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АНОТАЦІЯ 

Плиска А.Ю. Використання сухої барди у годівлі перепелів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – Годівля тварин і 

технологія кормів. – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. – Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено й експериментально 

доведено можливість заміни 5 – 15% високопротеїнових компонентів у 

комбікормах перепелів м’ясного напряму продуктивності та перепілок-

несучок яєчного напряму продуктивності на суху барду. 

У роботі здійснено аналітичний огляд літературних джерел 

вітчизняних та іноземних авторів щодо використання сухої барди у складі 

повнораціонних комбікормів птиці, впливу на продуктивність перепелів та 

якість продукції. На основі аналізу літературних джерел встановлено, що 

комплексних досліджень з вивчення поживності сухої барди, можливості та 

рівнів її введення у повнораціонні комбікорми для молодняку м’ясного 

напряму продуктивності та перепілок-несучок яєчного напряму 

продуктивності не достатньо. Зважаючи на це напрацьовано робочу гіпотезу, 

обгрунтовано мету, завдання і схему досліджень. 

На першому етапі було визначено хімічний склад барди зернової сухої, 

що використовувалась для досліджень. Продукт містив 90,6 % сухої 

речовини; 26,1 % сирого протеїну, 5,8 % сирого жиру; 7,1 % сирої клітковини 

та БЕР 53,9%. Також, визначено перетравність основних поживних речовин 

барди зернової сухої для молодняку перепелів м’ясного напряму 

продуктивності та перепілок-несучок яєчного напряму продуктивності. У 

результаті встановлено, що коефіцієнти перетравності поживних речовин 

барди вищі, ніж комбікорму та становилять, для молодняку перепелів 

м’ясного напряму продуктивності: сирий протеїн – 83%, сирий жир – 80%, 
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сира клітковина – 11% та БЕР – 88%, для перепілок-несучок, відповідно – 89, 

85, 20 та 96%. 

На основі фактичних даних хімічного складу та перетравності сухої 

барди розрахована загальна енергетична поживність трьома способами: за 

сумою перетравних поживних речовин, традиційним та удосконаленим 

рівняннями регресії. Усереднений показних енергетичної цінності барди 

сухої зернової для молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності 

становив 12,997 МДж/кг, для перепілок-несучок яєчного напряму 

продуктивності – 13,968 МДж/кг. 

Збільшення частки сухої барди у повнораціонному комбікормі 

перепелів від 0 до 20 % дозволило його збалансувати за енергією та 

основними поживними речовинами відповідно до рекомендованих норм 

годівлі.  

Введення барди у комбікорми молодняку перепелів у кількості 5 та 

10% сприяло зростанню м’ясної продуктивності, зокрема абсолютного 

приросту – на 1,51 – 3,02%, середньодобового – на 1,42 – 3,00 % та 

відносного приросту – на 0,24 – 0,37%, зниження витрат кормів на 1 кг 

приросту – на 1,0 – 2,4%. Вихід напівпатраної і патраної тушок зріс на 0,12 – 

1,15%, тоді як вихід продуктів забою знаходився на рівні контролю. 

Подальше доведення вмісту барди у комбікормі до 15 і 20% спричинило 

деяке зниження продуктивності та підвищення витрат кормів до рівня 

контрольної групи. 

Зростання продуктивності молодняку перепелів за введення 5 – 10% 

сухої барди до повнораціонного комбікорму зумовлене збільшенням 

споживання комбікорму, підвищенням перетравності сирого протеїну – на 

1,22 – 1,69%, сирого жиру – на 1,59 – 1,66%, сирої клітковини – на 1,16 – 

1,99%, БЕР – на 0,72 – 1,65% та підвищенням утримання Нітрогену у тілі на 

1,22 – 1,69%. Підвищення вмісту сухої барди до 15 та 20% викликало 

несуттєве зниження коефіцієнтів перетравності основних поживних речовин 

та ретенції азоту у тілі. 
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Зміна частки сухої барди у складі повнораціонного комбікорму 

молодняку перепелів суттєво не вплинула на хімічний склад тіла. Проте, 

спостерігалася тенденція до погіршення забійних якостей за збільшення 

кількості сухої барди у складі комбікорму. Зокрема зменшувався індекс 

м’ясності та вихід їстівних частин – на 1,7 – 5,3%, у грудних м’язах 

збільшувався вміст загальної вологи – на 1,9 – 2,2% та відповідно знижувався 

вміст основних поживних речовин у перерахунку на натуральну вологість 

продукту. Проте вказані зміни не були статистично вірогідними. 

За дослідження різних рівнів сухої зернової барди у комбікормах 

перепілок-несучок яєчного напряму продуктивності встановлено, що 

зростання її кількості не зумовило якоїсь чіткої тенденції щодо зміни живої 

маси дослідних птахів, проте цей показник збільшився на 0,8 % у перепілок, 

що споживали комбікорм із 10% барди. 

Яєчна продуктивність перепілок зростала за доведення вмісту барди у 

комбікормі від 0 до 10 % – на 5,7%. Із подальшим підвищенням вмісту барди 

до 20% відзначено зменшення валового збору яєць – на 1,6%. Підвищення 

продуктивності перепілок, що споживали комбікорм із 5 та 10% сухої барди 

пояснюється підвищенням як рівня споживання корму, так і перетравності 

органічної речовини – на 1,8%, зростанням ретенції азоту в тілі на 7,4%. При 

цьому витрати корму на 10 яєць знизилися на 2,3 %. Підвищення рівня барди 

у комбікормі до 15 та 20% зумовило зниження коефіцієнтів перетравності до 

рівня контрольної групи. Маса яєць дещо зростала за підвищення рівня барди 

до 15%, тоді як за вищого рівня знизилася до показника контрольної групи. 

Не встановлено впливу досліджуваного фактора на хімічний, морфологічний 

склад яєць, якість шкаралупи та інкубаційні якості. 

Виробнича перевірка отриманих результатів у СТОВ «Продовольчий 

Альянс» показала ефективність нового комбікорму з вмістом 10% сухої 

барди. Рентабельність вирощування молодняку м’ясного напряму 

продуктивності зросла на 3,1%, а виробництва яєць – на 5,1%. 
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Отже, зважаючи на отримані результати, з метою підвищення м’ясної 

та яєчної продуктивності перепелів, зниження витрат кормів і підвищення 

рентабельності виробництва – рекомендується до складу комбікорму уводити 

10 % сухої  барди. 

За потреби частку сухої  барди в комбікормі перепелів як м’ясного, так 

і яєчного напрямів продуктивності можна підвищувати до 15 %, що 

чинитиме менший, проте позитивний вплив на продуктивність та витрати 

кормів. За нижчої вартості сухої зернової барди, порівняно з іншими 

високопротеїновими кормами її частку у комбікормі доцільно підвищувати 

до 20%, що позитивно впливатиме на економічну ефективність виробництва.  

Ключові слова: молодняк перепелів м’ясного напряму 

продуктивності, перепілки-несучки яєчного напряму продуктивності, суха 

зернова барда, повнораціонний комбікорм, перетравність поживних речовин, 

продуктивність, продукти забою, яйця. 

 

ANNOTATION 

Plyska A. Yu. The Use of Dried Distillers Grains with Solubles in Quail 

Feeding. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

agricultural sciences for a specialty 06.02.02 - Feeding of animals and technology 

of forages. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. - 

Kyiv, 2021. 

The dissertation theoretically generalizes and experimentally proves the 

possibility of replacing 5 - 15% of high-protein components in compound feeds of 

meat-producing quails and laying hens of egg-producing direction with dry bard. 

The paper provides an analytical review of the literature of domestic and 

foreign authors on the use of dry bard in the composition of complete feed poultry, 

the impact on the productivity of quails and product quality. 

Based on the analysis of literature sources, it was found that comprehensive 

studies to study the nutritional value of dry bard, the possibility and levels of its 
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introduction into complete feed for young meat meat productivity and laying hens 

egg production direction is not enough. We have identified a working hypothesis, 

substantiated the purpose, objectives and scheme of research. 

The chemical composition of dry grain bard used for research was 

determined. The product contained 90.6% dry matter; 26.1% crude protein, 5.8% 

crude fat; 7.1% of crude fiber and NNS 53.9%. The digestibility of the main 

nutrients of dry grain bards for young quails of meat production direction and 

laying quails of egg production direction was determined. As a result, it was found 

that the digestibility coefficients of bard nutrients were higher than feed and were 

for young quails meat productivity: crude protein - 83%, crude fat - 80%, crude 

fiber - 11% and NNS - 88%, and for laying hens, respectively, 89, 85, 20 and 96%. 

Based on the actual data on the chemical composition and digestibility of 

dry bards, the total energy nutrient was calculated in three ways: by the sum of 

digestible nutrients, by traditional and advanced regression equations. The average 

energy value of dry grain bards for young quails of meat production was 12,997 

MJ / kg, and for laying hens of egg production - 13,968 MJ / kg. 

Increasing the share of dry bard in complete feed of quails from 0 to 20% 

allowed it to balance the energy and basic nutrients in accordance with the 

recommended feeding norms. 

The introduction of bard in the feed of young quails in the amount of 5 and 

10% contributed to the increase in meat productivity, including absolute growth - 

by 2 - 7%, average daily - by 1 - 3% and relative growth - by 0.24 - 0.37%, 

reduction of feed costs per 1 kg of growth - by 1.0 - 2.4%. The yield of semi-gutted 

and gutted carcasses increased by 0.12 - 1.15%, and the yield of slaughter products 

was at the control level. A further increase in the content of bard in compound feed 

to 15 and 20% led to a slight decrease in productivity and increase in feed 

consumption to the level of the control group. 

