досліду, від 15 до 110 кг живої маси, M ±m, n = 12 

Показник 
Групи 

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 

Тривалість періоду, діб 127 127 127 

Кількість тварин у групі,гол 12 12 12 

Маса однієї тварини на початок періоду, кг 15,90 ± 0,21 15,90 ± 0,13 15,85 ± 0,16 

Маса однієї тварини на кінець періоду, кг 112,27 ± 1,41 116,32 ± 1,08 * 119,45 ± 1,57 ** 

Приріст живої маси: абсолютний 96,37 ± 1,4 100,43 ± 1,10 * 103,6 ± 1,54 ** 

середньодобовий 758 ± 11 791 ± 8,8 * 816 ± 12,3 ** 

± до контрольного, г - + 33 + 58 

± до контрольного, % - 4,1 7,1 

Витрати корму на кг приросту, ЕКО 4,05 3,89 3,77 

± до контролю ЕКО  -0,16 -0,28 

± до контролю, %  -3,95 -6,92 

 

Так, при введенні у раціон основного періоду 

досліджуваної БВМД «Ефіпрот» другій групі з кон-

центрацією 400, 200, 150 сприяло збільшенню сере-

дньодобового на 33 г або 4,1% (Р < 0,05) та абсолю-

тного приросту на 4,06 г або 4,04% (Р < 0,05). Від-

повідно збільшилась і жива маса на кінець періоду 

4,05 кг або 3,48% (Р < 0,05), при цьому витрати 

корму зменшились на 3,95%. 

При згодовуванні третій дослідній групі моло-

дняку БВМД «Ефіпрот» із 600, 400, 200 г/т ефірних 

олій зумовлюється тенденцію до збільшення як се-

редньодобових на 58 г (7,1%) (Р < 0,01) та абсолю-

тних приростів 7,23 кг (6,97%) (Р < 0,01). Жива маса 

за даний період збільшилась на 7,18 кг (Р < 0,01), а 

витрати корму зменшились на 6,92%. 

Отже, за використання у раціонах БВМД «Ефі-

прот» з ефірними оліями було отримано позитив-

ний вплив для більшість досліджуваних показни-

ків, зокрема згодовувана кормова добавка сприяла 

кращому поїданню корму, що призвело до збіль-

шення середньодобових приростів та абсолютних 

приростів і в свою чергу кінцевої живої маси. Ана-

лізуючи літературні джерела слід відмітити, що ви-

користання ефірних олій у раціонах молодняку сви-

ней сприяє кращій засвоюваності енергії та пожив-

них речовин корму [17, 25], а також позитивно 

впливає на продуктивні показники [11, 12, 24].  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. 

1. За використання у раціонах молодняку сви-

ней при вирощуванні на м'ясо БВМД з ефірними 

оліями в кількості 400 г на 1 т комбікорму не сприяє 

вірогідному збільшенню середньодобових прирос-

тів, а також зменшенню витрат корму на 1 кг при-

росту. 

2. За згодовуваної дози ефірних олій 600 г/т 

комбікорму в складі БВМД середньодобові приро-

сти збільшуються на 37 г, або на 5,75 %, при еконо-

мії корму на 0,14 ЕКО, або на 5,67 %. 

3. Споживання молодняком свиней БВМД 

«Ефіпрот» з ефірними оліями в кількості 150 г на 1 

т комбікорму сприяє збільшенню середньодобових 

приростів на 33 г (4,1%) (Р < 0,05), а також змен-

шенню витрат корму на 1 кг приросту на 0,16 ЕКО, 

або на 3,95%,  

4. При згодовуваної дози ефірних олій 200 г/т 

комбікорму в складі БВМД середньодобові приро-

сти мали тенденцію до збільшення 58 г (7,1%) (Р < 

0,01) при економії корму на 0,28 ЕКО, або на 6,92%.  

Перспективи досліджень полягають у вивченні 

обмінних процесів в організмі молодняку свиней 

при споживанні БВМД з ефірними оліями. 
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Анотація 
На основі Рекомендацій, розроблених і прийнятих в рамках ЄЕК ООН, Постановою Шістдесят вось-

мої сесії Дунайської Комісії (ДК) від 15 травня 2007 року (док. ДК / СЕС 68/7) були прийняті "Рекоменда-

ції, що стосуються технічних приписів для суден внутрішнього плавання" в якості мінімальних технічних 

приписів для суден країн-членів ДК, що плавають по Дунаю, з урахуванням раніше прийнятих ДК реко-

мендацій за окремими технічними питаннями. Цією Постановою країнам-членам ДК рекомендовано вве-

сти їх в дію в якнайкоротший термін і проінформувати про це ДК. 

З огляду на те, що на сьогодні середній вік суден українського Дунайського пароплавства 38 років, і 

беручи до уваги їх частку в флоті що працюють в басейні річки Дунай, слід очікувати, що велика частина 

суден під українським прапором може виявитися в групі поза стандартних, якщо не будуть вжиті необхідні 

заходи для відновлення або модифікації флоту. Основними напрямками досліджень можна вважати пошук 

конструктивних зміни або нових рішень, пов’язаних із судновими технічними засобами або рішеннями, 

пов’язаними з модифікацією палива та застосуванням нових його типів та пов’язаних із охороною навко-

лишнього середовища від шкідливого впливу засобів транспорту на всіх етапах життєвого циклу 

Одним з ефективних маловитратних і простих способів зменшення викидів шкідливих речовин з від-

працьованими газами суднових дизелів є застосування присадки води до палива у вигляді емульсії. Знач-

ний внесок в цій галузі зроблений вітчизняними і зарубіжними вченими А.А. Теплицким, А.В. Савченко, 

А.О. Прохоренко, А.П. Марченко, В.В. Солодовниковим, І.В. Парсадановим, І.М. Карягіним, Abuzaid M., 

Armas O., Hountalas D., Kadodta T., Leug P., Maria R.B., Morozumi Y., Yoshimoto Y. і багатьма іншими. 

Вищезазначене вимагає вирішення актуального науково-технічного завдання, яке полягає в розроб-

ленні нового підходу функціонування паливної системи, що забезпечить істотне підвищення якості екс-

плуатації за рахунок використання гомогенізованого палива і зниження шкідливих викидів, пов'язаних із 

експлуатацією судна в умовах посилення міжнародних вимог до скорочення шкідливих викидів в атмос-

феру. 

Abstract 

On the basis of the Recommendations developed and adopted within the framework of the UNECE, the Res-

olution of the Sixty-eighth Session of the Danube Commission (SC) of 15 May 2007 (DC / SEC 68/7) adopted 

"Recommendations concerning Technical Requirements for Inland Navigation Vessels". as minimum technical 

requirements for ships of the member states of the DC sailing on the Danube, taking into account the recommen-

dations previously adopted by the SC on certain technical issues. This Resolution recommends that the member 

states of the SC put them into effect as soon as possible and inform the SC about it. 

Given that today the average age of Ukrainian Danube Shipping vessels is 38 years, and taking into account 

their share in the fleet operating in the Danube River Basin, it should be expected that most vessels flying the 

Ukrainian flag may be in the non-standard group if the necessary measures will not be taken to restore or modify 

the fleet. The main areas of research can be considered the search for design changes or new solutions related to 

marine technology or solutions related to the modification of fuel and the use of new types and related to the 

protection of the environment from the harmful effects of vehicles at all stages of life. cycle 
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One of the effective low-cost and simple ways to reduce emissions from the exhaust gases of marine diesels 

is the use of water additives to the fuel in the form of an emulsion. A significant contribution in this area has been 

made by domestic and foreign scientists А. Savchenko, V. Solodovnikov, I. Parsadanov, I. Karyagin, Abuzaid M., 

Armas O., Hountalas D., Kadodta T., Leug P., Maria R.B., Morozumi Y., Yoshimoto Y. and many others. 

The above requires solving the current scientific and technical problem, which is to develop a new approach 

to the fuel system, which will significantly improve the quality of operation through the use of homogenized fuel 

and reduce emissions associated with the operation of the vessel in terms of strengthening international require-

ments for emissions into the atmosphere. 

Ключові слова: двигун, засоби річкового транспорту, діагностування технічного стану, екологічні 

показники, охорона навколишнього середовища.  

Keywords: engine, means of river transport, diagnostics of technical condition, ecological indicators, envi-

ronmental protection. 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 

Всі суднові дизельні енергетичні установки, що 

експлуатуються на території України повинні від-

повідати міжнародним нормам щодо забруднення 

атмосферного повітря. 

Регламент (ЄС) 2015/757 Європейського Пар-

ламенту і Ради від 29 квітня 2015 року про моніто-

ринг, повідомлення та перевірку викидів вуглекис-

лого газу з морського транспорту встановлює пра-

вила для точного моніторингу, звітності, 

верифікації та іншої відповідної інформації стосо-

вно викидів двоокису вуглецю (CO2) з суден, що 

прибувають або виходять з портів.  

Цей Регламент застосовується до суден, валова 

місткість яких перевищує 5 тис. тон, та відповідно 

до кількості викидів CO2, що здійснюються під час 

курсування цих суден з їх останнього порту заходу 

в порт прибуття, що знаходиться під юрисдикцією 

держави-члена, та на території між портами при-

буття, що знаходяться під юрисдикцією держави-

члена [1]. 

Працюючий дизель є інтенсивним джерелом 

хімічного забруднення атмосферного повітря ток-

сичними речовинами, що містяться у відпрацьова-

них газах. 

Тому тема досліджень, а саме розроблення 

методів поліпшення екологічних показників 

засобів річкового транспорту в умовах експлуатації 

є актуальною. 

1. Екологічні показники експлуатації 

засобів річкового транспорту 

У відпрацьованих газах двигунів внутрішнього 

згоряння виявлено понад 1200 різних хімічних спо-

лук, але нормування шкідливих викидів поки про-

водиться за чотирма компонентами. Це оксиди 

азоту (NОх ), монооксид вуглецю (СО), сумарні ву-

глеводні (СnНm ) і твердих часток. 

Розробка норм шкідливих викидів відбува-

ється з урахуванням ступеня їх негативного впливу 

на організм людини і навколишнє середовище. 

Найбільш токсичними і шкідливими з перера-

хованих нормованих хімічних компонентів є ок-

сиди азоту. У поєднанні з парами води вони утво-

рюють азотну кислоту. Крім цього, при високих те-

мпературах і рівні сонячного освітлення за 

наявності оксидів азоту утворюється озон. Кислота 

і озон руйнують дихальну систему людини, і є при-

чиною захворювання на астму та порушення нерво-

вої системи. Озон, що міститься в атмосферному 

повітрі, завдає пошкодження деревам, траві, зерно-

вим і овочевим культурам. 

Азотисті хімічні сполуки здатні накопичува-

тися в ґрунті й воді. Вони сприяють зростанню шкі-

дливих водоростей, мають негативний вплив на 

тварин і риб. 

Переважною більшістю доповідачів Конгресу 

CIMAC, який проходив у 2010 року в Бергені (Нор-

вегія), зазначалося, що пріоритетом сучасного дви-

гунобудування є проблеми пов’язані з негативним 

впливом дизелів на навколишнє середовище. Якщо 

раніше основними напрямками у сфері вдоскона-

лення поршневого двигунобудування були роботи 

спрямовані на зменшення питомої витрати палива і 

підвищення питомої потужності, то сьогодні голо-

вним завданням при розробці нових і перспектив-

них типів дизелів є зменшення викидів забруднюю-

чих речовин з відпрацьованими газами [2]. 

За кордоном, для суден морського і змішаного 

(річка-море) плавання питомі середньозважені ви-

киди забруднюючих речовин в відпрацьованих га-

зах дизелів нормуються “Технічним Кодексом 

щодо викидів окислів азоту від суднових двигунів”. 

Кодекс є складовою частиною “Міжнародної Кон-

венції щодо запобігання забрудненню суднами” 

(МАРПОЛ 73/78). Цей директивний документ був 

ухвалений на конференції членів Міжнародної 

Морської Організації (IMO), яка відбулася 26 вере-

сня 1997 року і набула чинності 1 січня 2000 року. 

[2, 3]. 

Норми забруднення, встановлені Агентством 

ЕЕА також відповідають Міжнародному стандарту 

ISO 8178 “ДВС. Вимірювання емісії шкідливих ре-

човин”. 

З 2009 року набув чинності Європейський ста-

ндарт “Граничного Рівня Викидів для внутришніх 

водних шляхів“ (Emission Standards. EU: Nonroad 

Engines. Inland Waterway Vessels. Stage IIIA). Цей 

документ відповідає стандарту Американського 

Агентства з охорони навколишнього середовища 

“Tier 2”. 

В Україні основним діючим нормативним до-

кументом, що обмежує викиди шкідливих речовин 

з відпрацьованими газами суднових дизелів, є Рег-

ламент (ЄС) 2015/757 та стандарт ISO 3046-1:2002 

[3,4]. 

У липні 2011 року «Правила по запобіганню 

забрудненню з суден» Регістру судноплавства Ук-

раїни було офіційно закріплено. У Частині V Пра-
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вил Регістру судноплавства України на основі резо-

люції МЕРС.184(59) «Керівництво 2009 по систе-

мах очистки відпрацьованих газів». були викладені 

вимоги щодо запобігання забрудненню атмосфери 

судновими дизелями (головними та допоміжними) 

[4]. У цьому документі викладені нормативні зна-

чення викидів шкідливих (забруднюючих) речовин 

та димності відпрацьованих газів, методи вимірю-

вань, обстеження і порядок огляду суднових двигу-

нів. 

Допустимі значення шкідливих викидів для 

нових головних і допоміжних суднових дизелів, ви-

пущених з 1 січня 2000 року наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Граничні значення питомих середньозважених викидів забруднюючих речовин 

Критичний параметр Найбільше припустиме значення 

Питома середньозважений викид оксидів 

азоту (NOx ) у приведенні до NO2 , г / (кВт · год) 

17,0 при n ≤ 130 

45 n -0,2 при 130 <n ≤ 2000 

9,8 при n> 2000 

Питома середньозважений викид оксиду 

вуглецю (СО), г / (кВт · год) 
3,0 

Питома середньозважений викид 

сумарних вуглеводнів (СН) в перерахунку 

на умовний склад С1 Н1,85 , г / (кВт · год) 

1,0 

Примітка: n – частота обертання валу двигуна, хв -1. 

  

На рисунку 1 графічно зображена залежність 

граничних значень питомих середньозважених ви-

кидів оксидів азоту для дизелів морського і річко-

вого флоту. 

Динаміка процесу посилення норм шкідливих 

викидів судновими дизелями в новій редакції Про-

грами VI Матеріалів Міжнародної Конвенції 

МАРПОЛ 73/78 представлена в таблиці 2. 

 

 
Рис. 1. Граничні значення питомих середньозважених викидів оксидів азоту залежно від частоти обер-

тання колінчастого вала для суднових дизелів, випущених з 1 січня 2000 р. і після цієї дати 

 

Таблиця 2 

Граничні значення питомих середньозважених викидів оксидів азоту 

Період побудови судна 
Частота обертання валу двигуна, об / хв 

n <130 130≤ n <2000 n ≥ 2000 

01.01.2000 - 01.01.2011 (Tier 1) 17,0 45*n-0,2 9,8 

01.01.2011 - 01.01.2016 (Tier 2) 14,4 44*n-0,23 7,7 

01.01.2016 -.... (Tier 3)  3,4 9*n-0,2 2,0 

 

На рисунку 2 представлено графіки залежнос-

тей, наведених у таблиці 2.  

Розглянемо технічні характеристики дизелів 

річкового флоту ПрАТ «Українське Дунайське Па-

роплавство», що знаходяться в експлуатації. 

Нажаль, останніми роками в зв’язку економіч-

ними труднощами, заміна застарілих дизелів на су-

часні, з поліпшеними екологічними характеристи-

ками практично не проводилися. Технічний стан 

дизельного парку поки що підтримується періодич-

ним проведенням середніх і капітальних ремонтів. 

У зв’язку з цим, метою подальшого дослі-

дження є аналіз і дослідження способів зменшення 

викидів оксидів з відпрацьованими газами вітчиз-

няних суднових дизелів, що знаходяться в експлуа-

тації і приведення їх прийнятим Міжнародним нор-

мам Tier 2. 
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Рис.2. Залежність граничних значень питомих середньозважених викидів оксидів азоту судновими дизе-

лями, що регламентуються Вимогами МАРПОЛ 73/78 

 

2 Основні напрямки комплексного поліпшення 

екологічних показників річкового транспорту 

Міжнародною організацією зі стандартизації 

(ISO) в 1987 році були розроблені і затверджені ста-

ндарти на паливо БР-8216 і БР-8217. Ці стандарти 

ISO кожні 5 років піддаються перегляду і в них вно-

сяться необхідні корективи. У 2010 році на вимогу 

Міжнародної морської організація (ММО) ISO під-

готувала специфікацію морських сортів палива, що 

відповідає переробленому Додатку VI Міжнарод-

ної конвенції щодо запобігання забрудненню із су-

ден (МАРПОЛ). Наразі ці стандарти позначаються 

як ISO 8216:2017 та ISO 8217:2017 і визначають 4 

марки дистилятів і 6 марок залишкових суднових 

палив. Дистилятні палива: газойль DMA, чисте ди-

зельне паливо DMB і DMZ (з великим значенням 

мінімальної в'язкості), паливо DMX, призначене 

для використання в зовнішньому аварійному обла-

днанні. В'язкість цієї групи палив при 40оС стано-

вить 1,4 ... 2,5 мм2/с (сСт). Залишкові палива: RMA, 

RMB, RME, RMG, RMH, RMKG, в'язкість яких при 

50оС лежить в межах 180…700 мм2/с (сСт) [5, 6]. 

