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The article presents the results of influence of monochrome light with different light wavelengths on the
hens’ viability and productivity. For this purpose, in the conditions of a modern complex for production of
food eggs in a poultry house with an area of 2915 m2, 4 groups of hens of the industrial herd “Hy-Line W36” were formed, each of which was kept in a separate poultry house similar in area and cage equipment.
Each poultry house was equipped with "Big Dutchman" cage batteries, consisting of 1176 cages with an
area of 40544 cm2. The differences between the poultry houses applied only to LED lamps. Hens of the 1st
group were kept using LED lamps with a peak light wavelength of 458 nm (blue color of the spectrum), the
2nd group – 603 nm (yellow color of the spectrum), the 3rd group – 632 nm (orange color of the spectrum)
and 4 groups – 653 nm (red color of the spectrum). Every day, for 34 weeks of the productive period (up to
52 weeks of age), the number of eggs laid by the laying hens of each group was determined. The number of
hatched hens (due to death and culling) was also counted daily and the number of livestock was determined.
Once a week, the weight of eggs and live weight of laying hens were measured from certain labeled cages. It
was found that the reduction of the wavelength of light during the keeping of hens in the cages of multitiered batteries affects their viability and reproductive function. The decrease in the peak wavelength from
653 to 632 nm, which was manifested by a change in the color of light from red to orange, was accompanied by a decrease in the preservation by 0.3 %, body weight – by 0.8 %, egg laying on the initial laying –
by 3.1 %, egg-laying per average laying hen – by 2.8 % and feed costs – by 0.2 %. The decrease in the peak
wavelength to 603 nm, that is the change in the color of light from red and orange to yellow, was accompanied by a decrease in the preservation by 6.4–6.7 %, body weight – by 0.5–1.3 %, egg production by initial
laying hen – by 7.1–10.0 %, laying hens on the average laying hen – by 0.4–3.2 % and feed costs – by 2.0–
2.1 %. The decrease in the peak wavelength to 458 nm, that is the change in light color from red, orange
and yellow to blue, was accompanied by a decrease in the preservation by 3.2–9.9 %, body weight – by 5.2–
6.5 %, laying hens per initial laying hen – by 6.4–15.8 %, laying hens per middle laying hen – by 2.9–6.0 %
and feed costs – by 1.0–3.1 %.
Key words: laying hens, egg-laying, preservation, live weight, light wavelength, light color.

Вплив довжини світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну
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Досліджено вплив монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну функцію
курей. Для цього в умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформували 4 групи яєчних
курей промислового стада “Hy-Line W-36”, кожну з яких утримували у окремому пташнику-аналогу за площею та клітковим
устаткуванням. Кожен пташник був обладнаний клітковими батареями “Big Dutchman”, що складалися з 1176 кліток площею
40544 см2. Відмінності між пташниками стосувалися лише світлодіодних світильників. Курей 1-ї групи утримували з використанScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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ням світлодіодних світильників із піковою довжиною світлової хвилі 458 нм (блакитний колір спектру), 2-ї групи – 603 нм (жовтий колір спектру), 3-ї групи – 632 нм (помаранчевий колір спектру) та 4-ї групи – 653 нм (червоний колір спектру). Щодня, упродовж 34 тижнів продуктивного періоду (до 52-тижневого віку), визначали кількість яєць, знесених несучками кожної групи. Здійснювали також щодня облік кількості курей, що вибули (через падіж і вибракування) та визначали збереженість поголів'я. Раз на
тиждень вимірювали масу яєць та живу масу несучок з певних маркованих кліток. Виявлено, що зменшення довжини хвилі світла
під час утримання курей в клітках багатоярусних батарей чинить вплив на їхню життєздатність та репродуктивну функцію.
Зменшення пікової довжини хвилі від 653 до 632 нм, яке проявлялося зміною кольору світла з червоного до помаранчевого, супроводжувалось подальшим зниженням збереженості поголів’я на 0,3 %, маси тіла – на 0,8 %, несучості на початкову несучку – на
3,1 %, несучості на середню несучку – на 2,8 % та витрат корму – на 0,2 %. Зменшення пікової довжини хвилі до 603 нм, тобто
зміна кольору світла з червоного та помаранчевого на жовте, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 6,4–6,7 %,
маси тіла – на 0,5–1,3 %, несучості на початкову несучку – на 7,1–10,0 %, несучості на середню несучку – на 0,4–3,2 % та витрат
корму – на 2,0–2,1 %. Зменшення ж пікової довжини хвилі до 458 нм, тобто зміна кольору світла з червоного, помаранчевого та
жовтого на блакитне, супроводжувалось наростаючим зниженням збереженості поголів'я на 3,2–9,9 %, маси тіла – на 5,2–6,5 %,
несучості на початкову несучку – на 6,4–15,8 %, несучості на середню несучку – на 2,9–6,0 % та витрат корму – на 1,0–3,1 %.
Ключові слова: кури-несучки, несучість, збереженість, жива маса, довжина світлової хвилі, колір світла.