Increasing the productivity of young quails, with the introduction of 5 - 10% 

dry bard to complete feed, due to increased consumption of feed, increased 

digestibility of crude protein - by 1.22 - 1.69%, crude fat - by 1.59 - 1.66%, crude 
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fiber - by 1.16 - 1.99%, NNS - by 0.72 - 1.65% and increasing the content of 

Nitrogen in the body by 1.22 - 1.69% .. Increasing the content of dry bard to 15 

and 20% caused a slight decrease in the digestibility of the main nutrients and 

reduced nitrogen retention in the body. 

The change in the proportion of dry bard in the composition of complete 

feed for young quails did not significantly affect the chemical composition of the 

body. There was a tendency to deteriorate the quality of slaughter products by 

increasing the amount of dry bard in the feed. In particular, the index of meat and 

yield of edible parts decreased - by 1.7 - 5.3%, the content of total moisture in the 

pectoral muscles increased - by 1.9 - 2.2% and, accordingly, the content of 

essential nutrients in conversion to natural moisture of the product. However, these 

changes were not statistically significant. 

In a study of different levels of dry grain bard in the feed of laying hens in 

the direction of egg production, it was found that the increase in its number did not 

lead to a clear trend in live weight of experimental birds, but this figure increased 

by 0.8% in quails consuming feed from 10 % bards. 

Egg productivity of quails increased with the increase of bard content in 

compound feed from 0 to 10% - by 5.7%. A further increase in the bard content to 

20% led to a decrease in the gross collection of eggs - by 1.6%. The increase in the 

productivity of quails consuming compound feed with 5 and 10% of dry bard is 

explained by an increase in the level of feed consumption and an increase in the 

digestibility of organic matter - by 1.8%, and nitrogen retention in the body 

increased by 7.4%. At the same time, feed costs per 10 eggs decreased by 2.3%. 

Increasing the level of bard in feed to 15 and 20% led to a decrease in the 

coefficients of digestibility to the level of the control group. The weight of eggs 

increased slightly with the increase of the bard level to 15%, and at the higher level 

decreased to the level of the control group. The influence of the studied factor on 

the chemical, morphological composition of eggs, shell quality and incubation 

qualities has not been established. 
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Production inspection of the obtained results, in STOV "Food Alliance", 

Cherkasy region, Cherkasy district, p. Geronymivka, showed the effectiveness of 

the new feed, with a content of 10% dry bard. The profitability of growing young 

meat products increased by 3.1%, and egg production - by 5.1%. 

Therefore, based on the results obtained, in order to increase the meat and 

egg productivity of quails, reduce feed costs and increase the profitability of meat 

and egg production - it is recommended to include 10% dry bard in the feed. 

If necessary, the share of dry bard in the feed of quails in both meat and egg 

areas of productivity can be increased to 15%, which will have a smaller but 

positive impact on productivity and feed costs. At a lower cost of dry grain bard, 

compared to other high-protein feeds, its share in the feed should be increased to 

20%, which will positively affect the economic efficiency of production. 

Key words: young quails of meat productivity, laying quails of egg 

productivity, Distillers Dried Grains With Solubles, complete feed, digestibility  

of nutrients, productivity, slaughter products, eggs. 
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with Solubles on Quail Meat Productivity. Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2021. Vol. 69. Р. 319–326.  

 

Патент України на корисну модель 

5. Плиска А. Ю., Ібатуллін І. І., Сичов М. Ю. Спосіб годівлі молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності. Патент України на корисну 

модель № 144731. 2020. Бюл. № 20. 4 с.  

 

Тези наукової доповіді 

6. Плиска А. Ю., Ібатуллін І. І. Інкубаційні якості яєць за згодовування 

сухої післяспиртової барди перепелам. Аграрна освіта та наука: досягнення, 

роль, фактори росту. Сучасний розвиток технологій тваринництва. 

Інноваційні підходи в харчових технологіях: Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Біла Церква, 30 жовтня 2020 року: тези доповіді. Біла 

Церква, 2020. С. 3–4.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним із пріоритетних завдань світового 

сільського господарства є підвищення продуктивності тварин та розширення 

асортименту кормових засобів, зокрема застосування у годівлі тварин 

різноманітних відходів переробної галузі. 

Суха барда – відходи після переробки зерна на спирт, висушені  

до вологості 11 %. За рахунок життєдіяльності дріжджів вона містить більше 

протеїну, ніж вихідна сировина – до 30 %, та нижчий вміст цукрів, ніж  

у зернових злакових. Тому цим кормом можна замінити частину таких 

високобілкових кормів, як макухи, шроти, зернові бобові, корми тваринного 

походження. Залежно від технологічних особливостей переробки вихідної 

сировини перетравність протеїну барди може досягати 92 % (80 % для макух  

та шротів) та вона не містить антипоживних речовин, як, наприклад, бобові. 

Водночас, основним обмежуючим фактором використання барди  

у раціонах птиці є відносно високий вміст клітковини (9–12 %) та інших 

некрохмалистих полісахаридів, проте він у багатьох випадках нижчий, ніж  

у макухах і шротах. 

У світі проведено значну кількість досліджень щодо використання 

сухої барди в годівлі курей яєчного та м’ясного напрямів продуктивності 

(Егоров И. А. и др., 2012; Улитько В. Е. и др., 2010; Федякова В. А., 2007; 

Lumpkins B. S. et al., 2004; Oryscha K. M. et al., 2010; Thacker P., 2007). Однак, 

даних щодо використання сухої барди вітчизняного виробництва у годівлі 

перепелів, перетравності поживних речовин, її енергетичної поживності, 

впливу на продуктивність, якість продукції, відтворення птахів проведено 

недостатньо. 

Отже, теоретичне та експериментальне обґрунтування застосування 

сухої барди у годівлі перепелів м’ясного та яєчного напрямів продуктивності 

має важливе науково-практичне значення, а дослідження є актуальними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

дослідження, за результатами яких було сформовано основні розділи 
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дисертації, є складовою частиною наукової тематики кафедрі годівлі тварин  

та технології кормів імені П. Д. Пшеничного Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Удосконалення способів 

підвищення ефективності поживних речовин у годівлі тварин» (номер 

державної реєстрації 0111U008456, 2011–2016 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації – визначити 

експериментальним шляхом оптимальні рівні сухої барди у комбікормах  

для молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності та перепілок-

несучок яєчного напряму продуктивності. 

Для досягнення поставленої мети було розроблено низку завдань: 

– визначити хімічний склад і перетравність поживних речовин сухої 

барди та розрахувати її енергетичну поживність для молодняку перепелів  

та перепілок-несучок; 

– дослідити м’ясну та яєчну продуктивність, збереженість поголів’я,  

а також витрати корму за вирощування молодняку перепелів та виробництва 

яєць; 

– вивчити перетравність поживних речовин комбікорму за різного 

вмісту сухої барди та баланс Нітрогену в організмі перепелів як м’ясного, так 

і яєчного напрямів продуктивності; 

– здійснити аналіз морфологічного та хімічного складу яєць, 

показників якості шкаралупи та інкубації яєць; 

– визначити показники забою, хімічний та амінокислотний склад 

грудних м’язів перепелів м’ясного напряму продуктивності; 

– дослідити морфологічні та біохімічні показники крові перепелів 

м’ясного та яєчного напрямів продуктивності; 

– провести виробничу перевірку результатів науково-господарських 

дослідів та розрахувати економічну ефективність використання в годівлі 

перепелів м’ясного та яєчного напрямів продуктивності комбікормів  

з рекомендованим умістом сухої барди. 



14 

Об’єкт дослідження – комбікорми з різним вмістом сухої барди, 

перепели породи фараон та японські перепели. 

Предмет дослідження – хімічний склад та енергетична поживність 

сухої барди, її вплив на м’ясну та яєчну продуктивність, якість продукції, 

збереженість поголів’я, перетравність поживних речовин та баланс Нітрогену  

в організмі перепелів, гематологічні показники, інкубаційні якості яєць. 

Методи дослідження. Завдання, передбачені схемою досліджень 

дисертації вирішувалися з використанням низки методів досліджень, а саме: 

аналітичних (аналіз літературних джерел, узагальнення результатів власних 

досліджень), зоотехнічних (проведення науково-господарських дослідів та 

виробничої перевірки, динаміка живої маси, яєчної продуктивності, 

визначення приростів, споживання та витрат корму, збереженості поголів’я), 

фізіологічних (перетравність поживних речовин, баланс Нітрогену), 

морфологічних (забійні якості перепелів), біохімічних (гематологічні 

показники, амінокислотний склад м’яса), хімічних (хімічний склад м’яса, 

кормів та посліду), фізичних (якість шкаралупи яєць), статистичних 

(біометрична обробка даних, отриманих  

у ході науково-господарського досліду), економічних (розрахунок 

економічної ефективності виробництва м’яса та яєць перепелів). 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених 

досліджень отримано нові науково обґрунтовані дані щодо використання 

сухої зернової барди у годівлі перепелів. Експериментально доведено 

можливість заміни 5–15 % високопротеїнових компонентів у комбікормах 

перепелів м’ясного напряму продуктивності та перепілок-несучок яєчного 

напряму продуктивності сухою бардою. 

