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Саламаха І., Гордійчук Л., Гордійчук Н. Елімінація важких металів із продукції птахівництва 
Серед окремих галузей тваринництва найбільш динамічною його складовою частиною є птахівництво. Ця 

галузь тваринництва – основний виробник у світі відносно дешевих та біологічно повноцінних харчових продуктів 
для людини. Тому в умовах відродження тваринництва України птахівництву приділятимуть особливу увагу. При 
цьому виробництво продукції птахівництва відбуватиметься на основі промислових технологій з подальшою 
інтенсифікацією галузі. Діяльність потужних птахокомплексів спричинила низку зоотехнічних, ветеринарних та 
екологічних проблем. Розв’язання цих проблем у промисловому птахівництві сприятиме підвищенню 
продуктивності птиці, одержанню доброякісної продукції і забезпечуватиме належний екологічний стан у місцях 
функціонування великих птахогосподарств. Вивчення показників трансформації важких металів з продукції 
птахівництва дасть змогу з’ясувати низку питань щодо інтенсивності міграційного процесу важких металів, якості 
продукції птахівництва та екологічної ситуації за цими показниками в агроекосистемах.  

Подано результати досліджень з визначення вмісту хрому та кадмію у курячих яйцях, а також способи їх 
елімінації. Виявлено, що надходження в організм птиці сульфату хрому (III) в дозі 2 мг/кг та сульфату кадмію в 
дозі 3 мг/кг маси тіла впродовж 21 доби спричинило значне накопичення важких металів порівняно з їх вмістом у 
контрольній групі. Результати підтверджують, що накопичення солей кадмію та хрому в раціоні курей сприяє 
акумуляції важких металів у курячих яйцях. Встановлено, що при введенні до раціону курей цеоліту 3 % маси 
корму всім дослідним групам, порівняно з групами без його введення, сприяло зниженню вмісту хрому та кадмію у 
досліджуваних зразках складових яєць.  

Ключові слова: хром, кадмій, цеоліт, кури-несучки, яйця, білок, жовток, шкаралупа. 
 
Salamakha I., Hordiichuk L., Hordiichuk N. Elimination of heavy metals from poultry products 
Among some branches of animal husbandry, its most dynamic component is poultry farming. This livestock industry 

is the world's largest producer of relatively cheap and organic food for humans. Therefore, in the conditions of revival of 
animal husbandry in Ukraine, special attention will be paid to poultry farming. At the same time, the increase in poultry 
production will be based on industrial technologies with further intensification of the industry. The activities of powerful 
poultry farms have caused a number of zootechnical, veterinary and environmental problems. Solving these problems in 
industrial poultry will help increase poultry productivity produce good quality products and ensure a proper ecological 
condition in the areas of operation of large poultry farms. The study of indicators of transformation of heavy metals from 
poultry products will clarify a number of issues regarding the intensity of the migration process of heavy metals, the quality 
of poultry products and the environmental situation on these indicators in agro-ecosystems. 

The article presents the results of research to determine the content of chromium and cadmium in chicken eggs, as 
well as methods for their elimination. It was found that the intake of chromium (III) sulfate at a dose of 2 mg/kg and 
cadmium sulfate at a dose of 3 mg/kg body weight for 21 days caused a significant accumulation of heavy metals compared 
to their content in the control group. The results confirm that the accumulation of cadmium and chromium salts in the diet 
of chickens promotes the accumulation of heavy metals in chicken eggs. It was found that the introduction of zeolite in the 
diet of chickens 3 % of the weight of feed in all experimental groups, compared with groups without its introduction, 
contributed to a decrease in the content of chromium and cadmium in the studied samples of constituent eggs. 

Key words: chromium, cadmium, zeolite, laying hens, eggs, protein, yolk, shell. 
 
Постановка проблеми. У практиці годівлі 

сільськогосподарських тварин і птиці окремі ме-
тали-мікроелементи широко використовують як 

незамінні чинники живлення [3]. У біогенному 
кругообігу перебувають також метали, які чинять 
чітко виражену токсичну дію на організм птиці 
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[6–8]. Поява на ринку України різних високо-
продуктивних кросів та порід птиці, нових 
біологічно активних кормових та мінеральних 
добавок, хелатних сполук мікроелементів вимагає 
проведення подальших досліджень з вивчення, за-
своєння, накопичення, виведення та фізіологічних 
аспектів дії природного цеоліту як мінерального 
компонента раціону для курей-несучок та адсор-
бенту важких металів з їхнього організму [2; 5].  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Низка публікацій засвідчує позитивну дію природ-
них цеолітів як адсорбентів при виведенні важких 
металів з організму тварин [2; 9]. Вони значно 
знижують надходження у кров із шлунково-
кишкового тракту іонів свинцю і кадмію. Зокрема 
з’ясовано, що природні цеоліти – ефективні 
адсорбенти залишкових кількостей важких ме-
талів, які дедалі частіше забруднюють об’єкти 
довкілля [2].  

Досвід широкого застосування цеолітів у 
різних типах господарств США, Японії, Німеч-
чини та інших країн показує, що введення цеоліту 
до раціону тварин підвищує засвоєння кормів, 
знижує падіж молодняку, запобігає диспепсії, 
виводить з організму токсичні та шкідливі про-
дукти метаболізму, запобігає захворюванням, 
пов’язаним із браком мікроелементів [2].  

