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АНОТАЦІЯ 

Чех О.О. Розробка та впровадження інноваційної технології «GREEN 

ARTICLE» для обробки передінкубаційних та харчових яєць курей. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва. – Сумський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Суми, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу, як класичних 

способів обробки яєць так і сучасних препаратів, які застосовують у 

спеціалізованих птахівничих господарствах. Експериментально доведено, що 

електрохімічна та ультразвукова технологія модифікації розчину хітозану у 

перекисних сполуках (надоцтова кислота, перекис водню), наночастками 

оксиду цинку та металів: титану, міді, дозволяє створити захисні покриття 

«подвійної дії» відповідно до технологій: а) подовження терміну зберігання 

харчових яєць, обробленими завдяки електрохімічного синтезу препаратів на 

основі комплексів «хітозан-мідь» та б) попередження контамінації 

інкубаційних яєць патогенною мікрофлорою, підвищення показників 

виводимості яєць та якості молодняку завдяки обробці композицією на основі 

хітозану і нанодисперсного оксиду цинку (ZnO). 

На першому етапі досліджень важливим було виявити вплив 

дезінфіктантів на робоче обладнання інкубаторію та ступінь корозійної 

активності робочих розчинів щодо поверхонь зразків, а саме алюмінію та 

нержавіючої сталі. Робочий розчин хітозану + надоцтова кислота (НОК) та + 

ZnO + H₂O₂ демонструє незначні корозійні пошкодження і залишає поверхні 

металів майже непошкодженими. Беручи до уваги, що органічні пероксидні 

сполуки і надоцтова кислота зокрема, є речовинами, що мають корозійну 

активність, хітозан, що входить до складу робочого препарату забезпечує 

досить сильну захисну дію шляхом пасивування поверхні металів. Корозійна 

активність робочої композиції на метали у відсотковому співвідношенні для 
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алюмінію при дії 3,0% розчину хітозану в 2% надоцтовій кислоті (НОК) рН 

3,6, оксид цинку (ZnO) 3,0% і перекис водню 5,5% становить – 0,0074%, 

порівняно з 2% розчином NaOH. 

Втрата маси зразків у відсотковому співвідношенні для нержавіючої 

сталі при дії 3,0% розчин хітозану в 2% надоцтовій кислоті (НОК) рН 3,6, 

оксид цинку (ZnO) 3,0% і перекис водню 5,5% – 0,0024 %, що у порівнянні з 2 

% розчином NaOH. 

Експериментально встановлено, що змивання водою температурою 65-

800С, тиску 0,4 МПа та витратах 2 л/м2 забезпечує повне видалення складових 

композиції з поверхонь інкубаційних лотків. 

Другим етапом досліджень слугувало вивчення композиції «штучної 

кутикули» «GREEN ARTICLE» (artificial cuticle- «article») для захисту 

інкубаційних яєць курей від патогенної мікрофлори: композиція на основі 

хітозану і нанодисперсного оксиду цинку ZNO. До дослідної групи входила 

композиція хітозан + надоцтова кислота (НОК) та + ZnO + H₂O₂. Виходячи з 

результатів досліджень встановлено, що 3,0% розчин хітозану в 2% надоцтовій 

кислоті (НОК) рН 3,6, оксид цинку (ZnO) 3,0% і перекис водню 5,5% мали 

значний вплив на виводимість яєць та на рівень мікробної контамінації. 

Поверхня шкаралупи яєць дослідних груп була менш забруднена 

мікроорганізмами у порівнянні з контрольними групами. Композитні 

хітозанові наночастинки ZnO позитивно впливають на зменшення 

забруднення патогенною мікрофлорою на поверхні шкаралупи курячих яєць 

кросу Хайсекс Браун та Хайсекс Уайт до 0,3-0,71% від початкової кількості 

колоній бактерій протягом 19 діб. 

Результати інкубації протягом 21 доби показали, що різниця між 

курячими яйцями кросу Хайсекс Браун контрольної та експериментальної 

групи становила 4,7%. Так, у контрольній групі цей показник становить 85,5%, 

а в експериментальній - 89,7%. В дослідній групі, де використовувалися яйця 

курей кросу Хайсекс Уайт різниця між контрольною та експериментальною 

групою становить 0,3%. Так, у контрольній групі цей показник становить 
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84,9%, а в групі, де використовувалась композиція хітозан + надоцтова 

кислота (НОК) + ZnO + H₂O₂ - 90,2%. Встановлено вплив при обробці курячих 

яєць кросу Хайсекс Браун парами формальдегіду на рівень контамінації 

грибом Aspergillus fumigatus. При вологості 100% рівень контамінації знизився 

на 61%, при вологості 90-94% показник знизився на 94,3% та при 88% - на 

95%. Відповідно при обробці композицією хітозан + НОК + ZnO + H2O2 і 

вологості 100% показник обсіменіння грибком знизився до 95,7%, при 90-94% 

вологості - на 98,86% та при 88% грибок на поверхні курячих яєць був 

відсутній. 