Вперше встановлено найефективніший вміст сухої барди у складі 

комбікормів для перепелів. Рівень сухої барди 10 % у комбікормі забезпечує 

найвищу економічну доцільність її використання у годівлі молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності та перепілок-несучок яєчного 

напряму продуктивності. 
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Вивчено хімічний склад сухої барди за широким спектром показників 

(показники зоотехнічного аналізу, амінокислотний та мінеральний склад)  

та визначено її енергетичну цінність. Одержано нові дані щодо перетравності 

поживних речовин сухої зернової барди залежно від вікових та породних 

особливостей перепелів. 

Подальшого розвитку набули відомості щодо впливу різних рівнів 

сухої барди у повнораціонних комбікормах на прирости, несучість, 

збереженість поголів’я, витрату кормів на одиницю продукції, перетравність 

поживних речовин корму та баланс Нітрогену у перепелів. Розширено дані 

відносно впливу барди на показники забою, хімічний та амінокислотний 

склад м’язів  

та яєць, інкубаційні якості яєць. 

Досліджено та розширено дані щодо впливу різних рівнів сухої барди  

у комбікормах на морфологічний та біохімічний склад крові перепелів. 

Розширено знання про значення зернової барди у годівлі сільсько-

господарської птиці, та її використання у годівлі перепелів. 

Практичне значення одержаних результатів. Уведення до складу 

повнораціонних комбікормів молодняку перепелів м’ясного напряму 

продуктивності 10 % сухої барди забезпечує підвищення середньодобових 

приростів живої маси на 3,0 %, виходу патраної тушки – на 7,0 % та 

зниженню витрат кормів на 1 кг приросту – на 2,4 %. Рентабельність 

виробництва м’яса зростає на 3,1 %. 

Використання комбікорму із 10 % сухої барди для перепілок-несучок 

яєчного напряму продуктивності дає можливість підвищити валовий збір 

яєць на 5,7 %, знизити витрати корму на виробництво 10 яєць на 2,3 %, 

підвищити рентабельність виробництва на 5,1 %. 

Визначено коефіцієнти перетравності поживних речовин сухої барди  

та розраховано її енергетичну цінність для перепелів м’ясного та яєчного 

напрямів продуктивності, які можуть бути використані для розрахунку 

рецептів комбікормів. 
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Отримано патент України на корисну модель «Спосіб годівлі 

молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності». Основні результати 

експериментальних досліджень було впроваджено у виробництво в умовах 

СТОВ «Продовольчий Альянс» Черкаської області, а також 

використовуються у навчальному процесі для підготовки фахівців зі 

спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійному опрацюванні 

літературних джерел за темою дисертації, проведенні експериментальних 

досліджень, аналізі та статистичній обробці їх результатів, підготовці 

публікаційних матеріалів. Спільно з науковим керівником автором було 

обґрунтовано наукову концепцію, взяту за основу дисертації, розроблено  

схему експериментальних досліджень, підібрано методики досліджень  

та сформульовано висновки і пропозиції виробництву. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися і обговорювалися на: науково-практичній і навчально-

методичній конференції «Актуальні питання ветеринарної медицини, 

технологій у тваринництві та природокористуванні» (м. Харків, 2018 р.); III 

Міжнародній науково-практичній конференції «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» 

(м. Суми, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій 85-річчю заснування кафедри технології молока і м’яса та 95-

річчю від дня народження видатного вченого-технолога, заслуженого діяча 

науки і техніки України, доктора сільськогосподарських наук, професора 

Євгенія Івановича Адміна «Інноваційні технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва» (м. Біла Церква, 2019 року); Міжнародній науково-

практичній конференції, присвяченій 100-річчю створення кафедри хімії та 

90-річчю від дня народження, доктора біологічних наук, професора, 

академіка Української Академії Наук, Нью-Йоркської Академії Наук, 

Російської Академії Ветеринарних Наук Кононського Олексія Івановича 
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«Фізіолого-біохімічні та технологічні аспекти тваринництва» (м. Біла Церква, 

2020 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-

річчю створення кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі 

тварин Білоцерківського національного аграрного університету та 70-річному 

ювілею завідувача кафедри, доктора сільськогосподарських наук, професора 

Бомка Віталія Семеновича «Проблеми виробництва екологічно чистої 

продукції тваринництва» (м. Біла Церква, 2020 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори 

росту» (м. Біла Церква, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 6 наукових праць,  

з яких 3 статті у наукових виданнях, включених до категорії «Б» Переліку 

наукових фахових видань України, стаття у науковому виданні іншої 

держави, включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus, патент 

України на корисну модель, тези наукової доповіді. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 179 

сторінках. Робота містить наступні розділи: вступу, огляд літератури, 

матеріали і методи досліджень, результати експериментальних досліджень, 

аналіз і узагальнення результатів досліджень, висновки, пропозиції 

виробництву та список використаних джерел. Робота включає 48 таблиць та 

10 рисунків. Список літературних джерел складається з 247 найменувань, з 

яких 104 іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Біологічні особливості перепелів та їх потреба в енергії та 

поживних речовинах 

Від перепелів отримують високопоживні дієтичні продукти харчування 

– перепелині яйця та м’ясо [96]. 

Перепелівництво являє собою частину галузі птахівництва, однак за 

масштабами суттєво відрізняється від вирощування курчат-бройлерів [201]. 

Галузь перепелівництва забезпечує людину найціннішими продуктами 

харчування – яйцями та м’ясом, що характеризуються високим вмістом 

легкоперетравних і добре засвоюваних білків; ліпідів, багатих на 

поліненасичені жирні кислоти; а також слугують джерелом макро- та 

мікроелементів; жиророзчинних вітамінів [5]. 

Найпоширеніші японські перепели, дикі форми яких наявні в 

природних умовах Забайкалля, Примор’я, а також Кореї, Північного Китаю 

та Японії [97, 152]. 

Одомашнення перепелів здавна було пріоритетом для Японії та Китаю. 

В Японії їх почали розводити в XI столітті як декоративну птицю і тільки на 

початку XX століття стали використовувати з практичною метою – для 

одержання яєць та м’яса. З Японії перепелів вивозили в інші країни 

Азіатського континенту, до Європи і США [56, 96]. 

Зовні, під впливом одомашнення, перепели змінилися значно менше, 

ніж кури, проте вирізняються більшою  живою масою й вираженішими 

м’ясними форми, але порівняно з їх дикими предками [97]. 

Перепели – найдрібніші представники курячих серед сільсько-

господарської птиці. Це активний птах, який гостро реагує на зовнішні 

фактори, характеризується невеликим, слабким, дещо вигнутим дзьобом, 

короткими, позбавленими шпор ногами, досить гострими і довгими крилами 

[56, 86].  
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Жива маса самок перепелів приблизно на 15 % більша, ніж у самців, що 

головним чином зумовлено органами статевої системи (яєчники і 

яйцепроводи), наявністю в них фолікулів та яєць на різній стадії формування. 

Відносна маса яйцепроводу, матки і фолікулів у самок більше ніж у 2 рази 

перевершує масу сім’яників у самців. Водночас у промірах тіла відсутні 

значні відмінності між самками й самцями. Лише за глибиною грудей і 

довжиною плесна самки перевершують самців на 6–7 %, за деякими 

промірами (довжина спини, довжина шиї) самці переважають самок [97]. 

Японський перепел (Coturnix coturnix japonica), як і європейський 

перепел (Goturnix coturnix coturnix), відноситься до сімейства Фазанові. У 

світі налічується 34 лінії перепелів із різними мутаціями (біле забарвлення 

шкаралупи яєць; різне забарвлення оперення: біле, жовте, мармурове; 

неповний альбінізм; червоноголова, мутація за структурою пір’я і скелетна 

мутація – подовжений дзьоб) [59]. 

Японських перепелів відносять до перепелів яєчного напряму 

продуктивності. Вони були виведені в Японії і розводяться тут і донині. 

Оперення у домашніх перепелів таке ж, як у диких. Перепелині яйця містять, 

порівняно з курячими, більше Калію, Фосфору, Феруму, вітамінів B1 і В2. 

Загальна маса яєць перепела за рік становить 2,5 кг, що в 20 разів більше за  

живу масу самого птаха (у високопродуктивних курей – у 8 разів), у індичок 

цей показник становить 1 % від живої маси, у курей – 3,8 %. 

До перепелів м’ясного напряму продуктивності відносять птицю 

породи фараон. Для них притаманне таке ж забарвлення оперення, як і в  

японських перепелів. Жива маса самок – 235 г, із коливаннями від 160 до 

310 г, самців – від 160 до 265 г. 

Самки починають  відкладати яйця в 42–50-денному віці з несучістю за 

рік несучість 220 яєць масою 12–18 г. Молодняк ефективно використовують 

для виробництва м’яса. У 45-денному віці їх жива маса досягає 150–180 г [59, 

97]. 
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Так, жива маса самців японських перепелів яєчного напряму 

продуктивності в середньому становить 120 г, самок – 140–150 г, породи 

фараон – відповідно 265 і 310 г [59]. 

Добовий молодняк перепелів яєчного напряму продуктивності 

відзначається невеликою живою масою усього 6–8 г, м’ясного – 10–12 г. 

Виведені перепелята покриті коричневим пухом з двома світлими смужками 

уздовж спини. Перепілки швидко ростуть, і за 2 місяці збільшують живу масу 

в понад 20 разів (курчата – усього в 14 разів), що підтверджує інтенсивний 

обмін речовин у перепелів [97]. 

У 3-тижневому віці можна розділити перепелят за статтю, їх оперення 

на грудях набуває забарвлення, властивого дорослим особинам. У порід, 

яким притаманне дике забарвлення, пір’я на грудях у самців коричневе, без 

крапок, у самок – з чорними цятками. Дзьоб перепелів також може слугувати 

для визначення їхньої статі – у самців він темніший, ніж у самок [59, 97]. 