Екологічні вимоги, що пред'являються до СЕУ 

в цілому і до суднових дизелів зокрема, змушують 

проводити їх експлуатацію на паливах з пониже-

ним вмістом сірки. Згідно з вимогами Міжнародної 

конвенції макро-, в деяких особливих районах вміст 

сірки у використовуваному паливі не має переви-

щувати 0,1% [7]. При цьому слід враховувати, що 

нафтопереробна промисловість сьогодні ще не го-

това до виробництва необхідних обсягів палив з по-

дібним вмістом сірки, а на ринок надходить паливо, 

фракційний склад якого містить до 3% сірки [7, 8]. 

Дослідниками, при проведенні швидкісний кі-

нозйомки процесу горіння розпорошеного палива в 

камері згоряння дизеля були виявлені стійкі за ча-

сом і в просторі локальні зони горіння. Відзначено, 

що процес окислення азоту в основному відбува-

ється в локальних високотемпературних осередках 

горіння “багатою” суміші. 

Загальновизнаними світовими лідерами у 

сфері розробки сучасних технологій скорочення 

шкідливих викидів судновими дизелями є провідні 

німецькі компанії MAN Diesel & Turbo, MTU 

Friedrichafen, і американська компанія Caterpillar 

Motoren GMBh. 

Розглянемо основні способи скорочення вмі-

сту забруднюючих речовин, які розроблені і в да-

ний час знайшли практичне застосування в сучас-

них транспортних дизелях. 

Це способи можна умовно розділити на два ос-

новних напрямки: 

– внутрішні – реалізовані в циліндрі дизеля, які 

базуються на управлінні та вдосконаленні робочого 

процесу;  

– зовнішні – засновані на очищенні відпрацьо-

ваних газів за допомогою різних фільтрів, каталіза-

торів, пристроїв призначених для додаткового оки-

слення в повному обсязі згорілого палива і масла, а 

також застосування способу відновлення оксидів 

азоту за допомогою водного розчину сечовини 

(SCR-процес).  

Ведуться інтенсивні дослідження, спрямовані 

на розробку і використання альтернативних, еколо-

гічно чистих палив. До таких палив відносяться: га-

зовий конденсат, різні рослинні масла, спирти, ди-

метиловий ефір, стиснений та скраплений природ-

ний газ, водень і інші види палив. 

Необхідно відзначити, що на газові двигуни 

вимоги Міжнародної Конвенції МАРПОЛ 73/78 не 
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поширюються, тому що за прийнятою класифіка-

цією такі двигуни не відносяться до двигунів із за-

палюванням від стиснення. Тому газові двигуни, за 

погодженням з Регістром, можуть встановлюватися 

і експлуатуватися на судах без доопрацювання кон-

струкції і без обмежень. У перспективі, за винятком 

стисненого та скрапленого газу, інших видів альте-

рнативних палив зможуть знайти широке практи-

чне застосування тільки в разі гострого дефіциту і 

високої вартості традиційних нафтових палив. 

Поки єдиною технологією готовою до впрова-

дження є технологія селективного каталітичного 

відновлення оксидів азоту аміаком (SCR-процес). 

До недоліків використання зовнішніх способів 

скорочення шкідливих викидів відносяться: 

– збільшення опору потоку відпрацьованих га-

зів на такті випуску, що погіршує процес очищення 

циліндра від відпрацьованих газів і підвищує ви-

трата палива;  

– збільшення часу на проведення додаткового 

технічного обслуговування додаткового облад-

нання; 

– необхідність періодичної заміни або регене-

рації каталізаторів. 

Ці чинники збільшують габарити, складність і 

вартість дизеля, підвищують експлуатаційні ви-

трати, знижують надійність роботи і зручність об-

слуговування суднової дизельної енергетичної ус-

тановки. 

Зниження питомої витрати палива можна дося-

гти тільки за допомогою подальшого вдоскона-

лення внутрішніх методів. Організація якісного і 

повного згоряння палива, в свою чергу, дозволить 

підвищити ефективність використання зовнішніх 

способів зниження шкідливих викидів. 

Проблема одночасного і комплексного поліп-

шення паливної економічності і зниження шкідли-

вих викидів в двигунах випуску до 1990 р. в свій час 

представляла собою суперечливу і нездійсненне за-

вдання, яку неможливо було вирішити відомими 

способами регулювання і настройки. Наприклад, 

скорочення викидів оксидів азоту, зниження макси-

мального тиску згоряння, швидкості наростання ко-

лінчастого вала і шуму, що генерується процесом 

горіння, можна досягти за допомогою зменшення 

кута випередження подачі палива. Однак наслідком 

цього стане неминуче збільшення питомої ефекти-

вної витрати палива, температури відпрацьованих 

газів, викидів незгорілих твердих і газоподібних ву-

глеводневих сполук. 

Розглянемо найбільш ефективні “внутрішні” 

способи зменшення забруднення атмосферного по-

вітря відпрацьованими газами, які знайшли своє 

практичне застосування в сучасному двигунобуду-

вання: 

– вдосконалення робочого процесу; 

– додавання присадок до повітря і палива. 

Перевагою цих способів є потенційна можли-

вість одночасно зі скороченням шкідливих викидів 

підвищити індикаторний ККД дизеля за рахунок 

збільшення повноти і своєчасності процесу зго-

ряння палива [9]. 

Основним напрямком комплексного поліп-

шення економічних і екологічних показників за ко-

рдоном, є підвищення тиску впорскування палива і 

застосування електронного мікропроцесорного уп-

равління процесами сумішоутворення і газообміну. 

У серійному виробництві транспортних дизелях 

практично реалізовано тиск впорскування палива 

до (200-250) МПа, планується збільшення тиск до 

300 МПа і більше [9, 10]. Це дозволяє досягти зме-

ншення вмісту всіх нормованих шкідливих речовин 

що містяться у відпрацьованих газах при одночас-

ному скороченні питомої ефективної витрати па-

лива. Однак вартість такого дизеля в порівнянні з 

базовим двигуном підвищується в (2-2,5) рази [10]. 

Іншим ефективним способом одночасного по-

ліпшення екологічних і економічних показників ди-

зеля є збудження в камері згоряння газодинамічних 

коливань робочого тіла. При збільшенні амплітуди 

пульсацій повітряного заряду інтенсифікується 

процеси сумішоутворення і згоряння розпороше-

ного палива. Краплі палива, володіючи певною ма-

сою, не встигають відстежувати високочастотні 

пульсації газового середовища і в результаті відбу-

вається додаткове охолодження крапель палива по-

вітряним зарядом [10]. Недоліком цього способу є 

необхідність внесення значних змін в конструкцію 

дизеля. 

У суднових дизелях зниження вмісту токсич-

них речовин у відпрацьованих газах (до 20 % ) може 

бути досягнуто за рахунок одночасного підви-

щення ступеня стиснення і зміни фаз газорозподілу 

(цикл Міллера). Однак подальше зниження шкідли-

вих викидів можливо лише за рахунок підвищення 

витрати палива і дефорсування дизеля [9]. 

Як видно з проведеного аналізу, більшість ро-

зглянутих технологій і способів зниження шкідли-

вих викидів пов’язані з ускладненням конструкції 

дизеля, підвищенням їх вартості, збільшенням ви-

трат на обслуговування і експлуатацію. За даними 

зарубіжних дослідників підвищення ціни екологі-

чно чистого двигуна може досягати до 250 % від 

ціни базового дизеля [9]. 

До переваг другого напрямку (додавання при-

садок до палива і повітрю) відносяться можливість 

поліпшення екологічних показників дизелів знахо-

дяться в експлуатації. 

Газові присадки до повітря, що вводяться на 

такті наповнення уповільнюють швидкість утво-

рення оксидів азоту при горінні палива. Як приса-

док можуть використовуватися пари води і палива, 

водневомісні гази, продукти термохімічної переро-

бки рідкої вуглеводневої сировини [9, 10] а також 

вода, яка розпилюється за допомогою форсунок у 

впускному колекторі або в циліндрі дизеля [11]. 

У середньооборотних дизелях фінської фірми 

Wartsila вода впорскується безпосередньо в камеру 

згоряння за допомогою двохголчастої форсунки до 

моменту початку подачі палива. Така двохпаливна 

система дає змогу регулювати кількість води, що 

подається в циліндр дизеля і в необхідних випадках 

відключати її подачу. Впорскування води прово-

диться в сфері найбільш інтенсивного утворення 
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оксидів азоту. Це технічне рішення зменшує конце-

нтрацію окислів азоту в відпрацьованих газах суд-

нових дизелів до 60 %. 

Досить ефективним засобом скорочення шкід-

ливих викидів є застосування присадок вводяться в 

паливо. 

До таким присадкам відносяться: диметиловий 

ефір, бензин, метанол, етанол, рапсове масло, вода 

[9–12]. 

Застосування диметилового ефіру (ДМЕ) як 

присадки до дизельного палива в кількості 30 % , (в 

порівнянні з чистим паливом), зменшує димність на 

62 % , концентрацію оксидів азоту на 29 % , темпе-

ратуру відпрацьованих газів на 10 % [9]. Такого ре-

зультату досягнуто завдяки високому вмісту в 

складі ДМЕ (близько 35 % ) пов’язаного кисню.  

Ефективним засобом зменшення концентрації 

твердих частинок є застосування антідимних при-

садок вводяться в паливо на основі сполук барію, 

ферроцена, стронцію та інших лужноземельних ме-

талів. До них відносяться нафтенат барію, ИПХ-

702, “Лубрізол-565”, “Парадайн-12”, “Монсанто”, 

алкилфосфатов та інші [10, 11]. Присадки є каталі-

заторами процесу горіння. Вони селективно впли-

вають на процес горіння вуглецю і практично не 

впливають на хімічну кінетику інших з’єднань. 

Механізм дії присадок на процес горіння оста-

точно не вивчений. Існує і така точка зору, що за-

стосування таких присадок гарантує зниження ви-

кидів твердих частинок будь-якого серійно випус-

кається дизеля до рівня відповідного вимогам будь-

якого чинного стандарту [12]. 

Серед присадок додаються до палива найбі-

льше практичне застосування отримала вода. Вона 

може подаватися окремо, змішуючись з паливом в 

корпусі форсунки [9, 12], або у вигляді водопалив-

ної емульсії (ВПЕ ) яка готується в спеціальній 

установці [9–11]. Оптимальна кількість води в ему-

льсії залежить від типу і технічного стану дизеля і 

паливної апаратури, режиму роботи, сорти палива, 

і ряду інших чинників. 

Іншими важливими достоїнствами викорис-

тання в якості палива емульсій є: 

– зменшення теплонапряженности деталей 

ЦПГ [7]; 

– скорочення витрат мастила на угар (до 40 % 

і більше) [7, 8]; 

– збільшення терміну служби розпилювачів і 

випускних клапанів при використанні важких сор-

тів палива. 

3. Вплив властивостей гомогенного палива на 

екологічні показники річкового транспорту 

На основі наведеного аналізу показано, що, од-

ним з ефективних маловитратних і простих спосо-

бів зменшення викидів шкідливих речовин з відп-

рацьованими газами суднових дизелів є застосу-

вання присадки води до палива у вигляді емульсії 

[9]. 

До перших досліджень застосування ВПЕ в ди-

зелях, які дали позитивні результати, належать ро-

боти, виконані в Каліфорнійському університеті в 

США [10]. 

У 80 роках ХХ століття великий обсяг по ви-

вченню і впровадженню водопаливних емульсій на 

судах річкового флоту виконаний в Новосибірсь-

кому інституті інженерів водного транспорту 

(НІІВТ) під керівництвом д. т. н., професора Лебе-

дєва О. Н. спільно з Центральним науково-дослід-

ним інститутом (ЦНІДІ). 

Дослідна експлуатація суднових дизелів на во-

допаливних емульсіях важкого палива з водою в За-

хідносибірському річковому пароплавстві показала 

помітне поліпшення економічності, зниження шкі-

дливих викидів і температури відпрацьованих газів. 

Наразі, на судах річкового флоту емульсія не засто-

совується [11]. 

Присутність води в паливі знижує концентра-

цію оксидів азоту і в ряді випадків дозволяє змен-

шити питому ефективну витрату палива. 

На рисунках 3 і 4 зображені навантажувальні 

характеристики дизеля при частоті обертання колі-

нчастого вала рівний 2000 об/хв [10, 11]. 

 

 
Рис. 3. Залежність концентрації оксиду азоту, що міститься у відпрацьованих газах від дисперсності 

ВПЕ дизельного палива 
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Рис. 4. Залежність ефективного ККД дизеля від розміру крапель води в емульсії при робіт з наванта-

жувальної характеристики: 

1 – дизельне паливо; 2 – dw = 0,20 мкм; 3 – dw = 0,45 мкм. 

 

З наведених опублікованих у пресі даних ви-

дно, що водопаливна емульсія є ефективним засо-

бом скорочення викидів оксидів азоту з відпрацьо-

ваними газами дизелів. Зі зменшенням розмірів 

включень води в емульсії, в переважній більшості 

дослідів спостерігається подальше зменшення кон-

центрації NOх. Однак цей напрямок поліпшення 

екологічних показників негативно позначається на 

економічності. Неоднозначність і суперечливість 

наведених в огляді експериментальних даних мо-

жна пояснити відмінностями в конструкції дизелів 

і способах отримання емульсій та їх властивості. 

Тому процеси і явища, що відбуваються в ході 

мікросумішоутворення в умовах камери згоряння, а 

також способи приготування дрібнодисперсних 

емульсій їх властивості, вплив характеристик ему-

льсії на екологічні та економічні показники дизеля 

визначають необхідність проведення додаткових 

теоретичних і експериментальних досліджень в цій 

галузі. 

4. Висновки 

Проведений огляд і аналіз стану питання в об-

ласті скорочення викидів шкідливих речовин у від-

працьованих газах суднових дизелів знаходяться в 

експлуатації дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Охорона атмосферного повітря є пріоритет-

ним напрямком у розвитку вітчизняного і світового 

дизелебудування. 

2. Серед нормованих хімічних сполук, що міс-

тяться у відпрацьованих газах дизелів, найбільш не-

безпечними для природи і людини є оксиди азоту.  

3. Актуальність проведення досліджень щодо 

скорочення концентрації оксидів азоту в продуктах 

згоряння суднових дизелів визначаються необхідні-

стю виконання постійно посилюються міжнарод-

них і вітчизняних стандартів.  

4. Кількість оксидів азоту утворюється при зго-

ранні палива в камерах згоряння залежить від мно-

жіни різноманітних факторів. Це: конструкція дви-

гуна, його технічний стан, режими роботи, сорт па-

лива і інші. 

5. Аналіз відомих методів зменшення шкідли-

вих викидів показав, що найменш витратним і про-

стим способом скорочення концентрації оксидів 

азоту в суднових дизелях знаходяться в експлуата-

ції є введення присадки води до палива у вигляді 

водопаливної емульсії. 

6. Ефективність застосування ВПЕ для зни-

ження викидів оксидів азоту підвищується зі змен-

шенням її дисперсності. Однак при цьому, в пере-

важній більшості випадків, збільшується питома 

ефективна витрата палива. 

7. Метою дослідження є зменшення викидів 

оксидів азоту містяться у відпрацьованих газах ди-

зеля за допомогою застосування мікрогетерогенних 

емульсії дизельного палива з водою. 
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Abstract 

The article deals with the question of the optimal, extreme (minimum) location of one flat figure, namely, a 

square in the first case, as well as an equilateral triangle in the second case relative to a circle with a common 

center of these figures. The main criterion for the optimality of such mutual placement of one figure relative to 

another are such criteria as the effective location of the total length of the set of lines, according to which the 

discrepancy of these figures and the estimate of the area of their discrepancy occur. The value of a certain function 

that determines the length of the sum of the lines of discrepancy of the figures in both cases and the function that 

determines the area of discrepancy is obtained. A study of the extremality of such functions has been performed 

and it has been shown that at the found point of the extremum, the function determines the total length of the line 

of divergence of the figures and the corresponding area of divergence acquires extreme values. Figures are given 

for a better understanding of the formulation and solution of the problem. Conclusions are made in which the 

values of the required arguments are given and the corresponding function will acquire extreme values. 

Keywords: circle, square, equilateral triangle, length of the arc of a circle and its part, length of the side of 

the square, area, extremality of functions of one variable. 

 

Introduction. Relevant both from the point of 

view of theory and from a number of specific practical 

applications is the problem of effective extreme (mini-

mum) location of one flat geometric figure relative to 

another [1-8], in particular, the location of a circle rel-

ative to a square (Fig. 1) and an equilateral triangle 

(Fig. 2). It is established that only at certain ratios of the 

radius of the circle to the length of the side of the square 

or triangle, the length of the arc of the total line, which 

is the discrepancy of these geometric objects, will ac-

quire extreme (minimum) value. The results of the 

study are devoted to the search for such mutual rela-

tions of the mentioned geometrical characteristics of 

these figures. 

Materials and methods When solving a number 

of applied technical problems to study the optimal ex-

treme values, the standard mathematical approach [1-8] 

is most often used, according to this approch the value 

of some function depending on one or more variables 

is established, and the corresponding conditions (equa-

tions or system of equations), from which it is possible 

to establish the extreme values of such arguments and, 

finally, the value of the function introduced into con-

sideration when the values of the extreme arguments 

are found. The article continues the analysis of studies 

of the mutual effective arrangement of standard geo-

metric figures, namely, the effective location of the arc 

of a circle relative to first a square, then an equilateral 

triangle with a common center of these figures, as it has 

been studied in the scientific work [1]. But if in the sci-

entific work [1] the function, which is based on the es-

tablishment of a certain area, for which the geometric 

figures do not coincide, has been calculated and stud-

ied, then in these study as the basic working function 

offers another numerical characteristic, such as some 

length of the total polyline or arcs, etc.. 