На третьому етапі проведених досліджень доведено доцільність 

використання способів обробки харчових яєць від контамінації патогенною 

мікрофлорою та збільшенню терміну зберігання при температурі 21°С за 

допомогою методів електрохімічного синтезу препаратів на основі комплексів 

«хітозан-мідь». З одержаних результатів було встановлено, що в дослідній 

групі, де курячі яйця кросу Декалб Уайт обробляли водним 5% хітозаном з 

додаванням надоцтової та оцтової кислоти (1:1 за об’ємом) і підданому 

електролізу із застосуванням титану у якості аноду та катоду (Розчин 5) вага 

яєць стала меншою на 1,3% на 6 добу, 2,4% на 14 добу, 3,1% на 21 добу, 7,5% 

на 30 добу, що демонструє найкращий результат, порівнюючи із 

застосуванням інших досліджуваних препаратів на основі хітозану.  

Було доведено, що водорозчинний хітозан в комплексі з іншими 

хімічними речовинами дозволяє зменшити кількість патогенних 

мікроорганізмів на поверхні харчових яєць протягом зберігання за підвищених 

рівнів температури і вологи. Екологічно безпечний робочий розчин забезпечує 

зменшення кількості БГКП, спороутворюючих бактерій та стафілококу 

протягом тривалого терміну зберігання за температури 21℃. Так у 

контрольній групі в якій харчові курячі яйця були без обробки, на 14 добу 

з’являються бактерії групи кишкової палички (БГКП), що становить 15%, на 

19 добу - 20%, протягом 28 діб зберігання - 40%, і на 35 добу цей показник 

становив на рівні 65%. Кількість спороутворюючих бактерій залишалась на 
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рівні 10% і стафілококу - 5%. При обробці харчових яєць композицією на 

основі комплексів «хітозан-мідь» доведено, що рівень контамінації 

зменшився: на 14 і 19 добу БГКП не виявлено, на 28 добу піднявся до 5% і на 

35 добу зберігання становив 10%, а спороутворюючі бактерії залишилися на 

рівні 5%. 

Досліджували біохімічний склад харчових яєць протягом тривалого 

зберігання. Яйця курей Хайсекс Браун, покриті Розчином 5, зберігали 

значення Хау при 65,83 після 35 діб зберігання, порівняно з 58,12 контрольної 

групи. Яйця курей Хайсекс Уайт зберігали значення Хау на рівні 60,02 після 

35 діб зберігання, порівняно з 51,27 для контрольної групи. Це свідчить про 

те, що покриття водним 5% хітозаном з додаванням надоцтової та оцтової 

кислоти (1:1 за об’ємом) і підданий електролізу із застосуванням титану у 

якості аноду та катоду (Розчин 5) допомагало ущільнити пори на яєчній 

шкаралупі та уповільнити витік вуглекислого газу та води під час тривалого 

зберігання, зберігаючи якість білка. У той час, як курячі яйця двох кросів 

Хайсекс Браун і Хайсекс Уайт, що зберігалися при температурі 24℃, зберігали 

сорт А (Хау = 71-60) протягом усього 35-добового періоду. Яйця без покриття 

впали з сорту «А» до «В» після 21 доби зберігання. 

Значення ІЖ (Індексу жовтка) під час зберігання при кімнатній 

температурі зменшувалося внаслідок поступового ослаблення мембран 

вітеліну та розрідження жовтка, спричиненого переважно дифузією води з 

білка в жовткову частину. Після 35 доби зберігання ІЖ яєць без покриття 

зменшився з 0,48 до 0,33, тоді як яйця, вкриті захисною композицією, показали 

значення ІЖ 0,40 у курей Хайсекс Браун та 0,39 у курей Хайсекс Уайт 

відповідно. 