Перепели відрізняються швидким ростом і скороспілістю. Починаючи 

із 3-тижневого віку, самки обганяють в рості самців. Із 6-тижневого віку 

відмінності в живій масі стають помітніш. Ріст самців в основному 

завершується до 8-тижневого віку, у самок – до 9 тижнів. Однак деяке 

збільшення живої маси спостерігається до 3–3,5-місячного віку [56]. 

Статевої зрілості перепели, залежно від породи, досягають у віці 35–45 

днів. Вони полігамні. Самці з настанням статевої зрілості починають 

кричати, самки видають тихе посвистування. Після досягнення самками 

статевої зрілості в перші 5 днів несучість їх становить 4 %, проте вже до 

кінця першого місяця досягає 72 % [56, 97]. 

Одна з особливостей перепелів – температура їх тіла. Вона на 2 °С 

вище, ніж у інших видів сільськогосподарської птиці. На думку багатьох 

авторів, у зв’язку з цим перепели несприйнятливі до багатьох хвороб, до яких 

вразливі інші види птиці. Висока температура тіла перепелів також пов’язана 

з інтенсивним обміном речовин [56]. 
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У м’ясних перепелів, крім більшої живої маси, вища відносна маса 

їстівних частин тушки [97]. 

М’ясо перепелів за своїм хімічним складом відрізняється від м’яса 

інших видів сільськогосподарської птиці – меншим вмістом жиру і 

оптимальним співвідношенням незамінних амінокислот, що дозволяє 

віднести перепелине м’ясо до дієтичної продукції. Також м’ясу перепелів 

притаманні ніжні консистенція, висока соковитість, приємний аромат і 

хороші смакові якості, високий вміст вітаміну А, вітамінів групи В, 

мікроелементів (Ферум, Кобальт, Купрум), незамінних амінокислот [9, 56, 

85, 86, 96]. 

Біологічні особливості кожного виду птиці зумовлюють і її потребу в 

поживних речовинах корму. Потреба птиці в протеїні та амінокислотах 

залежить від віку, виду і статі, породи та лінії, стану здоров’я тощо [111, 

152]. 

Вважається, що витрати на відкладення білка становлять приблизно 

3 кДж/г плюс енергія відкладеного білка, що дорівнює 23,3 кДж/г. Витрати 

енергії на відкладення білка в тканинах збільшуються, якщо брати до уваги 

його участь в обмінних процесах. Найбільша частина синтезованого білка 

витрачається на оновлення білкових молекул в організмі, менша його 

частина забезпечує поступове збільшення живої маси [49]. 

Вирощування і відгодівля молодняку базуються на двох біологічних 

особливостях зростаючого організму: підвищена швидкість зростання тканин 

органів в ранній постембріональний період розвитку і менші витрати 

поживних речовин на одиницю приросту живої маси, порівняно зі 

статевозрілими тваринами [112]. Тому молодняку в перший період відгодівлі 

потрібно менше обмінної енергії при досить високому рівні протеїну і 

доступних амінокислот, за рахунок високої швидкості росту тканин і органів 

молодняку птиці в перший період відгодівлі. Таким чином, у м’ясному 

птахівництві, в період швидкого зростання птиці, виникає необхідність 

відкладення протеїну і, в заключний період відгодівлі, відкладення енергії у 
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вигляді жиру [131]. Відповідно у другий період відгодівлі необхідність у 

великому вмісті протеїну і амінокислот в комбікормі відпадає, раціони цього 

періоду містять відносно велику кількість обмінної енергії і менше – 

протеїну та амінокислот. 

Рівень енергетичного живлення визначає потребу в багатьох поживних 

речовинах, зокрема, в протеїні та амінокислотах [113]. Потреба птиці в 

протеїні та амінокислотах залежить від доступності Нітрогену кормових 

компонентів, їх амінокислотного складу, збалансованості та енергетичної 

забезпеченості раціону, температури навколишнього середовища тощо. 

Одним із головних чинників слугує амінокислотний склад білка [88]. 

Нині не викликає сумнівів той факт, що перепели потребують не 

протеїну як такого, а необхідної кількості відповідних амінокислот, 

насамперед незамінних [6]. 

Амінокислоти, що синтезуються в організмі птиці в кількості, яка 

забезпечує всі його фізіологічні потреби, називаються замінними. 

Амінокислоти, що не синтезуються зовсім або синтезуються в недостатній 

кількості організмом птахів і повинні в достатній кількості надходити з 

кормом, називаються незамінними [7]. 

Потреба птиці в кожній з незамінних амінокислот критична, і якщо 

одна з них повністю відсутня в раціоні, спостерігається зниження 

життєздатності, припиняється ріст молодняку, що в кінцевому наслідку 

призводить до смерті [63, 88]. Аміностатичний механізм регуляції полягає у 

виявленні хеморецепторами головного мозку виявленні у плазмі крові 

відхилення від гомеостатичного рівня вільних амінокислот [116]. 

Кожна амінокислота унікальна за своїм обміном і нестача будь-якої з 

них зазвичай викликає порушення обміну та засвоєння інших амінокислот 

[115]. Однак варто пам’ятати, що організм потребує й замінних амінокислот. 

Відомо, що сумарна потреба птиці в протеїні (Нітрогені) на 40–50 % 

забезпечується за рахунок незамінних і на 50–60 % за рахунок замінних 

амінокислот, для біосинтезу яких організм птиці в процесі розвитку повинен 
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бути дотичним до  джерел Нітрогену. У зв’язку з цим протеїн з кормом 

виступає як носій незамінних амінокислот і доступного Нітрогену [6, 120]. 

Біологічна цінність білка визначається ступенем його засвоєння 

(асиміляції) організмом. Чим більше білка асимілюється, тим менше його 

потрібно для покриття потреби організму і тим вища біологічна цінність 

такого[81]. 

Птиця не адаптується до дієти з низьким рівнем білка (4–6 %) і погано 

пристосовується до раціону, в якому відсутні будь-які амінокислоти [63]. 

Виникають порушення обміну речовин, затримується її ріст. У разі білкової 

недостатності послаблюється утворення біохімічних комплексів білків з 

вітамінами і ферментами; гальмується окислення піровиноградної, фумарової 

і яблучної кислот; затримується зв’язування фенолів; порушується окислення 

фенілаланіну, тирозину, триптофану, гістидину, змінюється природне 

співвідношення амінокислот у тканинах, знижується синтез сечової кислоти 

та її рівень в крові [20]. 

Разом із тим, надмірне споживання протеїну може діяти як кормовий 

стрес [63]. Великі дози протеїну не завжди збільшують прирости живої маси, 

а часом навіть стримують їх. Це пояснюється тим, що протеїну корму 

притаманні специфічні особливості стимулювання обміну речовин, а, отже, 

підвищуються витрати енергії [49]. Наявні дані про підвищений вміст сечової 

кислоти в тканинах курчат, які отримували надлишок білка в раціоні [29, 

118]. Крім того, за надлишку в комбікормі будь-якої амінокислоти виникає 

токсикоз, що супроводжується відкладенням черевного жиру, викривленням 

кіля та інших кісток [67]. Надлишок протеїну в раціоні негативно 

позначається на здоров’ї птиці, оскільки організм змушений боротися з 

надмірним надходженням амінокислот і накопиченням в ньому токсичних 

продуктів азотистого обміну. При цьому відбувається порушення всіх видів 

обміну речовин, що зумовлює розлади функції печінки, травного каналу, 

центральної нервової системи, ендокринної та ін. У тканинах і крові 

накопичуються недоокислені продукти обміну, послаблюється синтетична 
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функція печінки, порушуються процеси комплексоутворення білків з 

вуглеводами, фосфатидами і мінеральними речовинами [20]. Тому 

нормування сирого протеїну та амінокислот має важливе фізіологічне і 

практичне значення. 

Знання потреби в амінокислотах дозволяє скоротити вміст білка в 

раціонах без витрат продуктивності та знизити кормовий стрес у молодняку 

птиці [15252]. У самців така потреба вища, особливо щодо незамінних 

амінокислот – лізину, аргініну, триптофану і метіоніну, внаслідок 

підвищеного генетичного потенціалу росту м’язової тканини порівняно із 

самками [171, 204]. 

Відомо, що птиця не здатна синтезувати в своєму організмі з простих 

джерел Нітрогену ряд незамінних амінокислот (лізин, метіонін, триптофан, 

лейцин, ізолейцин, аргінін, треонін, валін і гістидин), тому утворення білків в 

організмі птиці залежить від надходження з кормами протеїну та 

амінокислот, що містяться в ньому [2, 30, 31]. 

Перепели, серед інших птахів, вирізняються одним з найінтенсивніших 

процесів обміну речовин, що зумовлює певні вимоги до комбікормів,які 

використовуються [86]. 

За повідомленнями В. Р. Наносу [61, 84,85, 86], у перші 4 тижні в 100 г 

кормової суміші для японських перепелів повинно міститися не менше 

1260 кДж (300 ккал) обмінної енергії і 27–28 % сирого протеїну, у віці 4–6 

тижнів – відповідно 1255–1297 кДж (300–310 ккал) і 21 %. 

За використання стартерного комбікорму з енергетичною цінністю 

1255 кДж і 28 % сирого протеїну Г. A. Бабий  [11]  отримала високі 

абсолютну і відносну маси патраних тушок перепелів. 