As the main criterion for such an effective cover-

age of one figure with another with a common center, 

it is proposed to choose such an indicator as the mini-

mum length of the line [1,2,6], on which these geomet-

ric figures do not match. On the basis of this geometric 

indicator the corresponding function depending on a 

certain argument is constructed and the research of this 

function by methods of differential calculus is carried 

out. It is shown that this function acquires the minimum 

values which are established at extreme values of this 

argument. 

Experimental 1. Supposing that we have a square 

with the length of its side equal to 2𝑎 (Fig. 1). 

That is, 𝑂𝐴 = 𝑎, 𝑂𝑀 = 𝑂𝑁 = 𝑟 is the radius of a 

circle centered at point 𝑂. This point is also the center 

of the entered square. 𝜑 is the value of the desired op-

timal angle between the leg 𝑂𝐴 and the hypotenuse 𝑂𝑁, 

which depends on the ratio between the length of the 

side of the square and the radius of the circle to obtain 

the optimal (minimum) value of the function that char-

acterizes the length of the total line. Let the length 𝐿 be 

the total value of the lengths 𝐿1 and 𝐿2within the first 

450 of the first quarter, where the figures indicated at 

the beginning of the work do not coincide (have a dis-

crepancy). Obviously, due to the symmetry of the fig-

ure, the total length of the line of divergence 𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 will 

be equal to 8𝐿. 
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Fig.1. Covering a circle with a square with a common center, determining the unknown argument 𝜑 , which 

depends on the length of the line 𝐿 , on which these figures do not match. 

 

From the right triangle 𝑂𝐴𝑁 we have obvious 

trigonometric relations: 

cos𝜑 =
𝑎

𝑟
⇒ 𝑎 = 𝑟cos𝜑.   (1) 

 For the first half of the first quarter we have a limit 

on the angle 𝜑:  

𝜑 ∈ [0; 450].    (2) 

We also have:𝐿1 = 𝑎 − 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠𝜑 −
sin𝜑), (3) 

𝐿2 = 𝑟𝜑,    (4) 

𝐿 = 𝐿1 + 𝐿2 = 𝑟𝜑 + 𝑟(𝑐𝑜𝑠𝜑 − sin𝜑) = 

= 𝑟(𝜑 + 𝑐𝑜𝑠𝜑 − sin𝜑).   (5) 

Here 𝐿 is a function that establishes the total length 

of the arc of divergence of geometric figures. Finding 

the first derivative of this function by its argument 𝜑 

and equating this value to 0, we obtain the equation  

𝐿𝜑
′ = 𝑟(1 − sin𝜑 − cos𝜑) = 0,  (6.1) 

or: √2cos(𝜑 − 450) = 1.   (6.2) 

Taking into account condition (2), we have a 

critical value of the angle 𝜑 = 0. 

Find the second derivative of the function 𝐿 and 

set its sign at 𝜑 = 0: 

𝐿𝜑𝜑
′′ = 𝑟(−cos𝜑 + sin𝜑), 

𝐿′′(𝜑 = 0) = 𝑟(−cos0 + sin0) = −𝑟 < 0 ⇒ 𝐿 →
𝑚𝑎𝑥      (7) 

For 𝜑 = 0 we obtain the ratio between the 

geometric characteristics of the radius of the circle and 

half the length of the side of the square: 

𝑎 = 𝑟cos0 ⇒ 𝑎 = 𝑟   (8) 

This means that in the case of a circle inscribed in 

a square (Fig. 2), the value of 𝐿, and hence the total 

length of the outer line along which the geometric 

figures diverge, acquires the maximum value: 
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Fig.2. Inscribed in a square circle as the maximum value of the outer line of divergence of the geometric figures 

when 𝜑 = 0. 

 

𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑥(𝜑 = 0) = 8𝐿 = 8𝑎 = 8𝑟.      (9) 

Another extreme situation - if the square is inscribed in a circle (Fig. 3). In this case 

𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑛(𝜑 = 450) = 2√2𝑎 = 2π𝑟.      (10) 

 
Fig.3. The square inscribed in a circle as the minimum minimum value of the outer line of divergence of geomet-

ric figures at 𝜑 = 450. 

 

2. In this paragraph the problem similar to the one 

considered in the previous point 1 is solved and inves-

tigated, with the difference that the condition of an ef-

fective arrangement of an arc of a circle concerning an 

equilateral triangle with the common center of these 

figures is established (fig. 4). Let ABC be a triangle 

with side 𝑎 whose center coincides with the plane of the 

circle of radius 𝑟. We have the following geometrical 

characteristics of the lengths of the corresponding seg-

ments: 

ОН = 𝑟, О𝑅 =
𝑎√3

6
, 𝑅𝐻 = √𝑟2 −

𝑎2

12
, 

𝐻𝐶 =
𝑎

2
− √𝑟2 −

𝑎2

12
,   (11) 

cos𝛽 =
𝑎√3

6𝑟
⇒ 𝑟 =

𝑎√3

6cos𝛽
, 𝛽 ∈ [0; 600]. (12) 

We can introduce the function 𝐿, which sets the 

total length of the line of divergence of the geometric 

figures relative to one of the vertices of the triangle, 

namely the vertex 𝐶, and this function is defined as fol-

lows: 
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𝐿 = 2𝑇𝐶 +∪ 𝑇𝑃 = 2 (
𝑎

2
− √𝑟2 −

𝑎2

12
) + 2𝑟𝛽,або   (13.1) 

𝐿 = (𝑎 − 2√𝑟2 −
𝑎2

12
) + 2𝑟𝑎𝑟𝑐cos

𝑎√3

6𝑟
.     (13.2) 

 
Fig. 4. Covering the circle with an equilateral triangle ABC with a common center O, determining the unknown 

argument 𝛽, which depends on the length of the line 𝐿, on which these figures do not match. 

 

In this problem it is useful to introduce the func-

tion 𝑙 reduced to 𝐿, namely: 

𝑙 =
𝐿

𝑟
=

𝑎

𝑟
− 2√1 −

𝑎2

12𝑟2 + 2𝑎𝑟𝑐cos
𝑎√3

6𝑟
. (14.1) 

Let 𝑡 =
𝑎

𝑟
 be the only argument of the function 𝑙 

that depends on the fraction of the relation 𝑎 to 𝑟, then 

with respect to 𝑙 we have: 

𝑙 = 𝑡 − 2√1 −
𝑡2

12
+ 2𝑎𝑟𝑐cos

𝑡√3

6
. (14.2) 

Find and equate to 0 the first derivative 𝑙: 

𝑙𝑡
′ = 1 +

𝑡−2√3

6√1−
𝑡2

12

= 0.   (15.1)  

The obtained equation (14) with respect to the un-

known argument 𝑡 is written in the form: 

62(1 −
𝑡2

12
) = (2√3 − 𝑡)2.  (15.2)  

Where 𝑡2 − √3𝑡 − 6 = 0 ⇒ 𝐷 = 27, √𝐷 =

3√3  ⇒  𝑡 = 2√3, (here 𝑡 is the only logical solution of 

equation (15.2), since 𝑡 > 0). At this value of 𝑡 accord-

ing to relation (12) we have the equation cos𝛽 = 1cosβ 

or 𝛽 = 0. The answer of the required angle 𝛽 means 

due to the necessary condition of existence of extreme 

values that on the interval 𝛽 ∈ [0; 600] the function 𝑙 
(and hence 𝐿) is monotonic depending on its argument, 

and therefore the smallest and largest of its possible val-

ues are reached at the ends of the corresponding seg-

ment from the specified area of definition of these func-

tions. At 𝛽 = 0 we have a situation of reaching the min-

imum of the function 𝑙, which is geometrically 

interpreted by the arrangement of the initial figures as 

a circle inscribed in an equilateral triangle (Fig. 5). 

А 

В 

С 

О 

Р 

Т 

Н 

R 

L 

β 

β 

300 

L1 

L2 

L=L1+L2 

AB=AC=BC= a   

r 



Slovak international scientific journal # 49, (2021) 25 

 
Fig.5. The limit position of geometric figures as inscribed in an equilateral triangle circle at the value of the pa-

rameter 𝛽 = 0, for which the function 𝐿 reaches its minimum value. 

 

In this case (𝛽 = 0) the total length of the line that 

determines the discrepancy of the given geometric 

shapes is equal to: 

𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑖𝑛 = 𝐿∆𝐴𝐵𝐶 = 3𝑎 =
18

√3
𝑟.         (16) 

Another limiting, but already the maximum value 

of the total length of the line of divergence is achieved 

when the value of the parameter 𝛽 equal to 600. In this 

case, geometrically we have the situation when the arc 

of a circle describes a given equilateral triangle (Fig. 6). 

Thus the full length of an external line on which the 

specified geometrical curves run, obviously, will coin-

cide with the length of an arc of all circle: 

𝐿𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑥 = 2π𝑟 =
2π

√3
𝑎.              (17) 

 
Fig. 6. The limiting arrangement of geometric figures as described around an equilateral triangle is a circle 

about the center at the point O at the value of the parameter 𝛽 = 600, for which the function 𝐿 reaches the maxi-

mum value. 
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The function can be proposed as another alterna-

tive criterion for the extreme relative position of several 

geometric figures with a common center. It sets the 

value of the total area by which these figures do not 

match. As an example of a specific implementation of 

this approach, consider the question of the effective 

placement of the area of a circle and the area of an equi-

lateral triangle with a common center of these geomet-

ric shapes. 

Supposing that we have an equilateral triangle 

ABC with side α, whose area is covered by another 

area, namely, the area of the circle of radius r with the 

common center of these two figures (Fig. 7). 

We have OH = OT = OP = r, AB = AC = BC = α. 

The points H, T, P can vary depending on the change in 

the radius of the circle itself or on the change of the 

length of the side of an equilateral triangle. Therefore, 

the angle β, which is the angle between the OR catheter 

and the hypotenuse OH of the right-angled triangle 

ORN, will also be a variable. The limits from which the 

specified angle β can be changed, namely: 0 <β <600, 

are obvious from (Fig.7), since the angle ^ ROH = 600. 

In the entered notation there are obvious trigono-

metric ratios: 

.cos32cos
3

6

6

3
cos  

r

a

r

a
     (18) 

 
Fig. 7. Equilateral triangle ABC with side α, whose area is covered by the area of the circle of radius r with 

common center. 

 

 

As part of the area on which the geometric figures do not coincide, as shown in (Fig.7), we take the area S = 

S1 + S2. Then, obviously, the total area over which the figures do not coincide will be 3S. For the components of 

the additions of the required area using the appropriate geometric formulas we have the following equations: 
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Thus, the total area becomes significant 
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Conducting in the last equality identical algebraic transformations using relation (18), we obtain the final 

form of the function of the variable area S using the formula (22), which is definitive for further study: 
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In this last relation (22) we have a record of a function S dependent on the variable argument β. Thus, it 

remains to investigate for the existence of extreme values the obtained function. 

Therefore, we first find the value of the first derivative of the function obtained by its argument β and equate 

the value of this derivative to zero: 

.0)2cos32sin322(2   rS     (23) 

From the obtained equation (6) we have the following equality with respect to the unknown argument β: 

.0cos2sin2sin3cos3cossin34 2222  
 
(24) 

Using known trigonometric transformations, equality (7) is transformed into the following: 

01345 2   tgtg
      

(25) 

Solve the obtained quadratic equation with respect to: 

Then we have unknown solutions of equation (25) are as follows: 

,
5

3217
)( 1


tg  

.
5

3217
)( 2


tg  

Since 73,13600 tg , therefore, both values will be within the range of possible values of β.  

The nature of the possible extreme values of the angle β is found by finding and investigating the second 

derivative of S. We have: 
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Find the signs of the second-order derivative at both points β 1,2 of the possible extremum of the function 

under study: 
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Since the value of the second derivative of function S at point β1 becomes negative, therefore, at this point, 

the function S takes the largest of its possible values, at the point β2, the second derivative is positive, so at this 

point the function S takes the smallest of its possible values (Fig. 8). Note that 0 <β1,2<600. 

 

 
Fig.8. Investigation of the extreme values character of the angle β by the results of the second derivative of S. 
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28 Slovak international scientific journal # 49, (2021) 

Setting the ratio of the parameters of the geometric characteristics of the side of an equilateral triangle α and 

the radius of the circle r, this ratio at each of the extremal points will be as follows: 
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with max,S  and the ratio 
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with .minS  

The total cumulative area over which the figures discussed in this paper will not be three times larger. To set 

the numerical values of the smallest and largest such areas, respectively, in each of the extreme values of the angle 

β for simplifications, we introduce the following notation: 

N1=
5

3217 
, N2=

5

3217 
. 

Then according to the angle β = β1 using equality (28.1) we have: 
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and then the total largest area with the result (22) takes the form: 
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Similarly, when β = β2 and 
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then we have the total, taking into account the result (22), the smallest area: 
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 (30) 

Using equality (18), we can write equality (29) and 

(30) in equivalent form by applying the length of side α 

of an equilateral triangle (these relations are not given). 

Conclusions. The article investigates the question 

of the optimal effective mutual arrangement of two ge-

ometric figures with a common center, namely the arc 

of a circle, first relative to a square and then relative to 

an equilateral triangle. As the main criterion for such 

mutual arrangements, it is proposed to take the length 

of the total line along which such figures diverge (outer 

line of divergence). The study of the function, which 

establishes the entire length of the line along which the 

discrepancy of the figures is observed, the extreme in-

dicates that this function acquires minimal values in the 

case of such an arrangement of figures when the circle 

is inscribed in a square or equilateral triangle (Fig. 2, 

Fig. 5). ), and when the circle described around these 

figures (Fig. 3, Fig. 6) such a function is maximal. The 

results of the study on the one hand are purely theoret-

ically classical, on the other hand, these results can be 

used in some transport problems for efficiency, in solv-

ing agronomic issues of optimal land management, and 

so on. 
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Анотація 

У статті наведені власні результати дослідження вмісту цинку (Zn) в сироватці крові і висвітлені пи-

тання його участі та клінічного значення при черепно-мозковій травмі (ЧМТ) легкого і середнього ступенів 

тяжкості в гострому та проміжному періодах у бійців операції об'єднаних сил (ООС) та у потерпілих поза 

зоною конфлікту. Вміст його в сироватці крові досліджувався на 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 добу, через 1, 3 і 4 

місяці після травми. Встановлено, що зниження вмісту Zn в сироватці крові характерне для всього гострого 

періоду ЧМТ легкого і середнього ступенів тяжкості, а в проміжному періоді відмічається нормалізація 

його показників при струсі і забої головного мозку легкого ступеня тяжкості, і утримується зниження його 

вмісту в сироватці крові при забої головного мозку середнього ступеня тяжкості. Оскільки дослідження 

вмісту мікроелементів поповнюють та поглиблюють сучасні уявлення про їх роль в обмінних процесах, 

характер перерозподілу за дії різних чинників, тому можна вважати що це є основою для втілення нових 

засобів діагностики та лікування при порушеннях мінерального гомеостазу різної етіології. 

Abstract 

The article presents the results of the study of the content of zinc (Zn) in the serum of the blood and highlights 

the issues of its participation and clinical significance in mild and moderate severity of traumatic brain injury in 

acute and intermediate periods in soldiers of Joint Force operation and victims outside the conflict zone. Its content 

in the serum of the blood was examined for 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 days, 1, 3 and 4 months after injury. It is estab-

lished that decrease in the content of Zn in the serum of the blood is characteristic of all acute period of the crani-

ocerebral trauma of mild and moderate degrees of severity, and in the intermediate period normalization of its 

indicators at concussion and contusion of brain injury of mild degree of severity, and decrease in its content in 

blood serum of contusion of brain injury of moderate degree of severity. As studies of micronutrient content com-

plement and deepen modern ideas about their role in metabolic processes, the nature of redistribution due to various 

factors, so we can assume that this is the basis for the implementation of new tools for diagnosis and treatment of 

mineral homeostasis of various etiologies. 

Ключові слова: черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій легкого і середнього ступенів 

тяжкості, гострий і проміжний періоди, бійці операції об'єднаних сил, потерпілі поза зоною конфлікту, 

сироватка крові, цинк. 

Keywords: traumatic brain injury, concussion, contusion mild and moderate severity, acute and intermediate 

periods, soldiers of the Joint Force operation, victims outside the conflict zone, blood serum, zinc. 
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Враховуючи ріст нейротравматизму, важкі на-

слідки травми, які нерідко призводять до інвалідно-

сті осіб працездатного віку, проблема дослідження 

патогенезу черепно-мозкової травми (ЧМТ) зали-

шається актуальним завданням сучасної медицини 

[5, 7, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29]. 

Різко зросла кількість бойової ЧМТ у мирний час у 

бійців операції об'єднаних сил (ООС) [11, 13, 14] і 

сучасні трагічні події, які відбуваються на сході на-

шої держави призвели до великої кількості поране-

них та летальних випадків [11, 12, 13, 14]. З ураху-

ванням цих даних травма черепа і головного мозку 

випереджує серцево-судинні захворювання і онко-

патологію [18, 21, 22]. Особлива увага приділяється 

пошуку біохімічних маркерів, які супроводжують 

гостру травму головного мозку, що пов'язано із не-

можливістю повністю пояснити розвиток всіх пато-

логічних проявів його пошкодження тільки за раху-

нок механічних уражень [1, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 23, 

32]. Щороку з'являються нові повідомлення про 

надлишок, чи дефіцит мікроелементів в організмі 

людини при різних патологічних станах та про їх 

участь у біохімічних процесах [15, 17, 23, 32]. Од-

ним із таких напрямків може стати дослідження мі-

нерального гомеостазу, зокрема вмісту цинку. 