Доведено, що покриття захисною плівкою ефективно знижує швидкість 

передачі маси (втрати води та CO2) з білка через яєчну шкаралупу під час 

тривалого зберігання. Отже, цей процес пригнічує зрідження білка та 

поглинання води жовтком і мінімізує зниження якості жовтка. 
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Встановлено, що показник сухої речовини в контрольній групі (без 

покриття) в яєчних білках курячих яєць Хайсекс Браун коливався від 24,44 

спочатку до 26,98, а курячі яйця Хайсекс Уайт - від 24,42 спочатку до 26,80 

відповідно. Для оброблених яєць значення СР білка досягли 25,95 яєць курчат 

Хайсекс Браун та 26,58 яєць курчат Хайсекс Уайт відповідно. 

Дисертантом уперше проведена порівняльна оцінка впливу різних 

типів дезінфікуючих препаратів на основі комплексу «хітозан-мідь» для 

обробки харчових яєць курей кросу Декалб Уайт, Хайсекс Браун та Хайсекс 

Уайт. Досліджено вплив 3% розчину хітозану в 2% надоцтовій кислоті (НОК) 

рН 3,6, оксид цинку (ZnO) 3% і перекис водню 5,5% на вплив контамінації 

патогенною мікрофлорою передінкубаційних яєць кросу Хайсекс Браун та 

Хайсекс Уайт та виводимість після інкубації. Основою дослідження є 

авторські технології модифікації хітозану як матричної речовини. Розроблені 

шляхи фізико-хімічної модифікації хітозану, як основної складової «зеленої» 

технології для захисту інкубаційних і харчових яєць курей «штучна кутикула» 

«GREEN ARTICLE». Важливо, щоб ці технології мали велику перспективу 

застосування в країнах, які розробляють «зелені» технології виробництва 

продукції птахівництва. 

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено вплив 

композиції на основі хітозану і нанодисперсного оксиду цинку (ZnO) на 

поверхню шкаралупи яєць. У дослідної групи вона була менш забруднена 

мікроорганізмами у порівнянні з контрольною групою. Композитні хітозанові 

наночастинки ZnO позитивно впливають на зменшення забруднення 

патогенною мікрофлорою поверхні шкаралупи курячих яєць кросу Хайсекс 

Браун та Хайсекс Уайт до 0,3-0,71% від початкової кількості колоній бактерій 

протягом 19 днів. 

Результати інкубації протягом 21 дня показали, що інкубація яєць курей 

кросу Хайсекс Браун між контрольною та експериментальною групами 

відрізнялася на 4,7%. Так, у контрольній групі цей показник становить 85,5%, 

а в експерименті - 89,7%. Встановлено, що в дослідній групі, де 



7 

використовувалися яйця курей кросу Хайсекс Уайт різниця між контрольною 

та експериментальною групою становить 0,3%. Так, у контрольній групі цей 

показник становить 84,9%, а в групі, де використовувалась композиція хітозан 

+ надоцтова кислота (НОК) + ZnO + H₂O - 90,2%. 

Встановлено вплив при обробці курячих яєць кросу Хайсекс Браун 

парами формальдегіду на рівень контамінації грибом Aspergillus fumigatus при 

вологості 100% знизився на 61%, а при вологості 90-94% показник знизився на 

94,3% та при 88% на 95%. Відповідно при обробці композицією Хітозан + 

НОК + ZnO + H2O2 і вологості 100% показник обсіменіння грибком знизився 

до 95,7%, при 90-94% вологості на 98,86% та при 88% грибок на поверхні 

курячих яєць був відсутній.  

За допомогою методів електрохімічного синтезу препаратів на основі 

комплексів «хітозан-мідь» встановлено доцільність використання способів 

обробки харчових яєць на основі хітозану від контамінації патогенною 

мікрофлорою харчових яєць та збільшенню терміну зберігання при 

температурі 24°С. З одержаних результатів в дослідній групі, де курячі яйця 

кросу Декалб Уайт обробляли водним 5% хітозаном з додаванням надоцтової 

та оцтової кислоти (1:1 за об’ємом) і підданий електролізу із застосуванням 

титану у якості аноду та катоду (Розчин 5) вага яєць стала меншою на 1,3% на 

6 день, 2,4% - 14 день, 3,1% на 21 день, 7,5% на 30 добу, що демонструє 

найкращий результат, порівнюючи із застосуванням інших досліджуваних 

препаратів на основі хітозану.  

Так у контрольній групі, в якій харчові курячі яйця кросу Декалб Уайт 

були без обробки, на 14 добу з’являються бактерії групи кишкової палички 

(БГКП), що становить 15%, на 19 добу - 20%, протягом 28 днів зберігання - 

40% і на 33 добу цей показник становив на рівні 65%. Кількість 

спороутворюючих бактерій становила 10% і стафілококу 5%. Харчові яйця 

курей, котрі оброблялися композицією на основі комплексів «хітозан-мідь» 

показало, що на 14 і 19 добу БГКП не було виявлено, на 28 добу піднявся до 
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5% і на 35 добу зберігання становить 10%, а спороутворюючі бактерії 

залишилися на рівні 5%. 