Вступ

рації фолікулостимулюючого гормону у крові курей,
однак за використання червоного світла підвищується
концентрація лютеїнізуючого гормону (Mudhar &
Tabeekh, 2016). На думку ж інших вчених, використання саме червоного спектру світла сприяє підвищенню несучості курей (Hassan et al., 2013; Zhang et
al., 2017) та товщини яєчної шкаралупи (Kim et al.,
2010), а блакитного та зеленого – підвищенню маси
яєць (Hassan et al., 2013). Є також повідомлення про
те, що використання червоного світла спричиняє значне зменшення маси яєць, а якість яєць поліпшується
за використання зеленого світла (Er et al., 2007). Водночас рядом дослідників показано, що монохромне
світло не впливає на несучість курей та якість їхніх
яєць (Rozenboim et al., 1999; Lewis et al., 2007; Borille
et al., 2013; Borille et al., 2015), а також не позначається на концентрації гормонів у крові (Li et al., 2015).
Тому метою роботи було вивчення впливу монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі на
життєздатність курей та їхню репродуктивну функцію.

Штучне світло як фактор навколишнього середовища, має вирішальне значення для вивільнення гормонів, які відіграють ключову роль у життєдіяльності,
рості, імунітеті та розмноженні птиці (Patel et al.,
2016). Для курей-несучок світло відіграє важливу
роль у розвитку та функціонуванні репродуктивної
системи, істотно впливаючи на вік знесення першого
яйця, несучість та продуктивність загалом (Min et al.,
2012; Huber-Eicher et al., 2013; Li et al., 2020).
Джерелом штучного світла останнього покоління у
птахівництві є світлодіодні світильники (LED). Порівняно із лампами розжарювання та люмінесцентними
лампами, світлодіодні мають більший термін служби,
специфічний спектр, меншу теплову потужність, вищу енергоефективність та надійність, а також менші
витрати на обслуговування (Prayitno et al., 1997;
Sultana et al., 2013; Yang et al., 2016), тому все частіше
використовуються виробничниками (Shi et al., 2019).
Світлодіоди (LED) – це особливий вид напівпровідникових діодів, які можуть давати монохромне
світло. Колір світла визначається довжиною хвилі
видимого спектру, а монохромне світло має одну
пікову довжину світлової хвилі (Yenilmez et al., 2021).
На відміну від багатьох видів тварин, кури мають
здатність бачити довжину світлової хвилі у вузькому
діапазоні – від 380 до 760 нм, а також можуть розрізняти колір світла (Prescott & Wathes, 1999). У них,
крім очей, у трансдукції фотостимуляції беруть участь позасітківкові фоторецептори, розташовані в
гіпоталамусі та в інших ділянках мозку (Rozenboim et
al., 1999). Тому світло є ефективним чинником контролю фізіологічних та поведінкових процесів, які
впливають на несучість курей та якість їхніх яєць
(Yenilmez et al., 2021).
Доведено, що довжина хвилі світла впливає на поведінку, добробут та продуктивність птиці (Manser,
1996; Rozenboim et al., 1999; Svobodova et al., 2015).
Однак аналіз попередніх досліджень показує, що дані
про вплив монохромного світла на несучість курей та
якість їхніх яєць досить суперечливі. Так, за даними
одних дослідників (Li et al., 2019), використання блакитного світла, порівняно з білим, зеленим та червоним, сприяє підвищенню несучості курей. Блакитний
спектр світла також стимулює підвищення концент-