Цинк (Zn) є складовою металоферментів, гормонів, 

приймає участь у процесах регенерації та всіх видах 

обміну речовин [1, 3, 4, 6]. Дефіцит його призво-

дить до активації ПОЛ, порушення процесів клітин-

ного імунітету [3, 9, 15, 17], також від Zn залежить 

антиоксидантний захист [23, 32]. Таким чином, ви-

вчення інтегрального метаболізму мікроелементів, 

і зокрема Zn, може бути маркером діагностики та 

лікування багатьох захворювань, у тому числі і 

ЧМТ легкого та середнього ступенів тяжкості, а 

включення його препаратів до протоколу лікування 

осіб із ЧМТ буде патогенетично обгрунтованим. 

Мета дослідження. У потерпілих поза зоною 

конфлікту та у бійців ООС із ЧМТ легкого і серед-

нього ступенів тяжкості вивчити вміст цинку в си-

роватці крові в гострому та проміжному періодах. 

Матеріал і методи. Після отримання письмо-

вої згоди на проведення комплексного обстеження 

відповідно до принципів Гельсінської декларації 

прав людини, Конвенції Ради Європи про права лю-

дини і біомедицину, відповідних законів України та 

міжнародних актів у рандомізований спосіб з попе-

редньою стратифікацією за наявності ЧМТ (Накази 

МОЗ України від 25.04.2006р. № 245 і № 380 «Про 

надання медичної допомоги хворим із ЧМТ»; від 

13.06.2008р. № 317 і від 17.06.2008р. № 320 «Про 

затвердження клінічних протоколів за спеціальні-

стю «Нейрохірургія»), факт якої підтверджений до-

кументально історією хвороби, у дослідження залу-

чено 218 бійців ООС (всі 218 чоловіки (100%) у віці 

від 20 до 55 років), які знаходились на лікуванні у 

військово-медичному клінічному центрі Західного 

регіону МО України і 283 потерпілих (92 жінок 

(32,51%) та 191 чоловіків (67,49%) у віці від 18 до 

55 років) поза зоною конфлікту, які знаходились на 

лікуванні у відділенні нейрохірургії Львівської клі-

нічної лікарні на залізничному транспорті з легкою 

і середнього ступенями тяжкості ЧМТ в гострому і 

проміжному періодах. Потерпілі поза зоною конф-

лікту з ЧМТ розподілялись на три групи: зі струсом 

головного мозку (СГМ) 143 хворих (48 жінок – 

33,57% і 95 чоловіків – 66,43%), із забоєм головного 

мозку легкого ступеня тяжкості (ЗГМЛС) 119 хво-

рих (38 жінок – 31,93% і 81 чоловіків – 68,07%), із 

забоєм головного мозку середнього ступеня тяжко-

сті (ЗГМСС) 21 хворий (4 жінок – 19,05% та 17 чо-

ловіків – 80,95%). Бійці ООС також були розподі-

лені на три групи: зі СГМ 144 бійців (66,06%), із 

ЗГМЛС 60 бійців (27,52%), із ЗГМСС 14 бійців 

(6,42%). Контрольну групу (КГ) склали 20 практи-

чно здорових осіб аналогічної статі та віку (14 чо-

ловіків (70,00%) і 6 жінок (30,00%)). 

Визначення вмісту цинку (Zn) проводили спі-

льно із співробітниками кафедри аналітичної хімії 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка (завідувач кафедри професор, 

д.хім.н., декан хімічного факультету Я.М. Каличак) 

на спектрофотометрі «Solar PV1251C» (ЗАО Солар. 

Беларусь) з комп’ютерною реєстрацією, методом 

атомно – абсорбційної спектрофотометрії (ААС) [2, 

16, 30, 31, 33] в сироватці крові, в гострому і промі-

жному періодах (1-2, 3-5, 7-10, 14-21 доба, через 1, 

3, 4 місяці після ЧМТ). Аналіз проб здійснювали за 

допомогою порівняння показників у пробах із ста-

ндартними показниками. 

Статистичний аналіз отриманої інформації 

проводили на персональному комп’ютері з викори-

станням програми «Statistica 6.0». Достовірними 

вважали значення за р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Отримані результати аналізу вмісту Zn в сироватці 

крові у потерпілих поза зоною конфлікту, у бійців 

ООС із ЧМТ легкого і середнього ступенів тяжкості 

в гострому і проміжному періодах, а також у здоро-

вих групи контролю наведені в таблицях 1, 2. 
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Таблиця 1 

Вміст цинку (Zn) в сироватці крові у потерпілих поза зоною конфлікту і у здорових групи контролю з 

черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах 

(n; М±м; р) 

Групи обстежених, кі-

лькість (n) 

Вміст цинку (Zn) мкмоль/л, в гострому і проміжному періодах 

1-2  

доба 

3-5  

доба 

7-10  

доба 

14-21  

доба 

через 1 мі-

сяць 

через 3 мі-

сяці 

через 4  

місяці 

СГМ потерпілі, 

n=143 

18,961± 

0,022 

р<0,05 

17,817± 

0,032 

р<0,05 

18,483± 

0,025 

р<0,05 

19,434± 

0,035 

р>0,05 

19,599± 

0,033 

р>0,05 

19,806± 

0,029 

р>0,05 

19,777± 

0,028 

р>0,05 

ЗГМЛС потерпілі, 

n=119 

18,538± 

0,031 

р<0,05 

17,621± 

0,041 

р<0,05 

18,273± 

0,021 

р<0,05 

19,328± 

0,035 

р>0,05 

19,600± 

0,022 

р>0,05 

19,646± 

0,013 

р>0,05 

19,646± 

0,013 

р>0,05 

ЗГМСС потерпілі, n=21 

18,404± 

0,031 

р<0,05 

17,459± 

0,016 

р<0,05 

18,113± 

0,052 

р<0,05 

18,930± 

0,019 

р<0,05 

19,448± 

0,024 

р>0,05 

19,407± 

0,090 

р>0,05 

19,407± 

0,090 

р>0,05 

КГ; n=20 20,002±0,363 

Примітки: р – достовірність різниць по відношенню до показників групи контролю 

 

У потерпілих поза зоною конфлікту, згідно да-

них табл.1 відмічаємо, що показники вмісту Zn в 

сироватці крові знижувалися із наростанням тяжко-

сті ЧМТ, і були найнижчими при ЗГМСС протягом 

всього періоду дослідження. При легкого ступеня 

тяжкості ЧМТ (СГМ і ЗГМЛС), як показав аналіз 

результатів дослідження, показники вмісту Zn в си-

роватці крові були достовірно зниженими в порів-

нянні із показником групи контролю на 1-2, 3-5 і 7-

10 добу (р<0,05). На 14-21 добу і через 1 місяць пі-

сля травми показники його вмісту, як при СГМ, так 

і при ЗГМЛС зростали, однак залишалися недосто-

вірно зниженими відносно контрольної групи 

(р>0,05), а через 3 і 4 місяці після травми в обох гру-

пах показники нормалізувалися та максимально на-

близилися до показника групи контролю (р>0,05). 

В групі потерпілих поза зоною конфлікту із ЧМТ 

середнього ступеня тяжкості (ЗГМСС) показники 

вмісту Zn в сироватці крові були достовірно зниже-

ними, порівнюючи з показником контрольної групи 

на 1-2, 3-5, 7-10 і 14-21 добу (р<0,05). В подаль-

шому (через 1, 3 і 4 місяці після травми) показники 

його вмісту істотно не змінювалися і залишалися 

недостовірно зниженими відносно показника групи 

контролю (р>0,05). 

Результати порівняння вмісту Zn в сироватці 

крові між періодами дослідження у потерпілих поза 

зоною конфлікту із СГМ та ЗГМЛС показали, що 

показники його вмісту були достовірно найниж-

чими на 3-5 добу (р<0,05), що очевидно, пов'язано 

із початком вторинних змін в головному мозку пі-

сля отриманої травми, та достовірно знизилися від-

носно показника 1-2 доби (р<0,05). На 7-10 добу по-

казники його вмісту дещо зросли і були достовір-

ними, порівнюючи з показниками 1-2 (р<0,05) та 3-

5 (р<0,05) доби. Від 14-21 доби спостерігалось по-

дальше зростання вмісту Zn в сироватці крові в 

обох досліджуваних групах з достовірно вищою рі-

зницею в порівнянні з показниками 1-2, 3-5 і 7-10 

доби (р<0,05). Через 1 місяць після травми, як при 

СГМ, так і при ЗГМЛС, достовірно вищою різниця 

залишалась відносно показників вмісту Zn в сиро-

ватці крові на 1-2, 3-5, 7-10 і 14-21 добу (р<0,05). 

Через 3 місяці після травми в групі потерпілих поза 

зоною конфлікту зі СГМ показник вмісту Zn в си-

роватці крові достовірно зріс, порівнюючи з його 

показниками на 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 доби та 1 мі-

сяця після травми (р<0,05), а при ЗГМЛС він вияви-

вся недостовірно вищим лише до показника 1 мі-

сяця після травми (р>0,05), однак також достовірно 

зріс по відношенню інших показників (р<0,05). Че-

рез 4 місяці після травми в групі потерпілих поза 

зоною конфлікту зі СГМ показник вмісту Zn в си-

роватці крові був достовірно вищим в порівнянні з 

показниками 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 доби і 1 місяця пі-

сля травми (р<0,05), за винятком показника 3 мі-

сяця після травми, коли вміст його недостовірно 

знизився (р>0,05). В групі із ЗГМЛС показник вмі-

сту Zn в сироватці крові через 4 місяці після травми 

був достовірно вищим порівняно із його показни-

ками 1-2, 3-5, 7-10 і 14-21 доби (р<0,05) та максима-

льно наближеним до показників 1 і 3 місяця після 

травми (р>0,05). Досліджуючи групу потерпілих 

поза зоною конфлікту із ЗГМСС відмічаємо, як і в 

групах СГМ і ЗГМЛС, що найнижчий показник вмі-

сту Zn в сироватці крові був на 3-5 добу (р<0,05) і 

достовірна різниця спостерігалась відносно показ-

ника 1-2 доби (р<0,05). Починаючи від 7-10 доби і 

до кінця 1 місяця після травми показники його вмі-

сту в сироватці крові достовірно зростали, порівню-

ючи з показниками 1-2, 3-5 доби (р<0,05), а також 

7-10 і 14-21 доби (р<0,05). Показники вмісту Zn в 

сироватці крові через 3 і 4 місяці після травми в 

групі потерпілих поза зоною конфлікту із ЗГМСС 

недостовірно знизились відносно показників 1 і 3 

місяця після травми (р>0,05), але залишались дос-

товірно зміненими в порівнянні із показниками 1-2, 

3-5, 7-10 і 14-21 доби (р<0,05). 

Порівнюючи результати показників вмісту Zn 

в сироватці крові між досліджуваними групами у 

потерпілих поза зоною конфлікту відмічаємо, що за 

наявності ЗГМЛС достовірно нижчі показники, в 

порівнянні із показниками СГМ були на 1-2, 3-5, 7-

10, 14-21 добу, через 3 і 4 місяці після травми 

(р<0,05), а через 1 місяць після травми показник 

вмісту Zn досягнув однакових показників (р>0,05). 

За наявності ЗГМСС в порівнянні з показниками 
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СГМ і ЗГМЛС вміст Zn в сироватці крові достові-

рно знижувався протягом всього періоду дослі-

дження (р<0,05). 

Таким чином, власні результати дослідження 

засвідчують, що показники вмісту Zn в сироватці 

крові у потерпілих поза зоною конфлікту із ЧМТ 

легкого і середнього ступенів тяжкості знаходились 

в обернено-пропорціональній залежності від сту-

пеня тяжкості травми. Наростання тяжкості травми 

призводило до зниження вмісту Zn в сироватці 

крові у хворих та збільшення тривалості цих змін у 

часі від початку травми, що вказує на порушення 

його гомеостазу при ЧМТ. З огляду на те, що ЧМТ 

легкого і середнього ступенів тяжкості супрово-

джувалася дефіцитом вмісту Zn в сироватці крові, 

тому включення його препаратів до протоколу лі-

кування хворих із ЧМТ є патогенетично обгрунто-

ваним. 

Таблиця 2 

Вміст цинку (Zn) в сироватці крові у бійців операції об'єднаних сил і у здорових групи контролю з чере-

пно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах 

(n; М±м; р) 

Групи обстежених, кі-

лькість (n) 

Вміст цинку (Zn) мкмоль/л, в гострому і проміжному періодах 

1-2  

доба 

3-5  

доба 

7-10  

доба 

14-21  

доба 

через 1 мі-

сяць 

через 3 мі-

сяці 

через 4  

місяці 

СГМ  

бійці ООС, 

n=144 

18,823± 

0,027 

р<0,05 

17,750± 

0,034 

р<0,05 

18,364± 

0,033 

р<0,05 

18,964± 

0,033 

р<0,05 

19,401± 

0,033 

р>0,05 

19,488± 

0,029 

р>0,05 

19,488± 

0,029 

р>0,05 

ЗГМЛС бійці ООС, 

n=60 

17,713± 

0,040 

р<0,05 

17,252± 

0,055 

р<0,05 

17,541± 

0,042 

р<0,05 

17,907± 

0,021 

р<0,05 

18,902± 

0,038 

р<0,05 

19,471± 

0,016 

р>0,05 

19,471± 

0,016 

р>0,05 

ЗГМСС бійці ООС, 

n=14 

17,347± 

0,032 

р<0,05 

16,980± 

0,063 

р<0,05 

17,176± 

0,039 

р<0,05 

18,090± 

0,060 

р<0,05 

18,950± 

0,095 

р<0,05 

19,216± 

0,070 

р<0,05 

19,216± 

0,070 

р<0,05 

КГ; n=20 20,002±0,363 

Примітки: р – достовірність різниць по відношенню до показників групи контролю 

 

Аналізуючи дані табл.2 відмічаємо, що у бій-

ців ООС з ЧМТ легкого і середнього ступенів тяж-

кості, як і в потерпілих поза зоною конфлікту, по-

казники вмісту Zn в сироватці крові були зниже-

ними відносно показника контрольної групи, і 

більш виражені зміни спостерігались із ЗГМСС, на 

противагу ЗГМЛС та СГМ. Найнижчий вміст Zn в 

сироватці крові відмічався на 3-5 добу в усіх дослі-

джуваних групах. В групі СГМ показники вмісту 

Zn в сироватці крові були достовірно нижчими від-

носно показника групи контролю на 1-2, 3-5, 7-10 і 

14-21 добу (р<0,05), а в групі ЗГМЛС на 1-2, 3-5, 7-

10, 14-21 добу і через 1 місяць після травми 

(р<0,05). Через 3 і 4 місяці після травми показники 

вмісту Zn в сироватці крові змінювалися недостові-

рно відносно контрольної групи (р>0,05) в обох до-

сліджуваних групах. В групі бійців ООС із ЗГМСС, 

порівнюючи з контролем, показники вмісту Zn в си-

роватці крові були достовірно нижчими на 1-2 добу 

(р<0,05), ще більше знизилися на 3-5 добу (р<0,05), 

але достовірно почали зростати, починаючи від 7-

10 доби (р<0,05) і до кінця 4 місяця після травми 

(р<0,05). 

Різниці вмісту Zn в сироватці крові між періо-

дами дослідження у бійців ООС із СГМ та ЗГМЛС 

були достовірно нижчими на 3-5 добу від показника 

1-2 доби (р<0,05). На 7-10 і 14-21 добу показники 

вмісту Zn в сироватці крові в обох досліджуваних 

групах зростали та були достовірно зниженими в 

порівнянні із показниками 1-2, 3-5 доби (р<0,05) та 

7-10 доби (р<0,05). Через 1 і 3 місяці після травми 

його показники надалі зростали і зберігали достові-

рні різниці до показників 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 доби 

(р<0,05) та 1 місяця після травми (р<0,05). Через 4 

місяці після травми в групах СГМ і ЗГМЛС показ-

ники вмісту Zn в сироватці крові наблизились до 

показника 3 місяця після травми (р>0,05) і зберіга-

лись достовірно вищими відносно показників 1-2, 

3-5, 7-10, 14-21 доби і 1 місяця після травми 

(р<0,05). В групі бійців ООС із ЗГМСС показник 

вмісту Zn в сироватці крові на 3-5 добу був най-

більш низьким і відмічався вірогідно зниженим ві-

дносно показника 1-2 доби (р<0,05). На 7-10 добу 

його вміст був достовірно нижчим від показника 1-

2 доби (р<0,05), проте достовірно зріс відносно вмі-

сту в сироватці крові на 3-5 добу (р<0,05). На 14-21 

добу спостерігалось достовірне його зростання в 

порівнянні із показниками 1-2, 3-5, 7-10 доби 

(р<0,05). Через 1 і 3 місяці після травми показники 

вмісту Zn в сироватці крові продовжували достові-

рно зростати, порівнюючи із показниками 1-2, 3-5, 

7-10, 14-21 доби (р<0,05) і 1 місяця після травми 

(р<0,05). Через 4 місяці після травми вміст Zn в си-

роватці крові залишався незмінним відносно пока-

зника 3 місяця після травми (р>0,05), однак досто-

вірно був вищим, порівнюючи з показниками від 1-

2 доби (р<0,05) і до кінця 1 місяця після травми 

(р<0,05). 

