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Анотація. Харчові яйця є цінним продуктом птахівництва, вони 

підлягають обов’язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Нами була 

визначена якість яєць курячих промислового виробництва в умовах ТОВ 

“Ясенсвіт”, шляхом проведення наступних досліджень: органолептичних, 

фізичних та овоскопування. За результатами ветеринарно-санітарної 

експертизи виявлені вади яєць, які найчастіше зустрічаються, а саме 

“насічка” та “м’ятий бік”. Дані вади яєць належать до харчових, до реалізації  

такі яйця не допускаються. Яйця з такими вадами направляються на 

промислову переробку у яєчні продукти, які дозволено використовувати в 

харчових цілях. 

Ключові слова: сільськогосподарська птиця, виробництво, яйця курячі 

харчові, вади. 

Abstract.  Dietary eggs are a valuable poultry products are subject to 

mandatory veterinary-sanitary examination. We have defined quality industrial 

chicken egg production through these research: organoleptic, physical and 

ovoskopuvannya. As a result of veterinary-sanitary examination revealed defects 

eggs are most common, namely "notching" and "crumpled side". These defects 

include eggs for food, the implementation of such eggs are not allowed. Eggs with 



disabilities are sent for industrial processing into egg products that are allowed to be 

used in food purposes. 
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Вступ. Яйця сільськогосподарської птиці є харчовим продуктом високої 

енергетичної та біологічної цінності, зумовленої вмістом повноцінних білків, 

жирів, вітамінів, значної кількості мінеральних речовин. Характерною 

особливістю птахівництва в світі є його концентрація, спеціалізація та 

кооперація. Майже в усіх країнах із розвиненим птахівництвом відбуваються 

скорочення кількості ферм і збільшення їх середнього розміру. Ось чому курячі 

яйця промислового виробництва зазнають таких вад як «насічка», «пом’ятий 

бік», «тік». 

Огляд літератури. Виробництво яєць є одним із найбільш прибуткових 

напрямів у тваринництві, що є дієвим стимулом для його розвитку та 

нарощування виробництва продукції. За останні 5 років виробництво яєць в 

Україні зросло до рівня, що цілком задовольняє  науково обґрунтовану потребу 

споживання населенням цього вкрай важливого харчового продукт [2]. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилися в умовах 

птахофабрики ТОВ «Ясенсвіт». Об’єктом було дослідження якості яєць 

курячих. Предметом – яйця, отримані від курей кросу «Хай-Лайн». Проби яєць 

курячих відбиралися в пташниках навесні, влітку і восени від курей-несучок 

різного віку в кількості по 30 штук за методикою відбору проб нормованою 

національним стандартом України. Для проведення моніторингу якості яєць 

залежно від віку птиці проби відбиралися з одного пташника. Було відібрано 10 

проб по 10 штук яєць, тобто по 1 пробі в місяць. Поставлені в роботі завдання 

виконувались з використанням органолептичних, фізичних досліджень та 

овоскопування згідно чинного стандарту. Фізичні дослідження, проводили за 

допомогою приладу Digital EGG Tester DET-6000. Колір жовтка в цьому 

приладі порівнюється з кольоровим віялом DSM або Рош у якому 15 відтінків 

жовтого (рис. 1). 
 



 

Рис. 1. Кольорове віяло DSM. 
 

Проведення моніторингу пошкоджень шкаралупи яєць курячих, що 

найчастіше траплялись, здійснювали з допомогою сортувальної машини 

«MOBA OMNIA FT 500». Для цього на протязі року кожної останньої неділі 

місяця відбирали 9 десятків яєць з одного найбільшого пташника. 

Результати дослідження. 

Для визначення якості яєць курячих харчових насамперед проводили 

органолептичні дослідження. Звертали увага на форму, чистоту та цілісність 

шкаралупи, запах та вміст яєць. Шкаралупа досліджуваних яєць була без 

видимих змін структури, непошкоджена, матова, інколи з наявністю крапок. 

Запах характерний для свіжого яйця. Консистенція білка в’язка, білок чистий, 

без помутніння, прозорий, безкольоровий. Жовток жовтого кольору, чистий, 

в’язкий, випуклої форми.  

Під час проведення овоскопування звертали увагу на цілісність шкаралупи, 

величину повітряної камери, стан жовтка, білка та вади яєць. Величина 

повітряної камери – не більше 4 мм, нерухома. Цілісність шкаралупи не 

порушена. Вад не виявлено. Таким чином, було встановлено, що досліджені 

нами яйця курячі відповідали вимогам ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові. 

Технічні умови» [1]. 

Після овоскопування проводили фізичні дослідження, які включали в себе: 

вагу яєць, одиниці Хау, товщина і міцність шкаралупи, колір жовтка. 

Результати моніторингу фізичних показників якості яєць залежно від віку птиці 

наведені на рис. 2.  



З віком птиці збільшується вага яйця, але показник консистенція білка 

значно знижується, хоча і відповідає нормі. Такі показники якості яєць як 

товщина шкаралупи та міцність не завжди пов’язані між собою, оскільки 

остання залежить ще й від структури шкаралупи [3]. В період досягнення 

птицею віку 180–240 діб була весна, в цей час відмічалось зростання міцності 

шкаралупи, 270–330 діб – літо і міцність шкаралупи знижувалась внаслідок дії 

високої температури. Як бачимо такі коливання міцності шкаралупи можуть 

пояснюватися дією факторів мікроклімату. Зниження міцності та товщини 

шкаралупи призводить до виникнення насічок, збільшення бою яєць і 

відповідно до економічних втрат. Що стосується такого показника, як колір 

жовтка, то він за весь період значно не змінювався. Необхідно зазначити, що на 

початку яйцекладки колір жовтка менш насичений, ніж у більш пізній період. 

Отже, вік птиці та фактори зовнішнього середовища здатні впливати на якість 

яєць.  

 

Вік птиці 
 

160 180 210 240 270 300 330 370 400 450 

Рис. 2. Фізичні показники якості яєць залежно від віку птиці, М+m, n=10. 
 

До вад яєць, які найчастіше трапляються, належать “насічка” та “м’ятий 

бік”. Частота виникнення даних вад досліджуваних яєць представлена в табл. 1. 



           Таблиця 1 

Моніторинг основних вад яєць, n=90. 

Показники “Насічка”, шт “М’ятий бік”, шт 
Січень 0 0 
Лютий 0 2 

Березень 3 1 
Квітень 3 0 
Травень 3 0 
Червень 3 0 
Липень 3 1 
Серпень 1 2 
Вересень 1 3 
Жовтень 2 2 
Листопад 2 2 
Всього 21 13 

 
На підприємстві ТОВ «Ясенсвіт» яйця з пошкодженою шкаралупою за 

допомогою відповідної сортувальної машини не подаються на фасування, а 

направляються на виготовлення яєчних продуктів (меланж, яєчний порошок). 

Висновки. 

Результати проведених нами досліджень якості курячих  яєць, свідчать про 

відповідність вимогам ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові. Технічні умови». 

Підприємство ТОВ «Ясенсвіт» зацікавлене у виготовленні доброякісної 

продукції, тому яйця, які мають вади у реалізацію не допускаються.  
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