Матеріал і методи досліджень
Як об’єкт досліджень використовували яєчних курей промислового стада “Hy-Line W-36”. Досліди з
експериментальними тваринами проводили відповідно до правил Європейської конвенції про захист хребетних тварин (Офіційний вісник Європейського
Союзу L276/33, 2010).
В умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформували 4
групи яєчних курей промислового стада “Hy-Line W36”, кожну з яких утримували в окремому пташникуаналогу за площею та клітковим устаткуванням. Кожен пташник був обладнаний клітковими батареями
“Big Dutchman” (Німеччина), що складалися з 1176
кліток площею 40544 см2 (362×112 см). Відмінності
між пташниками стосувалися лише світодіодних світильників (табл. 1). Так, курей 1-ї групи утримували з
використанням світлодіодних світильників із піковою
довжиною світлової хвилі 458 нм (блакитний колір
спектра), 2-ї групи – 603 нм (жовтий колір спектра), 3ї групи – 632 нм (помаранчевий колір спектру) та 4-ї
групи – 653 нм (червоний колір спектра).
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Таблиця 1
Схема досліду
Характеристика
Пікова довжина хвилі, нм
Колір спектру
Кількість голів у клітці
Кількість голів у групі
Щільність посадки, гол./м2
Забезпеченість площею, см2/гол.
Площа клітки, см2
Кількість ніпелів у клітці, шт.
Фронт годівлі, см
Площа пташника, м2

1
458
блакитний

Група курей
2
3
603
632
жовтий
помаранчевий
101
118776
401,4
24,9
40544
12
7,8
2915

4
653
червоний

Content Guide, 2019), що може бути пов’язано з особливостями утримання великих масивів птиці (337–361
тис. гол.) в багатоярусних кліткових батареях нових
конструкцій. Водночас простежувалось зниження
збереженості поголів’я зі зменшенням довжини хвилі
світла. Найбільша різниця – 12,2 % з рекомендованим
рівнем збереженості виявлена у курей 1-ї групи, яких
утримували за блакитного світла, несучки 2-ї групи,
яких утримували за жовтого світла, не досягали нормативу на 9,0 %, тимчасом як у несучок 3-ї та 4-ї груп,
яких утримували за помаранчевого та червоного світла, збереженість була майже на одному рівні і на 2,6–
2,3 % не досягала нормативу (рис. 1). Водночас збереженість поголів'я у курей 1-ї групи, яких утримували за блакитного світла, була нижчою на 3,2 % (Р <
0,001) порівняно з 2-ю групою та на 9,6 % (Р < 0,001) і
9,9 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла, збереженість була нижчою на 6,4 % (Р <
0,001) та 6,7 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно, а у курей 3-ї групи, яких утримували за помаранчевого світла, збереженість була нижчою на 0,3 % (Р < 0,001) порівняно з курми 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла. Вищу збереженість поголів’я курей за використання червоного світла описують і інші дослідники (Svobodova et al.,
2015).

Упродовж досліду курей забезпечували питною
водою, повнораціонними комбікормами однакового
складу та утримували згідно з вимогами (ВНТП-АПК04.05). Щодня, упродовж 34 тижнів продуктивного
періоду, визначали кількість яєць, знесених несучками кожної групи та інтенсивність їхньої несучості.
Здійснювали також щодня облік кількості курей, що
вибули (через падіж і вибракування) та визначали
збереженість поголів’я. Раз на тиждень вимірювали
масу яєць та живу масу несучок з певних маркованих
кліток за вибіркою, яка становила не менше ніж 100
(n ≥ 100).
Отримані цифрові результати опрацьовували методами варіаційної статистики. Достовірність відмінностей між середніми величинами визначали за tкритерієм Стьюдента, різниці вважали достовірними
за P < 0,05.
Результати та їх обговорення
Для вивчення впливу кольору світла на вираження
основних господарсько корисних ознак курей була
проведена оцінка їх збереженості, маси тіла та продуктивності у віці 52 тижні (табл. 2). Виявлено, що збереженість поголів’я у всіх групах була нижчою за
рівень (97,4 %), рекомендований фірмою розробником кросу “Hy-Line W-36” (Hy-Line W-36 Final Hybrid