Порівнюючи результати показників вмісту Zn 

в сироватці крові між досліджуваними групами у 

бійців ООС відмічаємо, що при ЗГМЛС вони спос-

терігались достовірно нижчими щодо показників 

СГМ на 1-2, 3-5, 7-10, 14-21 добу і 1 місяця після 

травми (р<0,05). Через 3 і 4 місяці після травми по-

казники вмісту Zn в сироватці крові практично не 

відрізнялись (р>0,05). При ЗГМСС показники вмі-

сту Zn в сироватці крові у бійців ООС були досто-

вірно зниженими, порівнюючи із показниками його 
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вмісту при СГМ протягом всього періоду дослі-

дження (р<0,05), а у відношенні ЗГМЛС показники 

його також відмічались достовірно нижчими на 1-

2, 3-5, 7-10, 14-21 добу (р<0,05), через 1 місяць пі-

сля травми вони практично не відрізнялися 

(р>0,05), а з 3 місяця після травми і до кінця періоду 

дослідження вірогідно зростали (р<0,05). 

Отже, результати власного дослідження пока-

зали, що більш виражені зміни вмісту Zn в сирова-

тці крові із ЧМТ легкого ступеня тяжкості, як у по-

терпілих поза зоною конфлікту, так і у бійців ООС, 

відмічалися при ЗГМЛС, на противагу СГМ. Таким 

чином, наростання тяжкості ЧМТ призводить до 

зниження вмісту Zn в сироватці крові. Зміни вмісту 

Zn в сироватці крові при ЧМТ можна співставляти 

з деструктивними змінами в головному мозку, ви-

являти нові ланки патогенезу травми і використо-

вувати дані дослідження для диференціації харак-

теру розвитку травматичного процесу. Оскільки бо-

йова ЧМТ призводить до більш виражених змін 

вмісту Zn в сироватці крові, порівнюючи із трав-

мою у потерпілих поза зоною конфлікту, тому гос-

тро постає питання про потребу корекції раціону 

учасників бойових дій продуктами, багатими на Zn. 

Висновки 

1. У потерпілих поза зоною конфлікту і бійців 

операції об'єднаних сил черепно-мозкова травма 

легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому 

та проміжному періодах супроводжується дефіци-

том цинку в сироватці крові. 

2. Вміст цинку в сироватці крові в досліджува-

них групах знаходився в обернено-пропорціональ-

ній залежності від ступеня тяжкості черепно-мозко-

вої травми: із наростанням тяжкості травми вміст 

цинку в сироватці крові зменшувався. 

3. Виявлені зміни вмісту цинку в сироватці 

крові матимуть діагностично-прогностичне зна-

чення і слугуватимуть маркером диференціації ха-

рактеру розвитку травматичного процесу. 
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Abstract 

The purpose of the research was to investigate the dry Echinacea pallida extract effect on the amino acid and 

fatty acid content of quail meat of the Pharaoh meat breed. It has been investigated that the amount of essential 

amino acids was greater by 1.31% in the pectoral muscles of quails that consumed 12 mg of Ehinacea pallida dry 

extract per kg of live weight. This increase was due to the better accumulation of lysine, arginine, threonine, leucine 

and phenylalanine. The amount of essential amino acids was the highest in the thigh muscles of the control group. 

It was found that the quality of fatty acid composition of the pectoral muscles was better due to the greater accu-

mulation of linoleic, γ-linolenic and α-linolenic acids. Linoleic, γ-linolenic and arachidonic fatty acids were better 

accumulated in the thigh muscles of the experimental quail. 

Keywords: quails, phytobiotics, Echinacea pallida, amino acids, meat, fat acids. 

 

Introduction 

In recent years, feed additives of natural origin 

have been extensively studied and used in animal hus-

bandry. They are the most promising due to their acces-

sibility, the absence of undesirable side effects, and the 

wide range of biological effects on the animal body [10, 

13, 20]. 

The problem of meeting the needs of the 

population for more environmentally friendly products 

is rather relevant nowadays. The antibiotics application 

in European countries has been forbidden. That’s why 

scientists and practitioners are looking for natural 

additives of natural origin containing biologically 

active substances that increase productivity, strengthen 

immunity and improve digestive processes [14, 19]. 

Phytobiotics are increasingly used in animal 

feeding. They are phytocorrectors modifying the 

digestive glands work providing the conditions for 

competitive growth of beneficial microflora, which 

stabilizes acidity and enhances the processes of nutrient 

absorption [6, 8]. Feed additives of plant origin ncluded 

into the farm animals diets help to increase 

productivity; improve the gut microflora; improve the 

taste of feed; stimulate salivation and secretion of 

digestive juices due to the rapid passage of feed and 

absorption of nutrients, and the nutrient system [1, 7, 

9]. 

Recently, foreign and domestic scientists have be-

come interested in the study and application of the ge-

nus Echinacea species [4, 11]. They have very valuable 

medicinal, fodder properties, and their chemical com-

position contains a large number of biologically active 

substances. They are carbohydrates, nitrogenous sub-

stances, organic acids, lipids, vitamins, polyphenolic 

compounds (coffee derivatives, flavanoids, tannins), 

isoprenoids, saponins, essential oils, alkaloids and min-

erals [3, 17, 22]. 

Echinacea pallida is becoming more widespread 

in medicine and zoo veterinary as therapeutic and 

prophylactic medicine and a feed additive of plant 

origin [2, 12, 21]. It should be noted that it has a mild 

action, low toxicity and a high content of vital sub-

stances affecting the animals` metabolism [5, 16]. 

The purpose of the research was to investigate the 

dry Echinacea pallida extract effect on the amino acid 

and fatty acid content of quail meat of the Pharaoh meat 

breed. 

Material and Methods  

Research of Echinacea pallida feed additive appli-

cation for quails feeding were conducted at the research 

farm of Vinnytsia National Agrarian University. 

The scientific experiment was conducted on poul-

try in accordance with conventional methods, by the 

method of groups-analogues taking into account live 

weight, age, sex, breed, productivity, and conditions of 

keeping and feeding [15]. We have used zootechnical, 

physiological, biochemical and statistical methods of 

research. 

The duration of the experiment was 56 days. Four 

groups of one-day-old Pharaoh meat quail were formed 

for the experiment, each group includes 50 animals. 

The control group consumed a basic diet (BD), i.e. 

complete feeds of the Multigain trademark. The exper-

imental group was additionally fed by different doses 

of Echinacea pallida feed additive extract (table 1). 

The researched phytobiotics is a homogeneous, 

powdered, dry extract of Echinacea pallida roots; it is 

brown powder with a characteristic smell and a specific 

bitter taste. 

The manufacturer of the extract from Echinacea 

pallida is LLC Kharkiv Research Plant, Ukraine. The 

main active biologically substances are polysaccha-

rides, i.e. fructosans, phenolic compounds, hydroxyco-

ric acids having anti-inflammatory, antimicrobial and 

adaptogenic activities. 
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Table 1 

Scheme of experiment 

Group 
Number of animals 

in group, heads 

Duration of the 

experiment, days 
Feeding characteristics 

1-control 50 56 BD* (complete feeds) 

2-experimantal 50 56 
BD + Echinacea pallida 

 (6 mg per kg of body weight) 

3-experimantal 50 56 
BD + Echinacea pallida  

(12 mg per kg of body weight) 

4-experimantal 50 56 
BD + Echinacea pallida  

(18 mg per kg of body weight) 

*BD – basic diet 

 

We have researched the fatty acid composition by 

gas chromatography, the meat amino acid composition 

was determined in the laboratory of the Biochemistry 

Research Institute named after O.V. Paladin (Kyiv) by 

TTT 339 automatic analyzer using LG ANB cation ex-

change resin with SO3 active group. 

The experimentally obtained data were processed 

by the method of variational statistics according to the 

algorithms proposed by Plohinskiy N.A. (1969) [18]. 

The computer technology and Microsoft Excel were 

used for the experimental data processing. 

Results and Discussion 

The nutritional value of meat depends on the quan-

titative content of the protein, its quality, and its value. 

Muscle tissue proteins are valuable because they con-

tain almost all essential amino acids. It should be noted 

that amino acids are not synthesized in sufficient quan-

tity in the body of a bird, they must necessarily come 

from the feed. 

Research has found that the amino acid content of 

quail meat is affected by different doses of Echinacea 

pallida feed additive extract (Table 2). 

It was found that the poultry consuming the re-

searched supplement had a higher lysine content in 

white meat than control sample, i.e. by 0.45 % 

(P<0.001) in the 3rd group and 0.12% (P<0.001) in the 

4th group. It should be noted that the meat of quails of 

the 2nd group had a decrease this amino acid by 0.31% 

(P<0.001). 

Using the minimum (second group), medium 

(third group) and maximum (fourth group) doses of 

Echinacea pallida feed additive extract a significant in-

crease in quail histidine in the pectoral muscles was ob-

served, respectively, by 0.29% (P<0.001), 0.11% 

(P<0.01) and 0.24% (P<0.001) than control one. 

The highest arginine content was found in the sec-

ond and third groups by 0.30% and 0.37%, respectively 

(P<0.001) than control one. However, there is a ten-

dency for the increase of arginine by 0.08% in the 4th 

group; there is no significant difference with the control 

indicator. 

The aspartic acid content increased by 0.65% and 

0.11% respectively (P<0.001) in the third and fourth 

poultry experimental groups. It should be noted that 

there was a significant decrease in aspartic acid content 

by 0.33% (P<0.001) in the 2nd experimental group than 

the control group. 

Table 2 

Amino acid composition of quail pectoral muscles, % (100 mg) (M ± m, n=4) (total number of amino acids) 

Indicator 
Group 

1–control 2–experimental 3– experimental 4– experimental 

Lysine 9.29 ± 0.007 8.98 ± 0.012*** 9.74 ± 0.005*** 9.41 ± 0.014*** 

Histidine 3.26 ± 0.024 3.55 ± 0.013*** 3.37 ± 0.014** 3.50 ±0.002*** 

Arginine 6.64 ± 0.037 6.94 ± 0.022*** 7.01 ± 0.012*** 6.72 ± 0.029 

Aspartic acid 6.50 ± 0.005 6.17 ± 0.003*** 7.15 ± 0.012*** 6.61 ± 0.010*** 

Threonine 4.89 ± 0.019 5.12 ± 0.014*** 4.91 ± 0.009 4.48 ± .014*** 

Serine 4.19 ± 0.014 4.40 ± 0.003*** 4.21 ± 0.009 4.20 ± 0.002 

Glutamic acid 16.77±0.030 16.42±0.040*** 15.38 ±0.017*** 17.04±0.027*** 

Proline 5.06 ± 0.058 4.35 ± 0.077*** 3.55 ± 0.036*** 4.36 ± 0.051*** 

Glycine 4.72 ± 0.012 4.85 ± 0.002*** 4.96 ± 0.003*** 4.74 ± 0.007 

Alanine 6.26 ± 0.007 6.39 ± 0.010*** 6.49 ± 0.003*** 6.07 ± 0.009*** 

Cystine 1.19 ± 0.029 1.31 ± 0.017* 1.25 ± 0.012 1.39 ± 0.015*** 

Valine 5.36 ± 0.025 5.56 ± 0.020*** 5.60 ± 0.007*** 5.52 ± 0.008*** 

Methionine 2.88 ± 0.011 2.75 ± 0.013*** 2.89 ± 0.010 2.98 ± 0.017** 

Isoleucine 5.01 ± 0.016 5.21 ± 0.030** 5.17 ± 0.014*** 5.11 ± 0.007** 

Leucine 9.12 ± 0.031 9.27 ± 0.035* 9.49 ± 0.007*** 9.06 ± 0.020 

Tyrosine 4.15 ± 0.036 4.05 ± 0.042 4.04 ± 0.012* 4.09 ± 0.030 

Phenylalanine 4.65 ± 0.025 4.61 ± 0.021 4.73 ± 0.009* 4.67 ± 0.009 

Essential acids amount 51.10 51.99 52.41 51.45 

Substitutable acids amount 48.84 47.94 47.03 48.50 
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The content of glutamic acid in the pectoral mus-

cles significantly increased in by 0.27% (P<0.001) the 

4th poultry group; this indicator decreased by 0.35% 

and 1.39% (P<0.001) in the 2nd and 3rd groups than con-

trol one. 

The threonine and serine amount in the pectoral 

muscles of the quail exceeded by 0.23% and 0.21% 

(P<0.001) in the second research group. 

The proline content decreases by 0.71%, 1.51% 

and 0.70% respectively (P<0.001) in the quails of the 

experimental groups than control one under the action 

of the researched additive. 

It was found that the highest content of glycine and 

alanine was observed in the 2nd and 3rd poultry groups 

by 0.13%, 0.24% and 0.13%, 0.23% (P<0.001) respec-

tively than control one. 

The cystine content in the pectoral muscles in-

creased in the 2nd and 4th experimental poultry groups 

by 0.12% (P<0.05) and 0.20% (P<0.001) respectively 

than control one. 

Thus, additional introduction of Echinacea pallida 

dry extract to the quail main diet causes increase valine 

in white meat of the 2nd, 3rd and 4th poultry group by 

0.20%, 0.24% and 0.16% (P<0.001) respectively than 

control one. 

The use of phytobiotic supplements increases the 

proportion of methionine in the 4th experimental poul-

try group by 0.10% (P<0.01). However, this amino acid 

decreases by 0.13% (P<0.001) in the 2nd group.  

There is a tendency for the leucine content in the 

pectoral muscles of the 4th experimental group to de-

crease by 0.06% than control one. 

The highest level of isoleucine was observed in the 

quails of the 2nd, 3rd, 4th experimental groups by 0.2% 

(P<0.01), 0.16% (P<0.001) and 0.1% (P<0.01) than 

control one. 

The significant decrease in the tyrosine content in 

the white meat of the third experimental group was 

noted by 0.11% (P<0.05) under the influence of the 

phytobiotic. 

The highest proportion of phenylalanine was rec-

orded in the 3rd poultry group; it was by 0.08% 

(P<0.05) larger than control one. 

Thus, the feeding of birds with different doses of 

Echinacea pallida extract causes an increase in of es-

sential amino acids amount by 0.89, 1.81, and 0.35%, 

respectively, in the 2nd, 3rd, and 4th experimental groups. 

However, the control group quails have the greater 

amount of substitutable amino acids; it was by 48.84% 

larger. 

The research of the amino acid composition in the 

quail femur muscles are shown in table 3. 

Thus, the researched additive causes lysine in-

creasing in quail red meat in the 2nd, 3rd and 4th groups 

by 0.68%, 0.15% and 0.59% (P<0,001) respectively 

than control one. 

It should be mentioned that the histidine level in 

the third poultry group was less than the control ana-

logues by 0.1% (P<0.001). 

The amount of arginine decreases by 0.31% 

(P<0.001) and 0.17% (P<0.01) in the femur muscles of 

the 2nd and 3rd poultry group respectively than the con-

trol one. 

The content of aspartic acid in the poultry thighs 

outweighed the control sample in the 4th group by 

0.83% (P<0.001) and glutamic acid by 2.26% 

(P<0.001) in the 3rd group. 

The amount of threonine in the poultry muscles of 

the 4th experimental group increased by 0.05% 

(P<0.01); this amino acid was less than the control by 

0.08% and 0.10% (P<0.001) respectively in the 2nd and 

3rd groups. 

It was found that, serine content significantly de-

creased in the femurs of the 2nd, 3rd, and 4th experi-

mental groups of birds by 0.07%, 0.06%, and 0.06%, 

respectively (P< 0,001) under the action of Echinacea 

pallida extract. 

Consumption of phytobiotic supplement causes 

the proline content increasing in red meat of the 2nd, 3rd 

and 4th groups by 0.1%, 0.12% and 0.05% respectively. 

However, a probable difference hasn’t been estab-

lished. 
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Table 3  

Amino acid composition of quail femur muscles, % (100 mg) (M ± m, n = 4) (total number of amino acids) 

Indicator 
Group 

1–control 2–experimental 3– experimental 4–experimental 

Lysine 9.07 ± 0.011 9.75 ± 0.005*** 9.22 ± 0.019*** 9.66 ± 0.008*** 

Histidine 2.79 ± 0.004 2.76 ± 0.014 2.69 ± 0.008*** 2.79 ± 0.007 

Arginine 6.88 ± 0.004 6.57 ± 0.024*** 6.71 ± 0.030** 6.73 ± 0.014*** 

Aspartic acid 6.60 ± 0.009 7.22 ± 0.011*** 7.30 ± 0.002*** 7.43 ± 0.009*** 

Threonine 5.08 ± 0.008 5.00 ± 0.007*** 4.98 ± 0.002*** 5.13 ± 0.007** 

Serine 4.40 ± 0.002 4.33 ± 0.005*** 4.34 ± 0.003*** 4.34 ± 0.007*** 

Glutamic acid 16.93 ± 0.005 17.12±0.017*** 19.19 ±0.021*** 17.51 ± .021*** 

Proline 4.76 ± 0.031 4.86 ± 0.064 4.88 ± 0.088 4.81 ± 0.081 

Glycine 5.06 ± 0.005 5.03 ± 0.005** 5.09 ± 0.002** 4.99 ± 0.008*** 

Alanine 5.94 ± 0.005 5.88 ± 0.008*** 5.91 ± 0.012 5.76 ± 0.005*** 

Cystine 1.28 ± 0.012 1.25 ± 0.012 1.04 ± 0.012*** 1.24 ± 0.012 

Valine 5.20 ± 0.013 4.99 ± 0.005*** 4.79 ± 0.012*** 4.99 ± 0.010*** 

Methionine 3.13 ± 0.002 3.05 ± 0.009*** 2.55 ± 0.012*** 2.84 ± 0.012*** 

Isoleucine 4.94 ± 0.007 4.83 ± 0.010*** 4.45 ± 0.002*** 4.79 ± 0.016*** 

Leucine 9.05 ± 0.008 8.81 ± 0.020*** 8.77 ± 0.020*** 8.73 ± 0.016*** 

Tyrosine 4.17 ± 0.047 3.85 ± 0.023*** 3.67 ± 0.017*** 3.79 ± 0.019*** 

Phenylalanine 4.75 ± 0.078 4.61 ± 0.007 4.33 ± 0.009*** 4.40 ± 0.007** 

Essential acids amount 50.89 50.37 48.49 50.06 

Substitutable acids amount 49.14 49.54 51.42 49.87 

 

The glycine content in the femur quail muscles 

was greater by 0.03% (P<0.01) in the 3rd experimental 

group than in the control sample. However, this indica-

tor was lower by 0.03% (P<0.01) and 0.07% (P<0.001) 

in the 2nd and 4th groups. 