Біохімічний склад харчових яєць курей кросу Хайсекс Браун протягом 

тривалого зберігання, покриті Розчином 5, зберігали значення Хау при 65,83 

після 35 доби зберігання порівняно з 58,12 контрольної групи яєць. Яйця курей 

Хайсекс Уайт зберігали значення Хау на рівні 60,02 після 35 доби зберігання, 

порівняно з 51,27 для контрольної групи яєць. Це свідчить про те, що покриття 

допомагало ущільнити пори на яєчній шкаралупі та уповільнити витік 

вуглекислого газу та води під час тривалого зберігання, зберігаючи якість 

білка. У той час, як курячі яйця двох курячих кросів Хайсекс Браун і Хайсекс 

Уайт, що зберігалися при температурі 24℃, зберігали сорт А (Хау = 71-60) 

протягом усього 35-денного періоду. Яйця без покриття впали з сорту «А» до 

«В» після 21 дня зберігання. 

Доведено, що значення ІЖ (Індексу жовтка) під час зберігання при 

кімнатній температурі зменшувалось внаслідок поступового ослаблення 

мембран вітеліну та розрідження жовтка, спричиненого переважно дифузією 

води з білка в жовткову частину. Після 35 діб зберігання ІЖ яєць без покриття 

зменшився з 0,48 до 0,33, тоді як яйця, вкриті захисною композицією, показали 

значення ІЖ 0,40 у курей Хайсекс Браун та 0,39 у курей Хайсекс Уайт 

відповідно. Покриття захисною плівкою ефективно знижувало швидкість 

передачі маси (втрати води та CO2) з білка через яєчну шкаралупу під час 

тривалого зберігання. Отже, цей процес пригнічує зрідження білка та 

поглинання води жовтком і мінімізує зниження якості жовтка. 

Доведено, що показник СР (сухої речовини) в контрольній групі (без 

покриття) в яєчних білках курячих яєць Хайсекс Браун коливався від 24,44 

спочатку до 26,98, а курячі яйця Хайсекс Уайт - від 24,42 спочатку до 26,80 

відповідно. Для оброблених яєць значення СР білка досягли 25,95 яєць курчат 

Хайсекс Браун та 26,58 яєць курчат Хайсекс Уайт відповідно. 

Базуючись на отриманих даних, наші дослідження були впроваджені у 

виробництво ТОВ «Авіс-Україна», с. Косівщина Сумського району Сумської 
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області, ФОП ТРЕПАЧЕНКО с. Петрівське Прилуцького району Чернігівської 

області. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі для 

підготовки технологів біолого-технологічного факультету на кафедрі біохімії 

та біотехнології Сумського національного аграрного університету. Результати 

наукових досліджень послужили основою розробки науково–практичних 

рекомендацій для виробництва «Технології захисту харчових яєць курей з 

використанням композитів на основі хітозану». 

Особистий внесок здобувача. 

Здобувачем проведено аналіз і узагальнення матеріалу, опрацьовано 

літературні джерела за темою виконаної дисертації, проведено аналітичні 

експериментальні роботи, статистичні обробки отриманих результатів. Разом 

з науковим керівником було розроблено тематику, удосконалили схеми та 

напрям досліджень щодо проведення обробки передінкубаційних та харчових 

яєць, вивчені та практично застосовані відповідні дослідженням методики, 

проведені всі необхідні дослідження. Частина дослідницької роботи була 

виконана на базі Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми. 

Здобувач здійснив низку аналітичних досліджень, частину із яких було 

виконано спільно з іншими науковцями, за що висловлює їм щиру вдячність. 

Результати досліджень опубліковано та висвітлено в публікаціях разом із 

співавторами. Проведено аналіз та обробку отриманих даних, на основі яких 

сформульовано результати та висновки, що викладені в дисертаційній роботі, 

що були впроваджені на виробництві і в навчальному процесі. 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та 

отримали позитивні відгуки на науково-практичних конференціях: «Науково-

практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ» 

(Суми, 17-20 квітня 2018 р.); міжнародна науково-практична конференція 

«Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та 

освіти» (м. Київ, 13 березня 2018 р.); Міжрегіональний аграрний форум – 

Аграрна Сумщина (м. Суми, 15 вересня 2018); XVII Всеукраїнська науково-
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практична конференція молодих учених «Молоді учені у вирішенні 

актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (м. 