Дослід із годівлі японських перепелів пастоподібним комбікормом 

(співвідношення комбікорми і води 1:1) проводили Г. Д. Афанасьєв зі 

співавторами проводили . У 100 г сухого комбікорму містилося 22,4 % 

сирого протеїну. Згодовування пастоподібного комбікорма не знижує 
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продуктивності самок перепелів та не виявляє негативного впливу на 

морфологічні показники тушок [8]. 

Індійськими вченими визначено потребу в сирому протеїні для 

перепелят в стартерних раціонах (до 3 тижнів) – 26 %, в фінішних (4–6 

тижнів) – 23 % [149, 228]. 

 Раціон із рівнем обмінної енергії 11,72 МДж/кг (2800 ккал) і сирого 

протеїну 27 % для перепелів до 5-тижневого віку використовували 

K. F. Shim, T. K. Lee , А. К. Shrivastav  і В. Panda [222, 227]. Крім того, 

А. К. Shrivastav і В. Panda [230] визначали оптимальний рівень протеїну і 

вплив якості протеїну на потребу в ньому японських перепелів трьох різних 

ліній. В результаті вирощування перепелят з добового до 5-тижневого віку на 

раціоні, що не містить казеїну, приріст живої маси у всіх трьох лініях 

підвищувався зі збільшенням рівня протеїну від 24 до 27 %. Використання в 

годівлі раціонів із зазначеним рівнем протеїну і добавкою казеїну 

поліпшувало приріст живої маси у перепелят усіх трьох ліній за 24 % - го 

рівня протеїну в раціоні. При вирощуванні перепелят на раціоні, що містить 

27 % протеїну з добавкою казеїну, підвищувався приріст живої маси тільки у 

перепелят м’ясних ліній. 

За даними K. F. Shim і P. Vohra [225], вміст сирого протеїну в кормах 

для молодняку до 3-тижневого віку має становити 24–25 %, молодняку 3–6 

тижнів – знижуватися до 20 %. 

Як встановлено K. F. Shim  зі співавторами [223, 224, 225], що  вико-

ристовували кукурудзяно-соєвий раціон із вмістом сирого протеїну 24 % для 

молодняку до 5-тижневого віку, в період 3–6 тижнів вміст сирого протеїну 

може бути зменшений до 20 %. 

Німецькі вчені вивчали вплив статі, вмісту поживних речовин і 

клітковини в раціоні на ожиріння тушки у японського перепела. 

Використовували два раціони із вмістом сирого протеїну 26 і 29,9 %. Зі 

збільшенням вмісту протеїну в кормах знижувалося ожиріння тушки [207]. 
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До прикладу, S. Okamoto  [204] вирощував перепелят на раціоні з 28 % 

сирого протеїну. Цей рівень забезпечив високий приріст живої маси. 

На переконання W.A. Dozier  і K. Bramwell  [168],  доцільно 

згодовувати стартерний комбікорм із 32 % сирого протеїну, ростовий – з 

28 % і фінішний – з 24 % протеїну. Крім того, ці дослідники рекомендують 

для перепелів породи Bobwhite (м’ясний тип) стартерний раціон (до 6 

тижнів) із вмістом протеїну 23,0 %, фінішний (з 6 тижнів до забою) – 19,0 %. 

У раціонах перепелів для полювання рівень протеїну варто доводити до 

24,0 % у стартерному комбікормі та до 20,0 % – у фінішному, для перепелів 

породи фараон відповідно – 24,0 і 18,0 %. 

Встановлено, що до складу стартових раціонів перепелів має входити  

не більше 30 % сирого протеїну в перші 6 тижнів вирощування [148, 168, 

197]. 

Крім того, за результатами  проведених досліджень з’ясувалося, що в 

раціоні молодняку перепелів рівень протеїну становить 23,1 % (від 7 до 42-

денного віку) [3, 186, 232]. 

За М. Almedia і Е. Oliveira [147],які вивчали ріст самців м’ясних ліній 

перепелів, вищий ріст відзначено за рівня сирого протеїну 26 % у період від 

35 до 42 днів. Американський вчений J. Steigner [233] показав, що для лінії 

японських перепелів, виведених за показником швидкого росту, була 

потрібна більша концентрація протеїну, ніж для птиці, вирощуваної 

повільно. 

Португальські науковці використовували в своєму дослідженні 

кормосуміш із 12 МДж (287 ккал) обмінної енергії і 24,5 % сирого протеїну, 

отримавши високі середньодобові прирости живої маси молодняку 

японських перепелів [240]. 

У дослідах А. Своха, за використання комбікорму із вмістом 26 % 

сирого протеїну встановлено, що перепели потребують 1,37 % лізину, 0,74 % 

метіоніну + цистину і 1,74 % гліцину для забезпечення нормального росту в 

період 1–3 тижні. У віці 3–5 тижнів потреба у згаданих амінокислотах 
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знижується відповідно до 1,2 %, 0,72 і 1,17 % за 26 % рівня сирого протеїну 

[97]. 

На думку деяких вчених із США, перепілки в початковий період 

вирощування за рівня сирого протеїну 24 % потребують аргініну – 1,25 %; 

гліцину + серину – 1,15; гістидину – 0,36; ізолейцину – 0,98; лейцину – 1,69; 

лізину – 1,30; метіоніну – 0,5; метіоніну + цистину – 0,75; фенілаланіну – 

0,96; тирозину – 0,84; треоніну – 1,02; триптофану – 0,22 і валіну – 0,95 % 

[104, 219]. 

Так, Р. Янг  зі співавторами рекомендує наступний раціон для 

молодняку з поживністю 26 % сирого протеїну: лізину – 1,16 %; метіоніну + 

цистину – 0,74; аргініну – 1,25; гістидину – 0,36; ізолейцину – 0,98; лейцину – 

1,69; фенілаланіну – 0,96; тирозину – 0,83; треоніну – 1,02; триптофану – 

0,22; валіну – 0,95; гліцину – 0,53; серину – 0,61 % [97]. 

За узагальненими даними вчених ВНИТИП, перепілки в перші 1–4 

тижні вирощування потребують комбікорм з поживністю: обмінної енергії – 

300 ккал, сирого протеїну – 28 %, лізину – 1,41 %; метіоніну – 0,61; метіоніну 

+ цистину – 1,02; аргініну – 1,57; гістидину – 0,50, триптофану – 0,30; 

лейцину – 1,84; ізолейцину – 0,99; фенілаланіну – 0,91, тирозину – 0,80; 

треоніну – 0,99; валіну – 1,15 і гліцину – 1,14 %. У період 5–6 тижнів 

найприйнятніша кормосуміш, що містить: обмінної енергії – 310 ккал, сирого 

протеїну – 20 %, лізину – 1,0 %, метіоніну – 0,43; метіоніну + цистину – 0,72; 

аргініну – 1,17; гістидину – 0,33; триптофану – 0,19; лейцину – 1,18; 

ізолейцину – 0,72; фенілаланіну – 0,63; тирозину – 0,55; треоніну – 0,64; 

валіну – 0,78 і гліцину – 0,82 % [50, 110]. 

Із дослідів з визначення оптимального вмісту лізину в кормах для 

перепелів до 5-тижневого віку M. Gazo дійшли висновку, що японським 

перепелам до 5-тижневого віку до раціону слід включати 1,3 % лізину. 

Вагомим виявився внесок  Г. А. Бабий [10] у вивченні забезпеченості 

потреби перепелів у нормованих амінокислотах і сирому протеїні при 

використанні біологічно збагаченого протеїном зерна. Як свідчать одержані  



28 

дані, перепелам у віці 1–4 тижні потрібно кормосуміш, що містить сирого 

протеїну 27,5 %, лізину – 1,39 %; метіоніну – 0,60; аргініну – 1,54; лейцину – 

1,81; ізолейцину – 0,97; фенілаланіну – 0,89; треоніну – 0,87; валіну – 1,13; 

гістидину – 0,49; тирозину – 0,79 і гліцину – 1,12 %. Таким чином, сума 

потреби в незамінних амінокислотах становить для перепелів у віці 1–4 

тижні 11,60 % у 100 г комбікорму, або 11,6 % від повітряно-сухої речовини 

корму. В період 5–6 тижнів перепелам потрібен комбікорм з рівнем сирого 

протеїну – 17 %, лізину – 0,86 %; метіоніну – 0,37; аргініну – 0,95; лейцину – 

0,98; ізолейцину – 0,60; фенілаланіну – 0,55; треоніну – 0,60; валіну – 0,70; 

гістидину – 0,30; тирозину – 0,49 і гліцину – 0,69 %. 

Грунтовні досліди з визначення оптимального рівня метіоніну в 

раціонах перепелів до 5-тижневого віку провели К. Shim  і Е. Chen [221]  . 

Так, дослідні групи отримували мішанки корму з вмістом DL-метіоніну 

0,33 %, 0,43, 0,63, 0,73, 0,83, 0,93 і 1,03%. Як встановлено, для  

максимального росту в 5-тижневому віці в раціоні японського перепела 

повинно міститися 0,43 % доступного метіоніну. 

Вплив добавок лізину і метіоніну до раціону перепелів на ріст і 

засвоюваність ними корму досліджували А. К. Shrivastav  і  В. Panda В. [227]. 

Основний раціон містив кукурудзу, арахісову макуху, рисові висівки, м’ясо-

кісткове борошно та вітамінно-мінеральний премікс. У дослідних раціонах 

використовували два рівні сирого протеїну – 24 і 27 % з добавками 

амінокислот. 