The level of alanine significantly decreased by 

0.06% and 0.18% (P<0.001) in the 2nd and 4th group 

than the control group. 

It should be noted that feeding by Echinacea pal-

lida extract different doses causes valine content de-

creasing by 0.21%, 0.41% and 0.21% (P<0.001) in the 

femurs of the experimental group poultry. 

The lowest amount of cystine and methionine was 

in the red meat of 3rd poultry group by 0.24% and 

0.58% (P<0.001), respectively, compared to the first 

control group. 

It should be noted that the lowest levels of isoleu-

cine and leucine were in the poultry muscles from the 

2nd and 4th experimental groups, respectively by 0.49% 

and 0.32% (P<0.001) compared to the control. 

It was noted that the smallest tyrosine accumula-

tion was observed in the femurs of the poultry of all 

experimental groups by 0.32%, 0.5% and 0.38% 

(P<0.001), respectively, compared to the control sam-

ple. 

It was also found that the reduction of phenylala-

nine content is observed in the quails of the 3rd and 4th 

groups by 0.42% (P<0.001) and 0.35% (P<0.01), re-

spectively, compared to the control group analogues. 

The amount of essential amino acids decreases by 

0.52 %, 2.4 % and 0.83% in quails of the 2nd, 3rd and 4th 

experimental groups fed by the experimental supple-

ment. However, the amount of substitutable amino ac-

ids increased by 0.4 %, 2.28 % and 0.73% in these 

groups, respectively, compared to the first poultry con-

trol group. 

Thus, mixed doses of Echinacea pallida dry ex-

tract have a positive effect on the amount of substituta-

ble and essential amino acids in the quail meat. 

Fat plays an important role in human nutrition. It 

has high taste qualities and it is an important source of 

energy. It is also used by the body for energy and plastic 

purposes. Fat is a part of cells and it participates in me-

tabolism. Fat consists of glycerol and higher fatty acids; 

they are divided into saturated and unsaturated ones. 

The unsaturated acids contribute to the normalization 

of cholesterol, stimulate its oxidation and excretion 

from the body. Their deficiency in the body causes lots 

of disorders, decreased resistance and increased choles-

terol in the blood. 

The research results showed that different doses of 

Echinacea pallida extract had different effects on the 

fatty acid content of the pectoral muscles of the quail 

(Table 4). 
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Table 4. 

Fatty acid composition of quail pectoral muscles, % (100 mg) (total number of fat) 

Fatty acid 
Group 

1-control 2-experimental 3- experimental 4- experimental 

Myristic 0.29 0.25 0.30 0.22 

Stearic  12.69 11.54 11.33 14.38 

Palmitic  18.61 16.91 18.30 16.56 

Arachidic 0.14 0.13 0.11 0.05 

Margaric 0.12 0.17 0.21 0.15 

Pentadecanoic 0.06 0.07 0.03 0.05 

Linoleic 23.45 25.38 28.86 26.23 

γ- linolenic 0.12 0.14 0.19 0.19 

α - linolenic 1.05 1.20 1.20 1.26 

Arachidonic 9.04 8.55 8.50 12.26 

Oleic  25.92 27.40 24.27 20.11 

Gondoinic 0.07 0.15 0.06 0.05 

Pentadecileine 0.03 0.03 0.04 0.02 

Palmitoleic 5.90 5.83 3.74 4.47 

Margarinolein 0.03 0.06 0.05 0.05 

Dihomolinoleic 0.12 0.17 0.07 0.15 

Dihomo-γ-linolenic acid 0.13 0.08 0.08 0.31 

Docosatetraenoic 0.09 0.08 0.08 0.13 

Docosapentaenoic 0.09 0.09 0.08 0.14 

Сlupanodonic  0.27 0.38 0.20 0.41 

Docosahexaenoic  1.79 1.38 2.29 2.78 

 

The supplementary feeding of poultry (4th group) 

by the maximum dose of the researched feed additive 

caused the increase of stearic acid content in white 

poultry meat by 1.69%, margaric acid by 0.03%, lino-

leic acid by 2.78%, γ- linolenic acid by 0.07% and α - 

linolenic acid by 0.21% than the control one. 

However, the poultry of this group has decreased 

content of myristic, palmitic, arachidic and oleic fatty 

acids by 0.07%, 2.05%, 0.09% and 5.81%, respec-

tively, compared with indicators of the 1st group. 

Minimal and medium doses of Echinacea pallida 

extract cause increased linoleic acid content by 1.93% 

and 5.41% in the pectoral muscle of the poultry com-

pared to the control group. 

Poultry of the 2nd and 3rd experimental groups had 

a decrease of stearic and palmitic fatty acids by 1.15%, 

1.36% and 1.7%, 0.31% respectively compared to the 

control analogues. 

The content of essential fatty acids such as di-

homo-γ-linolenic and arachidonic acids increased by 

0.18% and 3.22% in the fourth experimental group 

compared to the control indicators. The levels of ara-

chidonic acid in the 2nd and 3rd experimental groups de-

creased by 0.49% and 0.54%, respectively, relative to 

the control data. 

It was found that the concentration of docosatet-

raenoic and docosapentaenoic acids in the pectoral 

muscles exceeded the control by 0.04% and 0.05% in 

the fourth group fed by the maximum dose of the re-

searched supplement. 

The content of clupanodonic and docosahexaenoic 

fatty acids increased in the bird of the fourth experi-

mental group by 0.14% and 0.99%, respectively, com-

pared with the control sample. 

Researches have proved that feeding different 

doses of Echinacea pallida extract changed the fatty 

acid composition of the femur muscles of the quail (Ta-

ble 5). 
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Table 5  

Fatty acid composition of quail femur muscles, %  

(100 mg) (total number of fat) 

Fatty acid 
Група 

1-control 2-experimental 3- experimental 4- experimental 

Myristic 0.24 0.22 0.20 0.21 

Stearic  16.85 14.27 17.11 17.43 

Palmitic  15.47 17.30 15.59 14.32 

Arachidic 0.06 0.10 0.15 0.10 

Margaric 0.14 0.09 0.14 0.17 

Pentadecanoic 0.05 0.04 0.02 0.02 

Linoleic 23.19 24.94 25.67 25.86 

γ- linolenic 0.12 0.18 0.13 0.15 

α - linolenic 0.92 0.80 0.73 1.13 

Arachidonic 9.54 9.93 11.93 11.32 

Oleic  23.27 23.06 19.03 18.74 

Gondoinic 0.06 0.12 0.09 0.12 

Pentadecileine 0.01 0.02 0.02 0.02 

Palmitoleic 5.62 4.47 2.90 3.47 

Margarinolein 0.05 0.05 0.04 0.03 

Dihomolinoleic 0.15 0.14 0.10 0.23 

Dihomo-γ-linolenic acid 0.08 0.16 0.11 0.26 

Docosatetraenoic 0.33 0.46 0.45 0.71 

Docosapentaenoic 0.18 0.32 0.24 0.32 

Сlupanodonic  0.41 0.75 1.25 0.75 

Docosahexaenoic  3.24 2.58 4.08 4.64 

 

Thus, the content of stearic fatty acid increased in 

the poultry red meat (the 3rd and 4th experimental 

groups) by 0.26% and 0.58% respectively. 

However, the accumulation of myristic acid in 

these groups was less than the control by 0.04% and 

0.03%. 

It was found that linoleic acid content in all the ex-

perimental groups increased by 1.75%, 2.48% and 

2.67% compared to the first control group respectively 

under different doses of Echinacea pallida extract. 

It should be noted that the level of accumulation 

of γ-linolenic and α-linolenic fatty acids increased in 

the 4th experimental group by 0.03% and 0.21% rela-

tive to the control. 

There is an increase in arachidonic fatty acid con-

tent in poultry of the 2nd group by 0.39%, the 3rd group 

by 2.39% and the 4th group by 1.78% compared to the 

control analogues. 

It should be noted that the content of oleic and pal-

mitoleic fatty acids was lower in all researched groups. 

However, the highest rate of accumulation of di-

homo-γ-linolenic, docosatetraenoic and docosahex-

aenoic fatty acids was observed in the femur muscles of 

the birds the fourth experimental group by 0.18%, 

0.38% and 1.4%, respectively, compared to the first 

control group. 

It is known that the liver is involved in the metab-

olism and synthesis of proteins to meet the needs of 

other organs and tissues, it is responsible for the pro-

cesses of breakdown and rearrangement of amino acids. 

Therefore, our task was to research the effect of dry ex-

tract of Echinacea pallida on the amino acid content of 

quail liver. (table 6). 

Thus, the content of lysine increases by 0.36% (P 

<0.001) in the liver when poultry is fed by the minimum 

dose of the researched additive, it decreases by 0.58% 

and 0.16%, respectively (P <0.001) with the average 

and maximum doses compared with the control indica-

tor. 

It should be noted the probable decrease in histi-

dine by 0.37% and 0.11% (P<0.001) in the 3rd and 4th 

experimental groups. 

The content of arginine increases by 0.25% (P 

<0.01) in the 3rd group. The share of this essential 

amino acid decreases by 0.34% (P <0.01) in the 2nd 

group. 
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Table 6 

Amino acid content of quail liver, % (M ± m, n = 4) (у 100 mg) 

(total number of amino acids) 

Indicator 
Group 

1–control 2–experimental 3– experimental 4–experimental 

Lysine 7,11±0,004 7,47±0,012*** 6,53±0,010*** 6,95±0,008*** 

Histidine 2,53±0,007 2,50±0,017 2,1±0,005*** 2,42±0,011*** 

Arginine 6,60±0,063 6,26±0,012** 6,85±0,002** 6,48±0,016 

Aspartic acid 7,70±0,008 6,99±0,008*** 9,00±0,004*** 7,46±0,007*** 

Threonine 5,22±0,008 5,27±0,010** 5,19±0,003* 5,19±0,010 

Serine 5,03±0,015 5,01±0,012 5,27±0,007*** 5,04±0,002 

Glutamic acid 15,10±0,023 15,06±0,017 15,67±0,079*** 15,21±0,017** 

Proline 4,83±0,039 5,05±0,016** 6,24±0,109*** 5,86±0,033*** 

Glycine 5,30±0,010 5,37±0,002*** 5,19±0,020** 5,31±0,014 

Alanine 6,80 ± 0,008 6,78 ± 0,005 6,26±0,019*** 6,73± 0,009** 

Cystine 1,51±0,014 1,39±0,012*** 1,45±0,038 1,35±0,015*** 

Valine 6,19±0,015 6,33±0,005*** 5,90±0,019*** 6,23±0,014 

Methionine 2,51±0,012 2,54±0,004 2,49±0,013 2,59±0,003*** 

Isoleucine 4,69± 0,005 4,74 ± 0,004*** 4,46 ± 0,013*** 4,66 ± 0,010* 

Leucine 9,67 ± 0,019 9,78 ± 0,019** 8,82±0,015*** 9,33±0,012*** 

Tyrosine 4,00 ± 0,031 4,11 ± 0,022* 3,65 ± 0,052** 4,02 ± 0,008 

Phenylalanine 5,16 ± 0,012 5,27±0,003*** 4,81±0,017*** 5,08±0,005*** 

Essential acids amount 49,68 50,16 47,15 48,93 

Substitutable acids amount 50,27 49,76 52,73 50,98 

 

The content of aspartic and glutamic acids in-

creased by 1.3% and 0.57%, (P<0.001) respectively in 

the liver of quails of the 3rd experimental group. 

It was found that the content of threonine was 

higher in the 2nd group by 0.05% (P <0.01), it was 

slightly lower by 0.03% (P <0.05) in the 3rd group com-

pared to with the control group. 

The lowest proportion of glycine and alanine by 

0.11% (P <0.01) and 0.54% (P<0.001) is observed in 

the 3rd experimental group respectively. 

The content of cystine in the liver of quails de-

creased by 0.12% and 0.16% (P<0.001), respectively, 

compared with the first control group at the consump-

tion of the minimum and maximum doses of the sup-

plement. 

It should be noted that the highest level of valine 

was recorded in the 2nd group; it was higher by 0.14% 

(P <0.001). This amino acid was lower by 0.29% (P 

<0.001) in the 3rd group. 

The content of methionine in the quail liver of the 

4th experimental group was higher than the control by 

0.08% (P <0.001). 

The application of Echinacea pallida dry extract in 

the quails feeding allows to increase the amount of iso-

leucine and leucine by 0.05% (P<0.001) and 0.11% 

(P<0.01) in the liver of the 2nd group, respectively. This 

indicator decreased by 0.23% (P<0.001), 0.03% (P 

<0.05) and 0.85%, 0.34% (P <0.001), respectively 

while in the 3rd and 4th groups. 

The highest level of tyrosine and phenylalanine 

accumulation is observed when the minimum dose of 

the researched additive is consumed (second group); it 

was higher by 0.11% (P <0.05) and 0.11% (P <0.001), 

respectively. The medium dose (third group) caused the 

least content of this amino acids; it is less than the con-

trol indicator by 0.35% (P <0.01) and 0.35% (P 

<0.001). 

It was found that the application of the minimum 

dose (second group) of Echinacea pallida extract in-

creases the amount of essential liver amino acids by 

0.48%, while the number of substitutes decreases by 

0.51% compared to the control. 

Therefore, the use of different doses of Echinacea 

pallida extract in quail feeding had a positive effect on 

the amino acid, fatty acid and chemical composition of 

the meat. 

Conclusion 

1. The application of a dry extract of Echinacea 

pallida to quail feed increases the synthesis of essential 

amino acids in white meat, i.e. lysine by 0.45% 

(P<0.001), histidine by 0.11% (P<0.01), arginine by 

0.37% (P<0.001), valine by 0.24% (P<0.001), isoleu-

cine by 0.16% (P<0.001), phenylalanine by 0.08% 

(P<0.05) and the amount of essential amino acids by 

1.81%. 

2. The herbal supplements application in quail 

compound feed has caused the increase of substitutable 

amino acids content in red meat, i.e. serine by 0.06% 

(P<0.001), proline by 0.12%, glycine by 0.03% (P 

<0.01) and an increase in the amount of substitutable 

amino acids by 2.28%. 

3. The Echinacea pallida extract application for 

quails feeding causes the increase of fatty acids in the 

pectoral and femor muscles, i.e. linoleic by 5.41%, di-

homo-γ-linolenic by 0.18%, arachidonic by 3.22% and 

linoleic by 2.48%, stearic by 0.26%, and arachidonic by 

2.39%. 

4. The content of essential amino acids in-

creases, i.e. lysine by 0.36% (P <0.001), threonine by 

0.05% (P <0.01), valine by 0.14% (P <0.001), isoleu-

cine by 0.05% (P <0.001), leucine by 0.11% (P <0.01), 

phenylalanine by 0.11% (P <0.05) and the amount of 

essential amino acids by 0.48% under the action of the 

researched additive the in the liver and liver. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены вопросы целесообразности применения традиционного метода кастрации хря-

ков и свинок, так как это сопровождается проявлением патологических последствий, что приводит к вы-

нужденной выбраковке и снижению прибыльности производства. В связи с этим целесообразно перехо-

дить к гуманному методу иммунологической кастрации, как одному из современных прогрессивных ме-

тодов не сопровождающихся побочными, патологическими явлениями, а главное: позволяет производить 

контроль за проявлением специфического запаха хряка в убойных тушах хряков и свинок. На сегодняшний 

день у производителей товарной свинины стоит проблема по снижению специфического хрячьего запаха 

в мясе и сале из-за возрастания рекламаций потребителей свинины. Цель проведенного исследования: 

сравнить эффективность традиционного метода кастрации и иммунологический метод кастрации хряков, 

а также контрольной группы нативных свинок финального ирландского гибрида (КБ×Л)×Максгро на сви-

нокомплексе и мясокомбинате «Глобино» (Полтавская область, Украина) в возрасте убоя 24,5 недели; 

сравнить уровень содержания андростенона и скатола в жире контрольной и подопытных групп.  

Использование препарата «Improvac» способствовало повышению убойных качеств, о чем свидетель-

ствует длина беконной половинки, самая ценная часть свиной туши. 

Согласно схеме вакцинации «Improvac», результативным является подкожная трехкратная инъекция, 

начиная с 2-х месячного возраста по 2 мл. (одна доза). Согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Improvac» относится 

к 4 классу опасного воздействия на организм. 

Применение метода иммунологической кастрации позволяет обеспечить более высокую сохранность 

молодняка, в сравнении с традиционным методом, улучшить конверсию корма, а также повысить убойный 

выход туши и содержание в ней постного мяса.  