Учені виявили високу ефективність впливу 
цеолітів на продуктивність птиці, доцільність їх 
застосування як інгредієнта кормів і мінеральної 
підгодівлі, лікувально-профілактичного і стимулю-
вального засобу, а також засобу, що суттєво по-
кращує екологію утримання тварин та птиці [3; 9].  

Природний цеоліт значно нівелює негативну 
дію хрому та кадмію, що виражається у 
стабілізації продуктивних якостей сільськогос-
подарських тварин та птиці. Це узгоджується з 
даними авторів, які показують есенціальну роль 
природних мінералів у функціонуванні антиокси-
дантних ензимів, здатних підвищувати неспеци-
фічну резистентність організму в умовах наванта-
ження важкими металами [1; 6; 7].  

 
Постановка завдання. На сьогодні дуже 

мало відомо про взаємовплив метаболізму трива-
лентного хрому та кадмію, що свідчить про 
доцільність вивчення механізмів комплексної дії 
хрому та кадмію, зокрема в організмі курей. Саме 
за таких умов пошук, обґрунтування та засто-
сування природних цеолітів, доступних та де-
шевих, у практиці тваринницької галузі з метою 
зменшення токсичного пресингу важких металів 
на організм птиці та одержання екологічно 

безпечної продукції є актуальним питанням 
сьогодення. 

 
Виклад основного матеріалу. Дослідження 

проводили на курях-несучках кросу Хайсекс білий 
середньою масою 1,5 кг. Виконано два досліди, 
для кожного з них за принципом аналогів 
сформовано чотири групи – одну контрольну та 
три дослідні, по вісім голів у групі. Важкі метали 
додавали до питної води у складі солей 
Cr2(SO4)3∙6Н2О та CdSO4∙8Н2О.  

У першому досліді курям-несучкам конт-
рольної групи згодовували комбікорм та випою-
вали воду без внесення важких металів. До питної 
води курей дослідних груп упродовж 21 доби 
додавали солі важких металів: перша група –  
2 мг/кг маси тіла сульфату хрому, друга група –  
3 мг/кг маси тіла сульфату кадмію, третя група – 
поєднання сульфатів хрому та кадмію. Кури 
другого досліду отримували такі самі раціони, але 
з добавкою цеоліту Сокирницького родовища, 
який додавали до комбікорму 3 % маси корму. 
Вміст хрому та кадмію у курячих яйцях визначали 
на спектрофотометрі Varian AA240Z [4]. 

Надходження в організм курей-несучок 
сульфату хрому у кількості 2 мг/кг та сульфату 
кадмію у кількості 3 мг/кг маси тіла спричинило 
значне їх накопичення в яйцях порівняно з їхнім 
вмістом у контрольній групі. Для зменшення 
концентрації важких металів у курячих яйцях 
згодовували цеоліт 3 % маси корму, введення до 
раціону якого сприяло тому, що вміст хрому в 
білку яєць першої дослідної групи, яка отримувала 
його сполуку, зріс у 1,3 раза, в жовтку та 
шкаралупі відповідно в 1,4 та 1,8 раза (рис. 1, 2). 

Встановлено, що введення до раціону курей 
цеоліту 3 % маси корму всім дослідним групам, 
порівняно з групами без його введення, сприяло 
зниженню вмісту важких металів у досліджуваних 
зразках складових яєць. Так, при хромовому 
навантаженні у білку та жовтку зафіксовано 
зниження в 1,7 раза, та у шкаралупі – в 1,8 раза 
(див. рис. 1, 2).  

У дослідній групі, де кури отримували су-
купне введення солей важких металів, спо-
стерігали аналогічне перевищення, відповідно у 
2,4, 1,9 та 2 рази, до показника контрольної групи 
зі сорбентом. Щодо третьої групи, в якій кури 
отримували сукупне введення солей важких 
металів, спостерігали зростання вмісту хрому у 
складових яйця: білку, жовтку та шкаралупі, 
відповідно в 1,5; 2,6 та у 30,4 раза порівняно з їх 
вмістом у контрольній групі зі сорбентом (див. 
рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Вміст хрому в білку та жовтку курячого яйця, мг/кг. 
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Рис. 2. Вміст хрому у шкаралупі курячого яйця, мг/кг. 

 

Рис. 3. Вміст кадмію в білку яйця, мг/кг. 
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Виявлено, що за надходження кадмію з 
мінералом його вміст у білку курячих яєць другої 
групи в 1,3 раза, у жовтку – в 1,8 раза, та в шка-
ралупі в 66 разів перевищував вміст у контрольній 
групі з мінералом (рис. 3, 4).  

У зразках із кадмієвим навантаженням 
зниження цього металу в білку, жовтку та 
шкаралупі становило відповідно 1,5, 1,6 та 3,2 раза 
до показника дослідної групи без сорбенту. 
Аналогічну тенденцію зниження вмісту важких 
металів спостерігали й за сукупного введення 
токсикантів (див. рис. 3, 4).  
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Рис. 4. Вміст кадмію у шкаралупі яйця, мг/кг. 

Отже, природний мінерал сприяв елімінації 
хрому та кадмію з компонентів яйця (жовток, 
білок, шкаралупа) відносно контролю. 

 
Висновки. Проведені нами дослідження 

виявили характер змін у продуктивності курей-
несучок під впливом факторів, що вивчалися. 

Результати підтверджують, що накопичення 
солей кадмію та хрому у раціоні курей сприяє 
акумуляції важких металів у курячих яйцях.  
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