Львів, 6-7 грудня 2018); всеукраїнська студентська наукова конференція, 

присвячена Міжнародному дню студента (Суми, 2019); V Всеукраїнська 

науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання технології 

продукції тваринництва» (м. Полтава, 30-31 жовтня 2019 року; Ukrainian 

Conference with International Participation chemistry, physics and technology of 

surface dedicated to the 90th birthday of Academician Aleksey Chuiko (Kyiv 2122 

October 2020) ; ХIX Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, 

тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня 

народження доктора біологічних наук, професора Яновича Вадима 

Георгійовича (1930–2011) (м. Львів, 3–4 грудня 2020 р); Міжнародна науково-

практична конференція «Інновації у забезпечені якості та безпечності 

тваринницької продукції» (м. Київ,19-20 травня 2021 р.); The 11th International 

Conference «Nanomaterials: Aplications and Properties (NAP-2021) » that was held 

(Odessa, 5-11 September, 2021). 

 

Ключові слова: технологія, хітозан, інкубаторій, захисні покриття, 

продуктивність, мікроклімат, наночастки металів, біоцидна активність, 

дезінфектант, концентрація, мікрофлора, харчові та передінкубаційні яйця, 

GREEN ARTICLE. 
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ABSTRACT 

Chekh O.O. Development and implementation of innovative technology «GREEN 

ARTICLE» for processing pre-incubation and edible eggs of chickens. - Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 204 - Technology of manufacture and processing of 

production of animal husbandry. - Sumy National Agrarian University of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of the influence of both classical 

methods of egg processing and modern drugs used in specialized poultry farms. It is 

experimentally proved that electrochemical and ultrasonic technology of 

modification of chitosan solution in peroxide compounds (peracetic acid, hydrogen 

peroxide), nanoparticles of zinc oxide and metals: titanium, copper, allows to create 

protective coatings "double action" according to technologies: a) prolongation of 

shelf life eggs treated by electrochemical synthesis of drugs based on chitosan-

copper complexes and b) prevention of contamination of hatching eggs with 

pathogenic microflora, increase of egg hatchability and quality of young due to 

treatment of compositions based on chitosan and nanodispersed zinc oxide (ZnO). 

At the first stage of the research it was important to identify the effect of 

disinfectants on the working equipment of the incubator and the degree of corrosion 

activity of the working solutions on the surfaces of the samples, namely aluminum 

and stainless steel. A working solution chitosan + ZnO + H₂O₂ shows minor 

corrosion damage and leaves metal surfaces almost undamaged. Given that organic 

peroxide compounds and peracetic acid in particular are substances with corrosive 

activity, chitosan, which is part of the working preparation provides a strong 

protective effect by passivating the surface of metals. Corrosion activity of the 

working composition on metals in percentage for aluminum under the action of 3,0% 

solution of chitosan in 2% peracetic acid (PAA) pH 3,6, zinc oxide (ZnO) 3,0% and 

hydrogen peroxide 5,5% is – 0,0074%, compared with 2% NaOH solution. 
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Loss of sample weight as a percentage for stainless steel under the action of 

3,0% solution of chitosan in 2% peracetic acid (PAA) pH 3,6, zinc oxide (ZnO) 3,0% 

and hydrogen peroxide 5,5% - 0,0024 %, compared with 2% NaOH solution. 

It has been experimentally established that rinsing with water at a temperature 

(65-80℃), a pressure of 0,4 MPa and a flow rate of 2 l/m2 provides complete 

removal of the components of the composition from the surfaces of the incubation 

trays. 

The second stage of research was the study of the composition "artificial 

cuticle" «GREEN ARTICLE» (artificial cuticle- "article") to protect hatching eggs 

of chickens from pathogenic microflora: a composition based on chitosan and 

nanodispersed zinc oxide ZNO. The experimental group included the composition 

chitosan + peracetic acid (PAA) and + ZnO + H₂O₂. Based on the results of studies, 

it was found that 3,0% solution of chitosan in 2% peracetic acid (PAA) pH 3,6, zinc 

oxide (ZnO) 3,0% and hydrogen peroxide 5,5% had a significant effect on egg 

hatchability and level of microbial contamination. The surface of the eggshell of the 

experimental groups was less contaminated with microorganisms compared to the 

control groups. Composite chitosan ZnO nanoparticles have a positive effect on 

reducing the contamination of pathogenic microflora on the surface of the shell of 

chicken eggs of cross Hisex Brown and Hisex White to 0,3-0,71% of the initial 

number of bacterial colonies within 19 days. 