Abstract 

This study investigates whether the use of the traditional method of boars and pigs` castration is reasonable. 

Because it is accompanied by the appearance of pathological consequences that lead to forced pigs` culling and 

lower profitability of production. Therefore, a transition to a humane method of immunological castration, as one 

of the most progressive ones, is expedient. It is not accompanied by side effects and it allows to control the emer-

gence of a boar`s specific smell in its carcass meat after slaughter.  

Nowadays producers of marketable pork need a solution to reducing the level of specific boar`s smell in its 

meat and lard because of increasing complaints of pork consumers. The purpose of this study was to compare the 

effectiveness of the traditional method of castration to an immunological one of boars as well as controlling group 

of native pigs in comparison to the final Irish hybrid (KB×L)×Maksgro group that was castrated immunologically 

in slaughter age 24.5 weeks on the pig factory farm “Globyno” (Poltava region, Ukraine). An additional aim of 

the research was a comparison of the level of androstenone and scatole in control and experimental groups’ fat. 

The use of “Improvac” contributed to an increase of slaughter features proved by the length of a bacon half, the 

most valuable part of a pig`s carcass. 

According to “Improvac” vaccination`s scheme, hypodermic triple injection is one of the most productive 

(starting with the age of 2 months – 2 milliliters (one dose). According to GOST standard 12.1.007-76, “Improvac” 

belongs to class 4 of hazardous effects on the organism. The object of research: the development and search of 

ways for the deployment of immunological castration as a stable alternative to a traditional method of boars and 

pig’s castration that allows supporting a high quality of the products after slaughter with a low level of specific 

smell in boars lard and in pig’s carcass meat in mass production. 
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In comparison to traditional methods, an immunological one provides higher pigs young growth preservation, 

improves feed conversion, increases slaughter carcass output and the contents of lean meat. 

Ключевые слова: кастрация хирургическим методом, иммунологическая кастрация, хряки-крип-

торхи, стероидные гормоны, синтетический пептидный аналог. 

Keywords: castration by surgical method, immunological castration, boars with cryptorchism, steroid hor-

mones, synthetic peptide analog. 

 

Объект исследований: разработка и поиск пу-

тей внедрения иммунологической кастрации как 

стабильной альтернативы традиционному методу 

кастрации хряков и свинок, позволяющий поддер-

живать высокое качество продуктов убоя с низким 

уровнем содержания специфического запаха хряка 

в сале и мясе туш свиней при массовом производ-

стве продукции. 

The object of research: the development and 

search of ways for the deployment of immunological 

castration as a stable alternative to a traditional method 

of boars and pig’s castration that allows supporting a 

high quality of the products after slaughter with a low 

level of specific smell in boars lard and in pig’s carcass 

meat in mass production. 

Введение 

С момента одомашнивания свиней люди стре-

мились контролировать воспроизводительную си-

стему прирученных животных с целью получения 

максимального приплода и продукции для удовле-

творения собственных потребностей. С развитием 

хозяйственной деятельности это позволяло увели-

чить реализацию свиней живой массой и разделоч-

ных частей туш согласно повышению спроса насе-

ления, кондиции откорма, выхода мяса и сала, а 

также подавлению резких запахов в убойном мясе 

и сале свиней. Данная проблема была устранена пу-

тем применения метода традиционной хирургиче-

ской кастрации, что позволило повысить качество 

продукции и способствовать решению продоволь-

ственных проблем, которые являются актуальными 

и на сегодняшний день. С каждым годом уровень 

ведения свиноводства повышается в технологиче-

ском и иммуногенетическом аспекте, что позволяет 

интенсифицировать производство и увеличить объ-

емы выращивания свиней разных половозрастных 

групп с повышением мясного баланса на душу 

населения. 

Интенсификация свиноводства зависит от 

уровня селекционно-племенной работы, качества 

кормов, технологии содержания, ветеринарных ме-

роприятий, квалификации специалистов, правиль-

ности организации оплаты труда. 

Результаты исследований. Половое созрева-

ние хрячков и свинок сопровождается ростом 

уровня половых гормонов в их организме (андроге-

нов и эстрогенов). Именно они являются причиной 

появления специфически-резкого запаха, от кото-

рого трудно избавиться, не прибегнув к альтерна-

тивному методу, а также не потеряв качество после-

убойного мяса согласно химическому анализу. 

Недостатком хирургического метода кастра-

ции является то, что иммунитет, подвергнутых опе-

ративному вмешательству хрячков и свинок, дол-

жен сам бороться с механическими повреждениями 

внутри организма и способствовать быстрому вос-

становлению. Традиционный метод кастрации уве-

личивает летальный исход в раннем возрасте хряч-

ков или свинок, риск заражения крови вследствие 

асептического содержания животных способствует 

развитию инфекционных заболеваний, гнойному 

характеру воспалительного оперированного 

участка, диффузному поражению тканей в области 

мошонки хрячков, кровотечениям, фуникулитам, 

появлению паховых грыж, что зависит от содержа-

ния в послекастрационный период. Это приводит к 

необходимости проведения дополнительных про-

филактических мер и увеличению экономических 

убытков.  

Проведенный анализ на свинокомплексе «Гло-

бино» показывает, что в зависимости от процента 

проявления крипторхизма у хрячков опасность па-

тологии заключается в том, что ткани скрытого се-

менника подвергаются опухолевому перерожде-

нию, что приводит к развитию раковых клеток, 

имеющих тенденцию к метастазированию (распро-

странение раковых клеток с током крови, новообра-

зование в других тканях и органах – раковых мета-

стаз), развиваются необратимые проявления 

опорно-двигательного аппарата.  

У свинок, кастрированных хирургическим ме-

тодом послеоперационные осложнения проявля-

ются расхождением швов, кровотечением из сред-

ней маточной артерии, разрыв мочевого пузыря, 

выпадение внутренних органов по белой линии 

брюшины, грыжа овальной припухлости (через 5 - 

40 дней после операции) диаметром 6 см. с проду-

цированием абсцесса, язвы. 
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Таблица 1. 

Послеоперационные патологии при кастрации хряков и свинок хирургическим методом 

Выпадение внут-

ренних органов у 

хрячков 

Кол-ство хи-

рург. кастр. 

хрячков 

% патоло-

гий 

Выпадение внутренних 

органов у свинок 

Кол-ство 

хирург. ка-

стр. свинок 

% патоло-

гий 

Кишечник 7/5 4,22 Кишечник 8/6 5,24 

Мочевой пузырь 4/5 3,78 Вагиналит 7/4 4,20 

Сальник 2/5 2,30 Перитонит 2/4 2,22 

Кровотечение: 

Фуникулит 12 4,18 
Яичниковой/средней ма-

точной артерии 
6 2,18 

Диффузное вос-

паление тканей 

мошонки 

19 5,74 
Разрыв кишки, мочепо-

лового пузыря  
4 2,0 

 

Важно то, чтобы мероприятия по дегельменти-

зации, введению антибиотиков и вакцинации не 

проводились в один день с планируемой кастра-

цией. Это позволит избежать дополнительного 

стресс-синдрома и исключить введение вакцинного 

штамма. 

Приведенная выше информация (Табл. 1) по-

казывает, что проведение кастрации хирургиче-

ским путем приводит к развитию патологий, и на 

предприятиях с промышленной интенсивной тех-

нологией выращивания и откорма свиней, они про-

являются у достаточно большого количества жи-

вотных, что требует дополнительных средств на их 

устранение и перемещения данных животных в от-

дельные станки, отвлекает ветеринарных работни-

ков от основной работы, снижает экономическую 

эффективность производства. Поэтому на таких 

предприятиях с технологией интенсивного выра-

щивания свиней, преимущественно мясного 

направления, целесообразно переходить на более 

гуманный и экономически выгодный, альтернатив-

ный способ проведения кастрации: а именно имму-

нологической кастрации, которая существенно сни-

жает выработку секреции половых желез и приво-

дит к устранению неприятных запахов в продуктах 

убоя. 

Иммунологическая кастрация – это инноваци-

онный метод, который используется с целью по-

буждения организма свиней к выработке антител 

для противодействия рилизинг-фактора гонадотро-

пин. 

Иммунологическая кастрация свиней, с ис-

пользованием вакцины «Improvac», разработонной 

Давидом Хеннеси, коммерчески доступна на 

рынке-реализации в Новой Зеландии и Австралии с 

1998 г. В ЕС вакцина «Improvac» для высвобожде-

ния фактора гонадотропина (GnRF) была одобрена 

для ветеринарного использования только в 2009 

году. 

Схема 1. Вакцинация «Improvac» на свинокомплексе «Глобино» 

I доза 

Начиная с 8 недельного возраста  

Интервал между дозами – не 

менее 4 недель 

 

II доза 

Не меньше чем через 4 недели по-

сле первой вакцинации 

За 4-8 недель до убоя 

 

Время для убоя (после 3-й вак-

цинации за 4-5 недель) 

 

 Убой 

 
*Сроки вакцинации зависят от сроков убоя.  

 

Использование новых методик кастрации сви-

нок вызывает наибольший интерес у производите-

лей. Это связано с участившимися рекламациями и 

отзывами потребителей свинины из-за специфиче-

ского вкуса и запаха хряка в сале и мясе свинок. Од-

ной из причин специфического запаха есть содер-

жание скатола, андростенона, индола. Скатол – это 

метаболит триптофана, который образуется в про-

цессе частичного расщепления белков в толстом от-

деле кишечника.  

Главной составляющей специфического за-

паха хряка в сале и мясе свинок есть группа поло-

вых стероидных гормонов – кортикостероиды и го-

надостероиды. Они синтезируются различными эн-

докринными железами. Источником их синтеза 

есть холестерин, а гормоны являются липидами и 

могут проникать через клеточные мембраны, так 

как жирорасстворимы, что обеспечивает контроль 

всех необходимых процессов на клеточном уровне.  

К группе стероидных гормонов также отно-

сятся андрогены. Они объединяют половые гор-

моны хряков и свинок, которые синтезируются в 

половых железах хряков, в яичниках свинок. Тесто-

стерон у свинок принимает участие в поддержании 

гормонального баланса половых гормонов и репро-

дуктивной функции. Так как продуктом разложе-

ния тестостерона есть андростенон, именно он в 

наибольшей степени отвечает за проявление специ-

фического запаха в сале и мясе свинок. 

Немаловажным преимуществом при проведе-

нии иммунокастрации в сравнении с традиционной 

(хирургической) есть: двукратное введение под-

кожно (2 мл/гол.) синтетического пептидного ана-

лога (GnRF); гуманное отношение согласно приня-

тых норм в ЕС, так как животное не подвергается 

сильному стрессу вследствие хирургического вме-

шательства; значительное сокращение смертности 
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полученного приплода, особенно в раннем воз-

расте; улучшение конверсии корма с 4 % до 12,5%; 

повышение среднесуточного привеса в предубой-

ный период не менее чем на 1%; увеличение выхода 

постного мяса до 8%; экономия затрат на амортиза-

цию; самое важное, что «Improvac» не обладает 

гормональной активностью; не влияет на человека 

при употреблении в пищу мяса. 

Таблица 2. 

Уровень содержания скатола и андростенона в жире иммунологически кастрированных хряков и свинок 

(I), кастрированных хирургическим методом (II.I) хряков, нативных свинок (III) в возрасте 24,5 недель 

весом 120 – 130 кг финального ирландского гибрида (КБ×Л)×Максгро 

Показатели 
Возраст 24,5 недель 

(I)♀  (III)♀  (I)♂. (II.I)♂ 

Количество голов: 110 110 100 62 

Cреднесуточный привес 876-886 800 1100-1250 950 

Коэффициент конверсии корма 3,0 3,4 3,08 3,70 

Туша, кг 74 78 91,6 92 

Толщина сала, мм. 11,6 13,2 15 17 

Длина беконной половинки, см. 86,5+0,66 83,26+0,40 88,15+0,50 84+0,52 

Андростенон мкг/г 0,104 0,158 0,102 0,124 

Скатол мкг/г 0,044 0,66 0,046 0,054 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что 

проведение иммунокастрации сопровождалось 

низким уровнем тестостерона у хряков, эстрогена у 

свинок, повышением конверсии корма, что связано 

с особенностями поведения в период последней 

вакцинации за 4 недели до убоя, а также заметным 

снижением содержания скатола и андростенона. 

Эти данные указывают, что проведение иммунока-

страции – это эффективный фактор, способствую-

щий повышению производства свинины при интен-

сивной технологии и улучшении качества получае-

мой продукции. 

Выводы. Применение иммунологической ка-

страции в промышленном свиноводстве способ-

ствует повышению сохранности потомства, умень-

шает финансовые затраты на ее проведение, приво-

дит к повышению среднесуточных привесов более 

высокому содержанию мяса в тушах животных. 

Получаемая продукция после проведения им-

мунокастрации имеет более высокие вкусовые ка-

чества, низкий уровень содержания половых гор-

монов и больший процент содержания постного 

мяса без жира: 61,8 – 62,6. 
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Abstract 

Recent studies have shown that the effects of antibiotic therapy are dangerous both for the poultry population 

and a person who consumes poultry meat and eggs, because a large number of antibiotics accumulate in humans 

body causing resistance to similar medicines. Taking into account these negative consequences all developed 

countries use probiotics for the prevention and treatment of diseases of the gastrointestinal tract to stimulate the 

body’s natural resistance. 

The experimental results proved the positive effect of feeding Bioseven probiotic on productivity, slaughter 

and hematological parameters of broiler chickens. 

The live weight of broilers has increased to 2631,3 g for 42 days, it is by 250,7 g (10,5 %) higher than the 

control group counterparts (P <0,001). The absolute increase was 2588.7 g in the experimental group during the 

rearing to slaughter period, it is by 10,5% more than the control group counterparts. 

The probiotics as a part of the compound feed causes better feed consumption by 291 g (6,5%) per head than 

their counterparts in the control group. It has also reduced feed costs per 1 kg increasing gain by 0,08 kg, or 4,2%. 

The Bioseven probiotic positive effect on the slaughter indicators of broiler chickens was also proved, i.e. the 

weight of the gutted carcass increased by 288,8 g (16,26%), the difference is significant at P˂0,01. The meat ratio 

of the experimental group chickens was higher by 0,43 than the control one. 

The practical significance of the researched results is the substantiation of expediency of using probiotic 

Bioseven in compound feeds for broiler chickens. Thus, it should be recommended to poultry farms as an alterna-

tive to antibiotics to improve productivity of broiler chickens, safety, and obtaining environmentally friendly prod-

ucts in the amount of 10 g per 10 kg. 

Keywords: broilers, feed, probiotic, productivity, slaughter rates, hematological parameters. 

 

Statement of the problem. The main tasks of 

modern animal husbandry are to achieve maximum 

productivity by realizing the genetic potential of live-

stock, obtaining raw materials for the production of 

high quality and safe for human consumption products, 

reducing costs and ensuring the environmental safety of 

the products. 

Increasing the chicken survival and ensuring a 

high intensity of their growth at all stages of rearing is 

one of the most actual problems of modern poultry [1, 

3]. 

The problem of creating a full-fledged immune 

potential of the organism and induction of specific im-

munity through their active or passive immunization 

has been and remains important for the prevention and 

elimination of poultry diseases. Nowadays, clear strat-

egy for the infectious disease prevention at modern 

poultry farms has not been developed yet. There is a 

tendency to use all biological products entering the 

market in Ukrainian poultry farming. Recently, much 

attention is paid to the probiotics and complex drugs 

based on them in the animal husbandry and veterinary 

medicine practice. 

According to the WHO definition (2009), probiot-

ics are pathogenic bacteria for humans and animals; 

they have antagonistic activity against pathogenic and 

opportunistic bacteria and provide normal microflora 

restoration [2]. 

Today, around 61% of the non-EU companies and 

70% of the EU companies prefer probiotics. That’s why 

antibiotics are used more often than medicines. The 

probiotic supplements are widely used for both animals 

and poultry, they are a source of essential vitamins and 

minerals, protein, fat and growth energy for proper de-

velopment. Such drugs reduce the growing time, in-

crease the economic efficiency of production and in-

crease productivity [1, 6]. 

The application of probiotics with drinking water 

or food is the most effective one [4]. Therefore, choos-

ing a probiotic it is necessary to study the proposed 

drug carefully, gather all the necessary information 

about its pharmacological properties and then use it tak-

ing into account the technology of keeping and feeding 

animals, feed production and problems at the farm.  

A large number of probiotics have appeared re-

cently, they are used to normalize the intestinal micro-

flora and strengthen immune functions. The issue of 

finding new effective ways to correct the digestive 

tract microflora is one of the most important in modern 

veterinary medicine. 

Review of recent research and publications. Re-

cent studies have stated that antibiotic therapy effects 

are dangerous for poultry and humans eating poultry 

meat and eggs because human body accumulates a 

large number of antibiotics causing resistance to them. 

Considering these negative effects, all developed coun-

tries actively use probiotics for the prevention and treat-

ment of the gastrointestinal tract diseases as thet stimu-

late the body’s natural resistance [3]. 

Ukrainian scientists V.O. Breslavets, I.I. Ibatullin, 

S.O. Huzhvynska, B.V. Iehorov; S.V. Kalinichenko, 

O.P. Reshetnichenko, M.P. Sychevskyi have made a sig-

nificant contribution to the research of the natural 

growth stimulants and probiotics. 
The addition of probiotics to the poultry main diet 

allows to increase production efficiency and to obtain 
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environmentally friendly products for humans [1, 2, 3, 
4, 5, 6]. 