Таблиця 2
Збереженість, маса тіла та продуктивність курей за різної довжини світлової хвилі (x ± SE, n = 475104)
Група несучок
1
2
3
4
Несучок в групі, гол.
475104
475104
475104
475104
Пікова довжина хвилі, нм
458
603
632
653
Колір спектру
блакитний
жовтий
помаранчевий
червоний
85,2 ± 0,10
88,4 ± 0,09**
94,8 ± 0,06**°
95,1 ± 0,06**°''
Збереженість поголів’я, %
**
**°
Маса тіла несучок, г
1462 ± 0,28
1543 ± 0,12
1551 ± 0,26
1563 ± 0,11**°''
195,5 ± 0,11**°
201,7 ± 0,19**°''
Несучість на початкову несучку, шт. 169,9 ± 0,14
181,6 ± 0,17**
Несучість на середню несучку, шт. 199,4 ± 0,16
205,4 ± 0,10**
206,2 ± 0,07**°
212,1 ± 0,11**°''
*
63,2 ± 0,05
63,0 ± 0,06
63,1 ± 0,07
63,3 ± 0,04°'
Маса яєць, г
Витрати корму, г/гол./добу
113,8 ± 0,09
114,9 ± 0,11**
117,2 ± 0,06**°
117,4 ± 0,02**°'
Примітки: *Р < 0,05, ** Р < 0,001 – порівняно з першою групою; ° Р < 0,001 – порівняно з другою групою; 'Р < 0,05, '' Р <
0,001 – порівняно з третьою групою
Показники

Спостерігалось також зниження маси тіла курей зі
зменшенням довжини хвилі світла. Зокрема, маса тіла
несучок 2–4-ї груп відповідала нормативній (Hy-Line
W-36 Final Hybrid Content Guide, 2019) та знижува-

лась в її межах (1,54–1,58 кг), а 1-ї групи – не досягала
нормативу на 5,1 %. Так, кури 1-ї групи, яких утримували за блакитного світла, характеризувались нижчою
масою тіла на 5,2 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю гру-
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пою та на 5,7 % (Р < 0,001) та 6,5 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно. Своєю чергою
кури 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла,
мали меншу масу тіла на 0,5 % та 1,3 % (Р < 0,001)

порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно, а кури 3-ї
групи, яких утримували за помаранчевого світла, – на
0,8 % (Р < 0,001) порівняно з 4-ю групою, в якій курей
утримували за червоного світла.

Рис. 1. Відхилення збереженості та живої маси несучок від нормативного рівня
6,4 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю групою та на 13,1 %
(Р < 0,001) і 15,8 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно. У курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла, несучість на початкову несучку була нижчою за нормативну на 11,0 %, а також на
7,1 % (Р < 0,001) і 10,0 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю
та 4-ю групами відповідно. Кури 3-ї групи, яких
утримували за помаранчевого світла, не досягали
нормативу на 4,2 % та поступалися на 3,1 % (Р <
0,001) курям 4-ї групи. Своєю чергою кури 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла, не досягали
нормативу лише на 1,2 %.

Несучість на початкову несучку також знижувалася зі зменшенням довжини хвилі світла. Так, несучість на початкову несучку, згідно нормативних вимог, у віці 52 тижні повинна варіювати в межах
204,1–209,6 шт., а на середню – 206,9–212,5 шт.
(Hy-Line W-36 Final Hybrid Content Guide, 2019). Фактично ж на початкову несучку – несучість жодної з
груп не досягла нормативного рівня (рис. 2). Найнижча несучість та відповідно найбільше відхилення від
нормативу – 16,8 %, спостерігалась у курей 1-ї групи,
яких утримували за блакитного світла. Водночас несучість на початкову несучку у них була нижчою на

Рис. 2. Відхилення несучості курей дослідних груп від нормативного рівня
За несучістю на середню несучку нормативного
рівня було досягнуто лише курми 4-ї групи. Найнижча несучість на середню несучку та відповідно найбільше відхилення від нормативу – 3,6 % спостерігалась
у курей 1-ї групи, яких утримували за блакитного
світла. Водночас несучість на середню несучку у них