The results of incubation for 21 days showed that chicken eggs cross Hisex 

Brown between the control and experimental groups differed by 4,7%. Thus, in the 

control group this figure is 85,5%, and in the experimental – 89,7%. In the 

experimental group where the eggs of Hisex White cross hens were used, the 

difference between the control and experimental groups is 0,3%. Thus, in the control 

group this indicator is 84,9%, and in the group where the composition chitosan + 

peracetic acid (PAA) + ZnO + H₂O₂ - 90.2%. The effect of formaldehyde vapors on 

the level of contamination with the fungus Aspergillus fumigatus during the 

treatment of Hisex Brown cross chicken eggs was established. At 100% humidity 

the level of contamination decreased by 61%, at 90-94% humidity the indicator 
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decreased by 94,3% and at 88% by 95%. Accordingly, when treated with the 

composition chitosan + PAA + ZnO + H2O2 and 100% humidity, the fungal 

contamination rate decreased to 95,7%, at 90-94% humidity by 98,86% and at 88% 

the fungus on the surface of chicken eggs was absent. 

At the third stage of the research the expediency of using methods of 

processing food eggs from contamination with pathogenic microflora and increasing 

the shelf life at a temperature of 21°C using methods of electrochemical synthesis 

of drugs based on «chitosan-copper» complexes was proved. From the obtained 

results it was found that in the experimental group, where chicken eggs were treated 

with aqueous 5% chitosan with the addition of peracetic and acetic acid (1:1 by 

volume) and subjected to electrolysis using titanium as an anode and cathode 

(Solution 5) weight eggs decreased by 1,3% on day 6, 2,4% on day 14, 3,1% on day 

21, 7,5% on day 30, which shows the best result compared to the use of other studied 

drugs based on chitosan. 

It was proved that water-soluble chitosan in combination with other chemicals 

can reduce the number of pathogenic microorganisms on the surface of egg eggs 

during storage at elevated levels of temperature and humidity. The working 

environmentally friendly working solution reduces the amount of E.coli, spore-

forming bacteria and staphylococcus during a long storage period at a temperature 

of 21℃. So in the control group in which edible chicken eggs were untreated, on the 

14th day there are bacteria of the Escherichia coli group (E.coli), which is 15%, on 

the 19th day 20%, within 28 days of storage 40%, and on the 35th day this the figure 

was 65%. The number of spore-forming bacteria remained at 10% and 

staphylococcus - 5%. When processing edible eggs with a composition based on 

chitosan-copper complexes, it was proved that the level of contamination decreased: 

on the 14th and 19th days E.coli was not detected, on the 28th day it rose to 5% and 

on the 35th day of storage was 10%, and spore-forming bacteria remained on levels 

of 5%. 

The biochemical composition of edible eggs was studied during long-term 

storage. The eggs of Hisex Brown chickens coated with Solution 5 kept the value of 
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HU at 65,83 after 35 days of storage compared with 58,12 control group. Eggs of 

Hisex White chickens kept the HU value at 60,02 after 35 days of storage, compared 

with 51,27 for the control group. This indicates that the coating with aqueous 5% 

chitosan with the addition of peracetic and acetic acid (1: 1 by volume) and subjected 

to electrolysis using titanium as an anode and cathode (Solution 5) helped to seal the 

pores on the eggshell and slow down leakage carbon dioxide and water during long-

term storage, while maintaining the quality of protein. While the two-cross chicken 

eggs of Hisex Brown and Hisex White, stored at 24℃, retained grade A (HU = 71-

60) throughout the 35-day period. Uncoated eggs fell from grade «A» to «B» after 

21 days of storage. 

The value (Yolk Index) of YI during storage at room temperature decreased 

due to the gradual weakening of the membranes of the vitelin and the liquefaction 

of the yolk, caused mainly by the diffusion of water from the protein into the yolk. 

After 35 days of storage, the YI of uncoated eggs decreased from 0,48 to 0,33, while 

the eggs coated with the protective composition showed a YI value of 0,40 in Hisex 

Brown hens and 0,39 in Hisex White hens, respectively. 

It is proved that the coating with a protective film effectively reduces the rate 

of mass transfer (water and CO2 loss) from the protein through the eggshell during 

long-term storage. Therefore, this process inhibits the liquefaction of protein and the 

absorption of water by the yolk and minimizes the decrease in the quality of the yolk. 