Thus, the literature review indicates the relevance 
of the development of probiotics and methods of their 
application to obtain high quality and safe raw materi-
als for food production. 

The aim of the research was to investigate the 
probiotic Bioseven effect on productivity, slaughter 
and meat quality of broiler chickens. 

Materials and methods of research. Research 
methods are zootechnical (conducting experiments on 
broiler chickens), analytical (literature review and gen-
eralization of research), statistical (biometric digital 
data processing). 

The combined feed additive Bioseven is the latest 
development of BTU-Center. It contains a mixture of 
highly effective pure cultures of lactic acid bacteria 
with probiotic properties, it easily gets used to digestive 
tract of animals and promote the normal microflora for-
mation activating digestive processes. The feed addi-
tive Bioseven uses a symbiotic system of pure strains 
of lactic acid bacteria, bifidobacteria and enterococci. 

The polyculture is characterized by an expanded 
spectrum and a high level of antagonistic activity, ad-
hesive properties, resistance to certain antibiotics, high 
content of viable cells, and longer shelf life. 

Bioseven is a homogeneous powder from light 
yellow to yellow with a specific sour-milk odor. 

It is packed in multilayer paper bags with plastic 
tabs weighing 0.5 kg, 1 kg, 5 kg, and 10 kg. 

The probiotic composition includes microorgan-
isms of probiotic action not less than 1x1010 CFU per 
kg, i.e. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus planta-
rum, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lac-
tobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus, 
Bifidobacterium bifidum, Enterococcus faecium, and 
dry whey. 

According to the instructions, this probiotic sup-
plement Bioseven: 

- normalizes the composition and physiological 
functions of the microflora of the gastrointestinal tract 
of agriculture. animals and birds; 

- provides antagonism to pathogenic microorgan-
isms; 

- forms a normal intestinal microflora in new-
borns; 

- normalizes metabolism; 
- has prophylactic efficiency in pathology of the 

digestive tract; 
- has immunomodulatory and anti-stress activity; 
- exhibits hepatoprotective properties. 
We have conducted a scientific and economic ex-

periment to research the impact of probiotic application 
on the productivity and slaughter of broiler chickens. 
We have formed two groups of broiler chickens of the 
Cobb-500 cross, each group includes 50 heads selected 
according to the principle of analogue groups. 

The scheme of the conducted researches is given 
in table 1. 

Table 1 
Scheme of Experiment 

Group Duration of the period, days Poultry, 
heads 

Feeding conditions 
comparative basic 

1 - control 7 35 50 BD (complete feeds) 

2 - experimental 7 35 50 
BD + probiotic Bioseven, 10 g per 10 kg  

of complete feed 

* BD – basic diet. 
 

Thus, according to the Table 1, broiler chickens of 
the control group were fed by complete feed. The ex-
perimental chickens were additionally fed by probiotic 
Bioseven in the amount of 10 g per 10 kg of feed for 42 
days. 

During the slaughter, the weight of the carcass in-
dividual parts and internal organs was determined; the 
carcass and slaughter yields were calculated. 

To determine hematological indicators, the blood 
samples of experimental chickens were taken at the end 
of slaughterHematological studies were performed ac-
cording to the following methods: 

 - total protein - refractometrically, using the de-
vice RLU - 1 (A. Popov and others, 1973); 

- glucose - by color reaction with orthotoluidine 
(B. Antonova, 1991); 

- calcium - trilonometric method (N. Korotchenko, 
1987); 

- inorganic phosphorus - by Ivanivskyi’s method 
(V. Antonova, P. Blinova, 1971); 

- cholesterol - according to Stankevych (V. Kolb 
and others, 1976); 

- leukocytes - by counting in Gorev’s chamber (E. 
Tomik, 1980); 

- erythrocytes with the help of FEC (B. Antonova, 
1991); 

- hemoglobin – by colorimetric method according 
to H. Derviz, A. Vorobiov (H. Derviz, 1959). 

The data obtained in the experiments were pro-
cessed biometrically by conventional methods of N. 
Plokhinskiy’s variation statistics (1969), using com-
puter programs. The difference between groups was es-
tablished by the following criteria: P<0,001***. 

During the research, the consumption of feed was 
recorded. The intensity of growth of chickens was de-
termined by weighing them weekly. They were 
weighted at the age of 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days. 
The growth of broilers was controlled by determining 
the absolute, relative and average daily gains at these 
age periods. 

The chickens were kept on the floor in deep bed-
ding in a warm, dry, and well-ventilated room. The 
floor in the room is hard-coated, which makes it easier 
to clean the litter and disinfect. Sawdust (humidity no 
more than 25%) was used for bedding. All parameters 
of the microclimate were in accordance with the norms. 

Research results and their discussion. Accord-
ing to the table 2, the broiler chickens were fed during 
the experiment with complete feed. Four phases were 
fed, i.e. the first one was 0-10 days, the second one was 
10-20 days, the third one was 20-30 days and the fourth 
one was 30-42 days. Broilers had free access to feed 
and water. 
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Table 2 

Compound feed recipes for broiler chickens 

Component 
Poultry age, days 

0-10 10-20 20-30 30-42 

Corn, % 37.00 30.00 40.00 40.00 

Wheat, % 24.95 29.95 11.95 22.45 

Grover, % 10.00 5.00 5.00 5.00 

Adsorbent of toxins (Токs-О), % 0.05 0.05 0.05 0.05 

Soybean oil, % 1.00 2.00 3.50 2.50 

Soybean meal, % 27.00 31.00 33.50 19.00 

Sunflower meal, % - 2.00 3.00 6.00 

Meat and bone meal, % - - 3.00 5.00 

Total, % 100 100 100 100 

Nutrition of recipes:     

Metabolic energy, kcal 275.2 279.2 280.0 283.2 

Crude protein, g 22.6 21.7 21.0 19.9 

Dry matter, g 87.9 87.9 88.5 88.2 

Crude fat, g 5.6 6.8 8.2 7.1 

Crude fiber, g 3.5 4.1 4.2 4.2 

Crude ash, g 5.0 4.9 6.0 4.9 

Lysine, g 13.6 12.6 12.8 9.9 

Methionine + cystine, g 9.5 9.0 8.3 6.8 

Threonine, g 8.6 8.0 7.7 7.1 

Tryptophan, g 2.4 2.5 2.3 2.1 

Calcium, g 6.4 4.7 8.3 7.2 

Phosphorus, g 4.7 4.2 6.3 7.4 

Sodium, g 1.4 1.3 1.2 0.7 

Potassium, g 9.0 9.6 9.2 8.4 

 

The nutritional value of these feed recipes gener-

ally met the needs of broiler chickens at different ages. 

Thus, the energy-protein ratio was 122 kcal per g 

in the first period, 129 kcal per g in the second period, 

133 kcal per g in the third period and 142 kcal per g in 

the fourth period. 

The ratio between calcium and phosphorus over 

the four age periods was 1.4:1; 1.1:1; 1.3:1; 1:1 respec-

tively. 

Broiler chicken weekly feed consumption is 

shown in Table 3. 

Table 3 

Feed consumption by experimental broiler chickens, g 

Group 
Age of broiler chickens, days 

Total per 1 head, g 
1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 35 36 - 42 

1-control 120 320 730 875 998 1441 4484 

2-experimental 121 362 768 915 1085 1524 4775 

 

According to the research results, chickens of the 

experimental group consumed an average of 4775 g of 

feed per head, it is 291 g, or 6.5% more than their coun-

terparts in the control group. As far as age is concerned, 

the difference in feed consumption in favor of the ex-

perimental group was 42 g at the second week of 

growth, the 38 g at the third, 40 g at the fourth, 87 g at 

the fifth, and 83 g or 5.1% at the sixth.  

The growth rate of broiler chickens is the main in-

dicator of the effectiveness of a drug application in the 

technological process of broiler meat production. The 

intensity of bird growth is characterized by such indi-

cators as absolute, average daily and relative growth. 

Table 4 shows the dynamics of live weight of 

broiler chickens by age. 

Table 4 

Dynamics of live weight of broiler chickens (М± m, n = 50) 

Age, days 
Group 

Control Experimental 

1 42.4±1.02 42.6±1.11 

7 172.5±2.32 174.3±2.03 

14 441.5±7.12 472.8±5.87 

21 844.6±10.1 899.4±16.11 

28 1,302.7±19.02 1,385.4±22.8 

35 1,836.5±24.16 1,993.7±31.4** 

42 2,380.6±48.16 2,631.3±42.3*** 

**Р < 0.01, *** Р < 0.001. 
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According to table 4, we can state the obvious pos-

itive effect of the probiotic Bioseven on the live weight 

of broilers. Thus, the difference in live weight was 31.3 

g for the second week of life, 54.8 g for the third one, 

62.7 g for the fourth one, 137.2 g for the fifth one with 

a probable difference (P <0.01), and 250.7 g for the 

sixth one with a probable difference at P <0.001. 

The chickens of the experimental group outper-

formed their counterparts by 250.7 g or 10.5% at the 

end of the rearing period (42 days). 

The probiotics increased growth rate of chickens 

promoting the formation of normal microflora, activat-

ing digestive processes, replenishing the diet with es-

sential amino acids and vitamins, and improving feed 

absorption. 

Thus, the absolute increase was 2588.7 g in the ex-

perimental group and 2338.2 g in the control group. 

The difference in absolute growth was plus 250.5 g, or 

10.5% in the experimental group. 

There are higher rates of average daily gain in the 

experimental group similarly to the live weight of 

chickens (Table 5). 

Table 5 

Average daily gains of broiler chickens’ live weight (M ± m, n = 50) 

Age, days 
Group 

Control  Experimental 

1 - 7 18.6±0.7 18.8±1.01 

8 - 14 38.4±2.01 42.6 ±2.03 

15 - 21 57.6±2.31 60.9±3.01 

22 - 28 62.7±2.61 69.4±3.01** 

29 - 35 76.4±10.97 86.9±10.88** 

36 - 42 77.7±11.01 91.1±13.6** 

Average for 1-42 days 55.7±2.23 61.6±3.32* 

Survival rate, % 96.0 96.0 

*Р < 0.05, **Р < 0.01, *** Р < 0.001. 

 

The difference in average daily gains is likely in 

the last weeks of growth. Thus, the average daily gain 

in chickens of the experimental group was 86.9 g for 

the period of 29-35 days, it is 10.4 g, or 13.6 % (P 

<0,01) more; it was 98.1 g for the period of 36-42 days, 

it is 13.4 g, or 17.24 % (P <0,01) more than in the con-

trol group. 

In general, the difference in average daily gain was 

5.9 g or 10.6% in favor of the experimental group. 

Taking into account the death of two heads in both 

control and experimental groups, the survival rate was 

96.0. 

Having calculated the live weight gain of the ex-

perimental broiler chickens and the feed costs, we de-

termined the feed costs per 1 kg of gain (Table 6). 

Table 6 

Feed costs for broiler chickens raising, kg 

Group 

Feed costs for experiment 

For experiment Per 1 head Per 1 kg of gain 

total, kg ± control total, kg ± control total, kg ± control 

1-control 219.7  4.484  1.92  

2-experimental 234.0 +14.3 4.775 +0.291 1.84 -0.08 

 

The experimental group chickens consumed com-

plete feed better. As a result, 4,775 kg of feed has been 

consumed per one head for 42 days. It is by 291 g or 

6.5% higher than in the control group. The absolute 

growth of experimental broiler chickens fed with the 

addition of Bioseven was larger. Thus, feed costs per 1 

kg of growth were 0.08 kg or 4.2 % lower. 

Thus, the application of the probiotic drug Biose-

ven in the feed for broiler chickens has a positive effect 

on their productivity. 

We performed a control slaughter of 4 heads from 

each group for further researches aimed in determining 

the effect of the probiotic drug Bioseven on the slaugh-

ter performance of broiler chickens (Table 7). 

Table 7 

Slaughter characteristics of broiler chickens (M ± m, n = 4) 

Indicator 
Group 

1-control 2-experimental 

Pre-slaughter live weight, g 2,380.6±48.16 2,631.3±42.3*** 

Weight of semi-gutted carcass, g 19,461.8±13.7 2,176.1±17.3*** 

Output of semi-gutted carcass, % 82.4±0.31 82.7±0.32 

Weight of gutted carcass, g 1,775.9±13.03 1,976.1±13.62** 

Output of gutted carcass, % 74.6±0.11 75.1±0.13 

Weight of edible parts, g 1,462.8±11.4 1651.6±11.9 

Weight of inedible parts, g 313.1±1.4 324.5±1.5 

Meat ratio 4.67 5.1 

Weight of the fillet, g 431±1.29 468±1.37 
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The data in table 7 prove the positive effect of Bi-

oseven on the slaughter rates of broilers. Thus, if the 

pre-slaughter weight of experimental broiler chickens 

was higher by 250.7 g or 10.5% than their counterparts 

with a probable difference (P < 0.001), the weight of 

the gutted carcass was higher by 288.8 g (16.26 %), the 

difference is significant at P˂0.01. 

The output of gutted carcass of the experimental 

chickens was higher by 0.5%. 

Broiler chickens fed by probiotic Bioseven had the 

higher weight of carcass edible parts by 188.8 g or 

12.9 % then their control analogues. 

The ratio of edible to inedible parts (meat ratio) of 

the experimental chickens was higher by 0.43 than of 

the control ones. 

The increase of edible parts weight of the experi-

mental chicken was caused by increased muscle weight 

(including fillets) by 37 g or 8.9 %. 

Let’s research the effect of the biotic drug Biose-

ven on the internal organs weight of the experimental 

poultry (table 8.) 

Table 8 

Weight of internal organs of the experimental poultry, g (M ± m, n = 4) 

Indicator 
Group 

1-control 2-experimental 

Weight: skin, g 203.4±2.55 221.4±2.3 

internal fat, g 52.2±1.31 53.1±2.4 

 liver 58.0±0.46 58.4±0.93 

 muscular stomach, g 46.8±0.27 50.2±0.31** 

 heart, g 16.5±0.31 16.9±0.31 

 

Thus, having analyzed the data of table 8, we can 

state that the consumption of probiotics had no effect 

on the weight of the broiler chickens’ internal organs. 

Some increase is caused by larger total weight of birds. 

In particular, the largest differences were found in skin 

weight, i.e. by 18.0 g, or 8.8%, and muscular stomach 

by 3.4 g or 7.2% (P <0.01). 

Hematological researches help to investigate the 

influence of a certain factor on the mechanisms of met-

abolic homeostasis regulation of the internal environ-

ment of the organism and the poultry productivity. 

Having researched the effect of the drug Bioseven 

on hematological parameters, we observed a hemoglo-

bin increase in the experimental group, it was by 22 g 

per l or 19.8% higher than in the control group (Table 

9).  

Table 9 

Hematological parameters of broiler chickens 

Indicator 
Group 

1-control 2-experimental 

Hemoglobin, g / l 111.3±1.41 132.3±1.5 

Erythrocytes, g / l 3.29±0.03 3.38±0.04 

Leukocytes, g / l 30.9±0.9 35.2±0.64 

Platelets, g / l 38.6±0.83 39.1±0.71 

 

The increase of hemoglobin content has a positive 

effect on the intensification of oxygen supply to the 

main vital systems of the body. There was also an in-

crease in the number of leukocytes by 13.9%. Thus, Bi-

oseven stimulates leukocytopoiesis in chickens of the 

experimental group. However, it should be noted that 

the detected changes in hematological parameters of 

experimental chicken blood were within the physiolog-

ical norm. 

Table 10 contains data on the biochemical compo-

sition of the blood of broiler chickens. 

Table 10 

Biochemical composition of broiler chickens’ blood 

Indicator 
Group 

1-control 2-experimental 

Total protein, g / l 43.6±0.61 44.1±0.83 

Immunoglobulins, g / l 6.5±0.21 6.6±0.22 

Total ALP, units / l 1,212.4±21.11 1,212.8±23.3 

Calcium, mmol / l 3.23±0.11 3.41±0.08 

Phosphorus, mmol / l 1.82±0.02 1.84±0.04 

 

According to table 10 data, biochemical parameters of 

the blood differences between the researched groups were not 

observed. Thus, the total amount of protein and calcium in the 

experimental broiler chickens’ blood has a slight increasing 

tendency to increase comparing with the indicators of the 

control group. However, the obtained data are unlikely and 

within the physiological norm. 

Conclusions 

1. According to the research results, the probiotic 

drug Bioseven had a positive effect on the growth rate 

of broiler chickens, the experimental poultry live 
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weight was 2631.3 g, it is by 250.7 g (10.5%) higher 

than the control group (P <0.001). In the experimental 

group the absolute increase was 2588.7 g, it is by10.5% 

more than in the control group. 

2. The application of probiotic Bioseven improves 

the feed consumption by 291 g (6.5 %) per 1 head than 

their control group counterparts reducing feed costs per 

1 kg increase by 0.08 kg or 4.2%. 

3. The weight of chicken gutted carcass of the ex-

perimental group was greater by 288.8 g or 16.26 % un-

der the action of Bioseven, the difference is significant 

at P˂0.01. The meat ratio of the chicken experimental 

group was higher than the control by 0.43. The weight 

of the main internal organs remained within the physi-

ological norm. 

4. The hemoglobin content has increased by 22 g / 

l or 19.8% in the experimental group than in the control 

one, it has positively intensified oxygen supply to the 

main vital systems of the body. However, there was 

growth and white blood cells at 13.9%. Thus, Bioseven 

stimulates leukocytopoiesis in the experimental group 

chickens. However, it should be noted that the detected 

changes in hematological parameters of blood in broiler 

chickens of the experimental group were within the 

physiological norm. 
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