Як виявлено,  комбікорм з рівнем сирого протеїну 27 % із додаванням 

лізину й метіоніну незначно підвищував приріст живої маси до 5-тижневого 

віку, з рівнем 24 % протеїну і добавками 0,15 % метіоніну та 0,2–0,3 % лізину 

– показник був вищим. Проте використання раціону з 24 % сирого протеїну і 

понад 0,15 % метіоніну знижувало приріст живої маси. Згодовування 

перепілкам комбікормів із 27 % протеїну і добавкою лізину в кількості 0,1–

0,2 % також знижувало приріст, але це компенсувалося додаванням метіоніну 

в межах 0,1–0,2 %. 
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Потребу в лізині молодняку японських перепелів, які отримували 

раціони з різним його рівнем,вивчали  К. Shim  і Т. Lee [222]. Перепелам 

згодовували раціони, що містять 0,80 %, 0,95, 1,10, 1,25, 1,40 і 1,55% 

амінокислоти. Оптимальним для росту перепелів до 5-тижневого віку став 

раціон, із вмістом 1,10 % лізину. 

Таким чином, аналізуючи наявні літературні дані, варто зауважити  

надзвичайно великий вплив нормованого протеїнового та амінокислотного 

живлення на продуктивність перепелів. 

1.2. Характеристика барди 

Повноцінна збалансована годівля – основа ефективного виробництва 

продуктів птахівництва [103, 127, 132]. Нині для годівлі птиці, як правило, 

використовуються зернові (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес, просо), частка 

яких у раціонах досягає 65–80 %. У зв’язку з необхідністю зменшення 

кількості зерна у складі комбікормів  велика увага приділяється 

застосуванню побічних продуктів різних виробництв [128, 133,142]. 

Використання нетрадиційних кормів – один із способів зміцнення 

кормової бази птахівництва [73,130]. Особливо це важливо зараз, коли 

комбікормова промисловість відчуває дефіцит у дешевих джерелах протеїну. 

Зменшення вмісту протеїну в комбікормах нижче діючих норм негативно 

позначається на продуктивності птиці і собівартості продукції [123,]. 

Зернові корми являють собою основне джерело енергії для птиці. 

Однак птиця виступає  конкурентом людини за їх споживання.  Істотним 

резервом економії зерна може стати максимальне збільшення в комбікормах  

не зернової частини.До прикладу, у країнах ЄС в комбікормах для тварин до 

16 % припадає на відходи  харчової промисловості, а частка зерна знижена до 

35–45 % [130]. 

Одним із перспективних кормових засобів для використання в 

птахівництві вважається барда, яку застосовують у кормовиробництві 

практично всі розвинені країни світу [33]. Барда це побічний продукт 

спиртового виробництва, яку одержують при переробці на спирт багатих на 
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на крохмаль або цукор продуктів – зерна злаків, картоплі, цукрових буряків. 

Найпоширенішою стала барда із зерна пшениці, ячменю, жита тощо [70]. 

За переробки 1 т зерна утворюється 4–5 м3 вологої барди [71]. При 

цьому спиртові заводи зазнають великих труднощів з її утилізацією: 

відсутність очисних споруд належного рівня призводить до того, що відходи 

вивозяться на поля фільтрації або скидаються у водойми, забруднюючи 

навколишнє середовище [25, 26, 27]. Тому утилізація барди визнано 

складною проблемою, особливо враховуючи, що придатність до 

згодовування вологої барди не перевищує 24 год у літній і 48 год у зимовий 

період [79]. Для утилізації барди застосовують різні способи: висушування, 

обробка анаеробними мікроорганізмами, виробництво концентратів тощо 

[24, 40, 95, 106]. Кожен з цих способів дозволяє отримати продукт, який 

можна включати в комбікорм для птиці як джерело протеїну [54]. 

Поживна цінність барди становить 1/3–1/4 поживності вихідної 

сировини і залежить від способу її виробництва. Суха барда добре 

зберігається. Дослідження [93] показали, що за 6 місяців зберігання в 

стандартних складських умовах у сухій барді кількість вологи, сирого 

протеїну і клітковини практично не змінюється. Тільки знижується 

концентрація жиру і білка за Барнштейном – на 0,5 %, ненабагато зростає 

загальна (титрована) кислотність – від 21,1 до 21,8 %. При цьому кислотне 

число збільшується від 36,3 до 39,6 мг КОН/г жиру, тоді як перекисне число 

жиру зростає лише на 0,4 %. Таким чином, продукт залишається якісним. 

За хімічним складом суха барда це цінний протеїновий концентрат з 

істотним вмістом сирого і доступного протеїну, а також незамінних для птиці 

амінокислот. Якщо барда вироблена із зерна хорошої якості, то вона вільна 

від мікотоксинів [139]. 

Частка добавки барди в корми для птиці становить 4 % у США і 6 % у 

країнах ЄС. У США до 95 % сирої барди переробляється в сухий кормовий 

продукт,за щорічного використання такого галузями тваринництва і 

птахівництва до 12,5 млн т. У країнах ЄС використання сухої барди 
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перевищує 2,6 млн т; понад 1,5 млн т згаданого продукту спрямовується на 

годівлю птиці в Китаї. У цих країнах до 90 % сирої барди переробляється на 

сухий кормовий продукт [101]. 

У складі Барди наявні всі поживні речовини, властиві вихідному зерну, 

проте їх кількісне співвідношення значно відрізняється від вихідного [138]., 

про що свідчить порівняння поживних характеристик сухої барди і типових 

зернових компонентів комбікормів (табл. 1.1) [129]. 

Таблиця 1.1 

Порівняльна поживність барди  

і зернових компонентів комбікорму 

Показник Барда суха  Пшениця Ячмінь Кукурудза 

Обмінна енергія для 

птиці, ккал/100г 
215 295 267 340 

Сирий протеїн, % 26,1 11,5 11,0 8,5 

Сирий жир, % 5,1 1,6 2,1 4,0 

Сира клітковина, % 15,1 2,7 5,6 2,0 

Сира зола, % 4,6 1,8 2,6 1,3 

 

За енергетичної поживності барда поступається перед зерновими 

культурами, однак за рівнем сирого протеїну, навпаки перевершує всі 

зазначені зернові в 2,5 раза. Завдяки цьому тут спостерігається вузьке 

енергопротеїнове співвідношення. В результаті суху барду можна розглядати 

як засіб нормалізації енергопротеїнового співвідношення у бік його 

звуження, коли до раціону вводиться значна кількість високоенергетичних 

концентратів (наприклад, кукурудзи та кормових жирів). 

У барді більше, ніж у зерні, знаходиться клітковини, жиру і сирої золи. 

Проте якщо цей білковий продукт порівняти з макухами і шротами, то 

виявляється, що барда має перед ними перевагу, за меншого вмісту в її складі  

клітковини. Порівняння присутності в зерні, барді, макусі та шроті 
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вуглеводів свідчить, що барда посідає проміжне положення між зерновими 

компонентами і класичними білковими кормами (табл. 1.2) [129]. 

Таблиця 1.2 

Вміст крохмалистих полісахаридів в кормовій сировині,% 

Вид сировини 
Крохмалисті полісахариди і вільні цукру 

Крохмаль Цукор 

Суха барда 18,12 4,06 

Кукурудза 61,10 4,40 

Пшениця 52,6 2,04 

Соєвий шрот 1,44 4,80 

Соняшниковий шрот 3,35 6,27 

У складі барди знаходиться понад 18 % крохмалю і до 4 % цукру. Це 

означає, що на частку неструктурних полісахаридів у барді припадає 22,2 % 

її маси, що в 2–2,5 раза більше, ніж у шроті і наполовину менше, ніж у 

зернових кормах. Таке проміжне становище барди ідеально вписує її в 

систему живлення птиці, адже дозволяє замінювати нею частково зерно і 

частково білкові корми. Барда являє собою кормовий продукт з відносно 

низькою часткою некрохмалистих полісахаридів, де таких дещо більше, ніж 

у зерні, проте менше, ніж у макусі та шроті (табл. 1.3) [158, 172, 244].  

Таблиця 1.3 

Вміст некрохмалистих полісахаридів у кормовій сировині, 

%, у перерахунку на суху речовину 

Вид  

сировини 

Некрохмалисті полісахариди 

Арабіно-

ксилани 
целюлоза β-глюкани загальний склад 

Пшениця 6,0–9,5 2,0–3,0 0,8–1,5 7,5–11,2 

Кукурудза 4,0–4,3 1,9–3,0 0,1–0,2 5,0–7,0 

Шрот сої 3,5–4,5 4,0–6,0 – 9,0–12,0 

Шрот соняшнику 6,5–11,0 16,0–23,0 2,5–5,0 21,0–30,0 

Барда 9,2–11,4 5,2–6,6 – 14,4–18,0 
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Внаслідок активного мікробіологічного впливу на хімічний склад 

вихідного зерна при бродінні в барді істотно модифікується амінокислотний 

склад білка (табл. 1.4) [129]. 

Таблиця 1.4 

Порівняльний амінокислотний склад пшениці  

і сухої барди, % 

Амінокислота Пшениця Суха барда 

Лізин 
загальний 0,30 0,85 

засвоюваний 0,25 0,61 

Метіонін 
загальний 0,16 0,70 

засвоюваний 0,14 0,55 

Метіонін + 

цистин 

загальний 0,34 1,43 

засвоюваний 0,30 1,13 

Треонін 
загальний  0,30 1,16 

засвоюваний 0,26 0,99 

Триптофан 
загальний 0,15 0,77 

засвоюваний 0,13 0,58 

Аргінін 
загальний 0,50 1,77 

засвоюваний 0,44 1,43 

 

Барда концентрує практично всі амінокислоти, в тому числі й 

незамінні. Вміст лізину, метіоніну, треоніну в сухому залишку бродіння 

зростає більше ніж в 2,5–3 рази, порівняно з вихідним зерном. 