It was found that the rate of DM (dry matter) in the control group (uncoated) 

in egg whites of Haysex Brown chicken eggs ranged from 24.44 initially to 26.98, 

and Haysex White chicken eggs - from 24.42 initially to 26.80, respectively. For 

treated eggs, the values of CP protein reached 25.95 eggs of Highsex Brown 

chickens and 26.58 eggs of Highsex White chickens, respectively. 

For the first time, the dissertation conducted a comparative assessment of 

the impact of different types of disinfectants based on the "chitosan-copper" 

complex for the treatment of edible eggs of crossbred chickens Hisex Brown, Dekalb 

White and Hisex White. The effect of 3% solution of chitosan in 2% peracetic acid 

(PAA) pH 3,6, zinc oxide (ZnO) 3% and hydrogen peroxide 5,5% on the effect of 
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contamination with pathogenic microflora of pre-incubation eggs of cross Hisex 

Brown and Hisex White and excretion after incubation. The basis of the study is the 

author's technology of modification of chitosan as a matrix substance. Ways of 

physicochemical modification of chitosan as the main component of «green» 

technology for protection of hatching and food eggs of hens «artificial cuticle» 

«GREEN ARTICLE» are developed. It is important that these technologies have 

great potential for use in countries that are developing "green" technologies for 

poultry production. 

The practical significance of the obtained results. The effect of the 

composition based on chitosan and nanodispersed zinc oxide (ZnO) on the surface 

of the egg shell was established. The experimental group was less contaminated with 

microorganisms compared to the control group. Composite chitosan ZnO 

nanoparticles have a positive effect on reducing the contamination of pathogenic 

microflora on the surface of the shell of chicken eggs of cross Hisex Brown and 

Hisex White to 0,3-0,71% of the initial number of bacterial colonies within 19 days. 

The results of incubation for 21 days showed that the incubation of eggs of 

Hisex Brown cross chickens between the control and experimental groups differed 

by 4,7%. Thus, in the control group, this figure is 85,5%, and in the experiment – 

89,7%. It was found that in the experimental group where the eggs of Hisex White 

cross hens were used, the difference between the control and experimental groups is 

0,3%. Thus, in the control group this figure is 84,9%, and in the group where the 

composition chitosan + peracetic acid (PAA) + ZnO + H₂O – 90,2%. 

The effect of formaldehyde vapors on the level of contamination with the 

fungus Aspergillus fumigatus at 100% humidity decreased by 61%, and at 90-94% 

humidity the indicator decreased by 94,3% and at 88% by 95%. Accordingly, when 

treated with the composition Chitosan + PAA + ZnO + H2O2 and 100% humidity, 

the fungal contamination rate decreased to 95,7%, at 90-94% humidity by 98,86% 

and at 88% the fungus on the surface of chicken eggs was absent. 

Using the methods of electrochemical synthesis of drugs based on «chitosan-

copper» complexes, the expediency of using methods of processing food eggs based 
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on chitosan from contamination with pathogenic microflora of food eggs and 

increasing the shelf life at 24°C. From the results obtained in the experimental group, 

where chicken eggs cross Decalb White was treated with aqueous 5% chitosan with 

the addition of peracetic and acetic acid (1:1 by volume) and subjected to electrolysis 

using titanium as an anode and cathode (Solution 5) weight eggs decreased by 1,3% 

on day 6, 2,4% - on day 14, 3,1% on day 21, 7,5% on day 30, which shows the best 

result compared with the use of other studied drugs based on chitosan. 

So in the control group in which the edible chicken eggs of the cross Decalb 

White were untreated, on the 14th day there are bacteria of the Escherichia coli group 

(E.coli), which are 15%, on the 19th day 20%, within 28 days of storage 40% and 

33 day, this figure was 65%. The number of spore-forming bacteria was 10% and 

staphylococcus 5%. Edible eggs of chickens treated with a composition based on 

"chitosan-copper" complexes showed that the level of contamination decreased: on 

the 14th and 19th days E.coli was not detected, on the 28th day rose to 5% and on 

the 35th day of storage is 10%, and spore-forming bacteria remained at 5%. 

The biochemical composition of the egg eggs of Hisex Brown cross hens 

during long-term storage coated with Solution 5 kept the value of How at 65,83 after 

35 days of storage compared with 58,12 control group of eggs. The eggs of Hisex 

White chickens maintained a HU value of 60,02 after 35 days of storage, compared 

with 51,27 for the control group of eggs. This indicates that the coating helped to 

seal the pores on the eggshell and slow down the leakage of carbon dioxide and 

water during long-term storage, while maintaining the quality of the protein. While 

the chicken eggs of two chicken crosses Hisex Brown and Hisex White, stored at 

24℃, kept grade A (HU = 71-60) throughout the 35-day period. Uncoated eggs fell 

from grade «A» to «B» after 21 days of storage. 