була нижчою на 2,9 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю
групою та на 3,3 % (Р < 0,001) і 6,0 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Несучість на
середню несучку у курей 2-ї групи, яких утримували
за жовтого світла, була нижчою за норматив на 0,7 %
та на 0,4 % (Р < 0,001) і 3,2 % (Р < 0,001) порівняно з
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2. Зменшення пікової довжини хвилі до 603 нм,
тобто зміна кольору світла з червоного та помаранчевого на жовте, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 6,4–6,7 % (9,0 % ˂ норми), маси
тіла – на 0,5–1,3 % в межах фізіологічної норми, несучості на початкову несучку – на 7,1–10,0 % (11,0 % ˂
норми), несучості на середню несучку – на 0,4–3,2 %
(0,7 % ˂ норми) та витрат корму – на 2,0–2,1 %
(13,8 % > норми).
3. Зменшення пікової довжини хвилі до 458 нм,
тобто зміна кольору світла з червоного, помаранчевого та жовтого на блакитне, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 3,2–9,9 % (12,2 % ˂
норми), маси тіла – на 5,2–6,5 % (5,1 % ˂ норми),
несучості на початкову несучку – на 6,4–15,8 %
(16,8 % ˂ норми), несучості на середню несучку – на
2,9–6,0 % (3,6 % ˂ норми) та витрат корму – на 1,0–
3,1 % (10,5 % > норми).

3-ю та 4-ю групами відповідно. Кури 3-ї групи, яких
утримували за помаранчевого світла, не досягали
нормативу лише на 0,1 % та поступалися несучкам 4-ї
групи, яких утримували за червоного світла, на 2,8 %
(Р < 0,001).
Отримані дані щодо несучості на початкову та середню несучку узгоджуються з результатами інших
дослідників (Gongruttananun, 2011; Hassan et al., 2013;
Huber-Eicher et al., 2013; Svobodova et al., 2015; Zhang
et al., 2017), які описують підвищення несучості курей
за впливу червоного світла. Цей ефект обумовлений
чутливістю саме позасітківкових фоторецепторів
гіпоталамусу до довгохвильового випромінювання, а
не сприйняттям кольору світла через сітківку ока
(Renema et al., 2001; Mobarkey et al., 2010).
Маса яєць несучок кросу “Hy-Line W-36” у 52тижневому віці повинна становити 62,9 г, а споживання корму – 97–103 г/добу на 1 голову (Hy-Line W36 Final Hybrid Content Guide, 2019). Як видно з дослідних даних (табл. 2), маса яєць несучок всіх груп
відповідала нормі, а витрати корму були вищими за
нормативний рівень. Зокрема, нижча маса яєць виявлена у курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого
світла, на 0,3 % (Р < 0,05) та 0,5 % (Р < 0,001) порівняно з 1-ю та 4-ю групами відповідно, а у курей 3-ї
групи, яких утримували за помаранчевого світла, – на
0,3 % (Р < 0,05) порівняно з 4-ю групою. Однак різниця за масою яєць між групами була незначною і не
відображала зменшення довжини хвилі світла.
Що стосується витрат корму, то найнижче його
споживання спостерігалось у курей 1-ї групи, яких
утримували за блакитного світла, однак з перевищенням нормативу на 10,8 г, або 10,5 %. Водночас у курей 1-ї групи споживання корму було нижчим на
1,0 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю групою та на 2,9 %
(Р < 0,001) і 3,1 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно. Кури 2-ї групи, яких утримували
за жовтого світла, споживали менше корму на 2,0 %
(Р < 0,001) та 2,1 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно, за цього перевищували нормативні показники на 11,6 %. Кури 3-ї групи, яких утримували за помаранчевого світла, характеризувались
нижчим споживанням корму на 0,2 % (Р < 0,05) порівняно з 4-ю групою та перевищували нормативні
показники на 13,8 %. Своєю чергою кури 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла, характеризувалися найвищим споживанням корму з перевищенням
нормативу на 14,0 %.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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