Тому суха барда в раціонах птиці може слугувати дешевим джерелом 

незамінних амінокислот. Цінною властивістю барди також визнано вміст у її 

складі вітамінів групи В, токоферолу, ергостерину, що виступають 

регуляторами метаболізму тварин, а також мінеральних речовин (особливо 

Фосфору) і найважливіших мікроелементів. Наповненість барди Фосфором 

істотно знижує норму введення монокальційфосфату в раціони із згаданим 

інгредієнтом. Крім того, суха барда добре поєднується з макухою 
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соняшниковою і може стати фактором зниження норми введення добавок 

незамінних амінокислот. 

Висушування барди вимагає високих енергетичних витрат. При її 

сушінні в США через технічні причини розділяють масу на більш грубу, 

нерозчинну частину і частину розчинну. Отримані при цьому продукти 

називаються висушеними залишками барди і висушеним розчином барди. 

Останній продукт багатший на протеїн і мінеральні речовини, проте містить 

значно менше клітковини, ніж перший [32, 95]. 

У Всеросійському науково-дослідному інституті харчової 

біотехнології, на базі лабораторії комплексної переробки зерна розроблено 

технологію переробки рідкої барди в концентровані та сухі кормові 

продукти. Вона передбачає поділ на рідку і дисперсну фази, подальше 

оброблення парою, сушку, охолодження, пакування, зберігання. При 

використанні цієї технології з 1 т зернової сировини на спирт як відхід 

утворюється 4–5 м3 барди або на кожні 1000 дал спирту утворюється понад 

2 т білка [126]. 

За даними Н. Г. Макарцева із співавторами [77], перетравність 

поживних речовин барди становить: органічної речовини 58–60 %, протеїну – 

58–64, жиру – 80–90, клітковини – 55–80 і БЕР – 50–70 %. 

Барду використовують в основному для відгодівлі великої рогатої 

худоби у свіжому вигляді – до 50 л на одну голову на добу, молочних корів – 

20–30 л, свиней і овець – по 3–5 л, коней – до 10–15 л. У ній міститься 0,4–

0,5 % вільної молочної і оцтової кислот, pH барди становить 4,2–4,4 [135]. 

У результаті досліджень А. А. Кухаренко [64], Е. Ш. Манеевой та ін. 

[79] виявлено, що спиртове бродіння (ферментація) збагачує суху барду 

вітамінами, органічними кислотами, ферментами. Барда концентрує Фосфор, 

Кальцій та інші мінерали зерна, звільняючи елементи від важкорозчинних 

сполук. 

Головною особливістю сухої барди вирізняється її висока поживна 

цінність, тому введення до складу комбікормів сухого концентрату барди 
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зменшує вартість продукту. Крім того, суха барда з оригінальним складом 

вуглеводів (понад 8 % вільних цукрів) приваблива для тварин. Смакові якості 

сухої барди підвищують споживання комбікормів [21, 22]. 

У зв’язку з тим, що сировина для спирту може бути різною, хімічний 

склад барди також різний. 

Російськими вченими встановлено, що суха барда містить до 27 % 

протеїну, 2,32 г Кальцію, 2,3 г Фосфору, 5,2 г Калію, 2,1 г Натрію. В 1 кг 

сухої кукурудзяної барди визначено 1,14 ЕКО і 140 г перетравного протеїну; 

в силосованій картопляній барді – відповідно 0,11 ЕКО і 26 г. У сухій 

зерновій барді наявні вітаміни групи B: холін – до 2,2 мг/кг, ніацин – близько 

70 мг/кг, тіамін – до 4 мг/кг, рибофлавін і пантотенова кислота – до 9 мг/кг 

[83]. 

Серед інших Т. Ленкова і Т. Егорова вивчали хімічний склад сухої   

барди з пшениці. Результати аналізу засвідчили в барді високий вміст сирого 

протеїну – 41,38 %, практично на рівні кормових гідролізних дріжджів 

(42 %). За кількістю сирого жиру вона в 5,2 раза (7,25 %) перевершує 

дріжджі, за рівнем сирої клітковини – у 11,3 раза (16,97 %), вміст сирої золи в 

барді знаходиться на рівні 1,59 %, вологи – 4,26 %, рН – 4,23. Сума 

амінокислот становить 39,33 %; білка за Барнштейном – 39,06 %. 

Мінеральних речовин у 1 кг дослідженої барди міститься: Кальцію – 0,16 мг, 

Фосфору – 0,49, Феруму – 87,27, Магнану – 26,18, Цинку – 60,58, Купруму – 

18 мг. Токсичних елементів у барді не виявлено [72]. 

Як показали проведені дослідження, суха барда, отримана із зерна 

пшениці, ячменю або сорго, дещо відрізняється за хімічним складом: 

кількість вологи становить 6,7–7,0 %, сирого протеїну – 25,4–26,1, 

клітковини – 14,3–15,8, жиру – 5,1–11,4, суми амінокислот – 24,62–25,78 %. 

Встановлено, що нею можна замінювати соняшникову макуху в кількості 4 і 

6 %, відповідно за періодами вирощування бройлерів 1–4 і 4–7 тижнів. Під 

час експерименту з використання барди з ячменю в комбікормах для 

бройлерів збереження курчат збільшилося на 3,0 %, жива маса – на 2,9 %, 
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поліпшилася конверсія корму на 5,6 % [69]. Використання барди з ячменю в 

комбікормах для несучок в кількості 6–8 %, замість дріжджів і соняшникової 

макухи сприяло підвищенню несучості на 2,4–3,3 %, зниження витрат кормів 

на 10 шт. яєць на 2,4–2,7 % за рахунок ефективнішого використання 

поживних речовин корму [46]. 

1.3. Використання барди в годівлі сільськогосподарської птиці 

В умовах високих цін на кормові засоби однією з головних умов 

успішного розвитку птахівництва стає повноцінна годівля 

сільськогосподарських птиці високопоживними сухими повнораціонними 

комбікормами на основі зернових компонентів власного виробництва, що 

забезпечує зниження собівартості виробленої продукції [16, 76, 92, 124]. 

На думку С. Н. Александрова [1], Л. Г. Боярского [19] і 

П. А. Чекмарева [140], потужна кормова база сільськогосподарських 

підприємств і заготівля кормів високої якості у великих об’ємах дозволить 

організувати повноцінну збалансовану за всіма поживними речовинами 

годівлю птиці. 

Водночас R. Adamovsky та ін. [146], Б. В. Лукьянов та ін. [75], 

вважають нестачу кормового протеїну в раціонах однією зі складних і не 

вирішених нині проблем сучасного тваринництва, що призводить до 

зниження продуктивності тварин. 

Основний шлях вирішення існуючої проблеми – нарощування 

виробництва рослинного білка за рахунок розширення посівних площ і 

підвищення врожайності бобових трав і зернобобових культур та повне 

використання відходів молочної, м’ясної та інших галузей переробної 

промисловості [43, 66, 109]. Поряд із цим, також необхідно широко 

використовувати продукти мікробіологічного і хімічного синтезу [121,182, 

218]. 

У годівлі сільськогосподарських тварин і птиці використовують такі 

нетрадиційні кормові засоби, як горох, люпин, ріпак, продукти 

олійноекстракційного виробництва і мікробіологічного синтезу, відходи від 
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переробки тваринницької продукції, пивна дробина, суха барда тощо [38, 

169, 173]. 

Унікальним протеїновим джерелом живлення при подорожчанні 

традиційних компонентів годівлі визнано суху барду [14, 78]. 

В європейських країнах барда – високоякісний корм, який 

використовується як у свіжому, так і в сухому вигляді. У деяких країнах 

виробництво спирту визначається кількістю барди, яку можна 

використовувати в годівлі поголів’ю худоби та птиці [13, 137, 247]. 

Відомі приклади застосування сухої   барди, коли вона вводиться в сухі 

комбікорми на рівні від 2 до 15 % за масою комбікорму, що підвищує 

поживну цінність комбікорму за економічно обґрунтованої заміни значної 

частини зерна і дорогих білкових добавок. 

Як вважають Т. М. Околелова [91] і R. D. Rolfe  [213], нетрадиційні 

кормові засоби доцільно включати в раціони птиці спільно з апробованими 

кормами. Корми тваринного походження можуть бути замінені білковими 

кормами рослинного походження в поєднанні з іншими кормами та 

добавками  

[43, 55]. Ця заміна, за дослідженнями І. А. Егорова [45], позитивно впливає 

на збереження, продуктивні якості, а також сприяє повнішому засвоєнню 

поживних речовин організмом птиці. 

У сухому стані барда використовується не тільки в раціонах, а й у 

комбікормах – до 3 % від маси [34, 35]. 

Правильне співвідношення енергії і рівня сирого протеїну виступає 

важливою умовою підвищення ефективності раціонів, оскільки в такому 

випадку птиця найефективніше використовує протеїн [145, 245]. На думку 

Т. Зіміной [48] і S. Canan [156], забезпечення оптимального рівня енергії в 

раціонах птиці це ще й важливий економічний показник виробництва яєць та 

м’яса птиці. 

Конверсія протеїну барди в протеїн тушок курчат-бройлерів становить 

25–30 %, білок яйця – 30–35 % [90,174, 183]. 
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За визначенням N. Yang , G. Damerow  і А. В. Архіпова,  важливе 

значення для ефективного використання барди належить мінеральним 

речовинам: Кальцію, Фосфору, Калію, Натрію, Феруму, Мангану, Хлору, 

Сульфуру тощо. Як надлишок, так і нестача цих елементів негативно 

відбивається на здоров’ї та продуктивності поголів’я [4, 107, 150, 167, 184, 

246]. 