It was proved that the value of YI (Yolk Index) during storage at room 

temperature decreased due to the gradual weakening of the membranes of the vitelin 

and the liquefaction of the yolk, caused mainly by the diffusion of water from the 

protein into the yolk. After 35 days of storage, the YI of uncoated eggs decreased 

from 0,48 to 0,33, while eggs coated with the protective composition showed a YI 
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value of 0,40 in Hisex Brown hens and 0,39 in Hisex White hens, respectively. The 

protective film coating effectively reduced the rate of mass transfer (water and CO2 

loss) from the protein through the eggshell during long-term storage. Therefore, this 

process inhibits the liquefaction of protein and the absorption of water by the yolk 

and minimizes the decrease in the quality of the yolk. 

It was proved that the DM (dry matter) in the control group (uncoated) in the 

egg whites of Hisex Brown chicken eggs ranged from 24,44 initially to 26,98, and 

Hisex White chicken eggs - from 24,42 initially to 26,80, respectively. For treated 

eggs, the values of DM protein reached 25,95 eggs of Hisex Brown chickens and 

26,58 eggs of Hisex White chickens, respectively. 

Based on the obtained data, our research was implemented in the production 

of TOV "Avis-Ukraine", p. Kosivshchyna, Sumy district, Sumy region, FOP 

TREPACHENKO s. Petrovske, Pryluky district, Chernihiv region. The research 

results are used in the educational process for the training of technologists of the 

Faculty of Biology and Technology at the Department of Biochemistry and 

Biotechnology of Sumy National Agrarian University. 

Personal contribution of the applicant. 

The applicant analyzed and generalized the material, worked on literature 

sources on the topic of the dissertation, conducted analytical experimental work, 

statistical processing of the results. Together with the supervisor, the topics were 

developed, schemes and directions of research on processing of pre-incubation and 

food eggs were improved, methods relevant to the research were studied and 

practically applied, all necessary researches were carried out. Part of the research 

work was performed on the basis of the Institute of Applied Physics of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Sumy. The applicant has carried out a number of 

analytical studies, some of which were performed in conjunction with other 

scientists, for which he expresses his sincere gratitude. The results of the research 

are published and covered in publications together with co-authors. The analysis and 

processing of the received data on the basis of which the results and the conclusions 



18 

stated in the dissertation work which have been introduced on manufacture and in 

educational process are formulated are carried out. 

Approbation of dissertation results. 

The materials of the dissertation were reported, discussed and received 

positive feedback at scientific and practical conferences: conference at Sumy 

National Agrarian University "scientific and practical conference of teachers, 

graduate students and students of Sumy NAU" (April 17-20, 2018); international 

scientific-practical conference «Climate change and agriculture. Challenges for 

Agricultural Science and Education», Kyiv (March 13, 2018); Interregional 

Agrarian Forum - Agrarian Sumy Region 2018. September 15, SNAU, Sumy; XVII 

All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists "Young scientists 

in solving current problems of biology, animal husbandry and veterinary medicine" 

December 6-7, 2018, Lviv; All-Ukrainian student scientific conference dedicated to 

the International Student Day (Sumy, 2019); V All-Ukrainian scientific-practical 

Internet conference "Current issues of livestock technology". Collection of articles 

on the results of the IV All-Ukrainian scientific-practical Internet conference on 

October 30-31, 2019. - Poltava, 2019. 210 p .; Ukrainian Conference with 

International Participation Chemistry, Physics And Technology Of Surface 

dedicated to the 90th birthday of Academician Aleksey Chuiko. 21-22 October 2020 

Kyiv Ukraine; XIX All-Ukrainian scientific-practical internet-conference of young 

scientists «Young scientists in solving current problems of biology, Animal 

Protection and Veterinary Medicine» December 4, 2020; International Scientific and 

Practical Conference "Innovations in Quality and Safety of Livestock Products" May 

19-20, 2021, The 11th International Conference "Nanomaterials: Applications and 

Properties (NAP-2021)" that was held 5-11 September, 2021. Odessa, Ukraine. 

Key words: technology, chitosan, incubator, protective coatings, productivity, 

microclimate, metal nanoparticles, biocidal activity, disinfectant, concentration, 

microflora, food and pre - incubation eggs, GREEN ARTICLE. 
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