У проведеному науково-виробничому досліді на курчатах-бройлерах 

кросу «Кобб-500» птиця контрольної групи отримувала комбікорм із вмістом 

соняшникового шроту, тоді як у дослідних групах його замінювали в різних 

співвідношеннях сухою бардою. Збереженість поголів’я в усіх групах 

спостерігалася висока. Жива маса бройлерів, які отримували 4 % барди, була 

вищою на 2,8 %, ніж у контрольній, при цьому у курочок вона відрізнялася 

на 1,8 %, у півників – на 3,8 %. Разом із тим введення барди в комбікорми до 

6 % майже не впливало на живу масу, різниця з контролем знаходилася на 

рівні лише 0,8 %. Повна заміна соняшникової шроту бардою (8 %) знизила на 

2,7 % живу масу курчат, однак різниця була недостовірною. 

Результати досліджень І. Егорова, Ш. Імангулова та ін. [41] показали, 

що згодовування куркам-несучкам у другій половині продуктивного періоду 

комбікормів із сухої барди в кількості 2–8 % не виявляє негативного впливу 

на їх збереження. У дослідних групах за 6 місяців продуктивного періоду 

інтенсивність несучості несучок була вища контролю на 1,1–2,6 %, витрати 

корму на 10 яєць нижчі на 1,3–2,7 %. 

За дослідженнями Т. В. Егоровой [47] на курчатах-бройлерах від 

добового до 7-тижневого віку стосовно вивчення можливості заміни 

соняшникової макухи на суху барду з ячменю і порівняльне вивчення різних 

видів сухої   барди (з сорго, пшениці і ячменю), введення до раціонів 4 і 6 % 

сухої   барди з ячменю замість соняшникової макухи підвищує приріст живої 

маси в кінці вирощування відповідно на 2,9 і 3,4 % і поліпшує використання 

Нітрогену, жиру, Кальцію і Фосфору корму. При цьому збільшується 
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забійний вихід м’яса відповідно на 3,3 і 3,1 %, за великого вмісту в ньому 

протеїну. 

Для вивчення ефективності згодовування бройлерам БВМД на основі 

сухої барди, яка містить 34,8–38 % протеїну, Е. В. Улітько і О. Е. Ерісановой 

[119] було проведено науково-господарський, фізіологічний досліди та їх 

виробничу апробацію. 

Як засвідчили результати анатомічної обробки тушок, бройлери 

дослідних груп за всіма показниками м’ясних якостей проявляли позитивну 

тенденцію. Так, маса патраних тушок бройлерів контрольної групи становила 

1674,77 г, що на 36,31 г менше, ніж у дослідній групі. БВМД на основі сухої   

барди не спричинила негативного впливу на хімічний склад і якість «білого» 

та «червоного» м’яса. 

Водночас В. А.Федякова розробила технологію кормового продукту 

підвищеної засвоюваності зі   барди, хімічний склад якого вирізнявся 

високою біохімічною цінністю, що дозволяє рекомендувати його для 

застосування в раціонах і рецептах комбікормів як високобілковий вид 

сировини. Зокрема, виявлено доцільність використання такого для курей-

несучок [122]. 

Також І. А. Егоровим  та іншими проведено дослідження на курях-

несучках із вивчення зоотехнічних і фізіолого-біохімічних показників при 

введенні в комбікорми високобілкового сухого кормового концентрату на 

основі   барди. Птицям контрольної групи згодовували повнораціонні 

комбікорми. Курям дослідних груп вводили до раціону високобілковий 

сухий кормовий концентрат на основі   барди замість соєвої макухи: другій 

дослідній групі – 3 %, третій дослідній – 6 %, четвертій дослідній групі – 9 %. 

Встановлено високе збереження дослідних несучок за період 

використання – 100 %. Несучість на середню курку-несучку за 183 днів 

продуктивного періоду в дослідних групах становила 161,9–163,0 яєць, що на 

1,6–2,3 % вище контрольної групи. Середня маса яєць за період утримання в 

дослідних групах досягала 63,67–63,74 г і була вищою від контролю на 1,1–
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1,2 %. Включення високобілкового сухого кормового концентрату сприяло 

зниженню витрат кормів на отримання 10 яєць і 1 кг яєчної маси у дослідних 

курей відповідно на 2,0–2,5 і 3,0–3,5 % [40]. 

Вищезгаданий продукт – високобілковий сухий кормовий концентрат 

на основі   барди було також апробовано на курчатах-бройлерах кросу 

«Кобб-500». Зокрема вивчено зоотехнічні та фізіолого-біохімічні показники 

курчат-бройлерів при введенні в комбікорми згаданого кормового 

концентрату. Так, бройлерам першої, другої і третьої дослідних груп у 

комбікормах соєву макуху замінювали на високобілковий сухий кормовий 

концентрат на основі   барди в кількості 3 %, 6 і 9 % відповідно. 

Жива маса півників і курочок першої і другої дослідних груп у кінці 

вирощування виявилася відповідно на 4,2–6,3 і 3,2–5,2 % вищою, ніж у 

контрольній групі; середньодобовий приріст живої маси – на 3,8–5,9 % [37]. 

Польські вчені провели експеримент на курчатах-бройлерах кросу 

«Кобб-500». На контролі суху пшеничну барду не використовували, тоді як 

дослідним групам птиці її згодовували замість соєвого шроту в дозах 5 або 

7 % до 21 доби вирощування і 9,5 % від 22 до 42 діб. У групі, що одержувала 

дещо вищу дозу барди в стартерний період, жива маса виявилася 

аналогічною контролю, а конверсія корму повнішою. Сформульовано 

висновок, що такий вид барди можна використовувати в раціонах бройлерів в 

дозах, що не порушують баланс раціонів за клітковиною, енергією та 

амінокислотами [192]. 

Вчені з Нігерії вивчали вплив різних рівнів барди (0 %, 10, 20, 30 і 40%) 

замість кукурудзи в раціоні на продуктивність, використання поживних 

речовин і м’ясні якості бройлерів. Рівень барди достовірно (p<0,05) впливав 

на споживання корму, приріст живої маси та конверсію корму, перетравність 

бройлерами поживних речовин раціону. Серед усіх найефективнішим 

виявився рівень 10 %. Однак не встановлено достовірного впливу барди на 

вихід різних частин тушки. Отже, барду можна використовувати в раціонах 
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бройлерів на рівні до 10 % як у стартову, так і в фінішну фази відгодівлі 

[154]. 

В іншому досліді вивчався вплив різних рівнів кукурудзяної барди в 

раціонах несучок на їх продуктивність та якість яєць. Протягом 8 тижнів 

курям згодовували раціони з 0 %, 10, 20, 30 і 40% барди. Достовірні (p<0,05) 

відмінності між групами було відзначено за середньодобовим споживанням 

корму, приростом живої маси, конверсією корму і використанням Нітрогену. 

Автори рекомендують вводити барду в раціони несучок на рівні 10–20 %, 

оскільки вищі її рівні негативно впливають на продуктивність несучок, 

ймовірно, через високий вміст в барді клітковини [205]. 

Китайські вчені вивчали вплив згодовування бройлерам кукурудзяної   

барди на ефективність росту, м’ясні якості і жирнокислотний склад грудних 

м’язів. Півники-бройлери кросу «Кобб-500» отримували раціони з різними 

рівнями барди (0 %, 2, 10, 15 і 20%). За рівня барди 5 % конверсія корму була 

достовірно (p<0,05) вищою, ніж при всіх інших рівнях барди, тоді як з 

контролем розрізнялася недостовірно, хоча також була кращою. За 

підвищення рівня барди в раціоні спостерігалося достовірне (p<0,05) 

підвищення вмісту в ліпідах грудних м’язів лінолевої кислоти і 

співвідношення поліненасичених і насичених жирних кислот. 

Сформульовано висновок, за яким лише рівень введення барди 5 % не надає 

достовірного негативного впливу на ефективність зростання і якість м’яса 

курчат-бройлерів [236]. 

Вчені з Кореї також вивчали різні рівні введення барди (0 %, 5, 10 і 

15%) у раціон бройлерів. Доведено, що використання барди в раціонах 

бройлерів на рівнях до 15 % замість кукурудзи і соєвого шроту може 

зменшити витрати корму без зниження ефективності росту бройлерів і якості 

їх м’яса [159]. 

Вчені з Болгарії вивчали вплив різних рівнів пшеничного сухої   барди 

в раціонах (0 %, 10, 15 і 20 %) на показники продуктивності та забійні якості 

бройлерів. За отриманими результатами сформульовано висновок, що барду 



42 

можна вводити в раціони бройлерів упродовж відгодівлі в дозах, що не 

перевищують 15 % [178]. При цьому, R. E. Loar et al. [191] і Z. Wang et al. 

[242] також повідомляли, що вихід грудних м’язів погіршується зі 

зростанням рівня введення барди в раціон. 

За даними B. S. Lumpkins [194], рівень введення кукурудзяної барди в 

раціони бройлерів може становити 6 % у стартовий 12–15 %, у ростовий та 

фінішний періоди: вказані рівні не впливають негативно на ефективність 

росту і якість тушок. Однак, за повідомленням S. Świątkiewicz і J. Korelski 

[234], оптимальні рівні використання кукурудзяної барди в раціонах 

бройлерів становлять 2 % у першу фазу і 5 % у другу фази відгодівлі. За 

згодовування 10 % барди у раціоні у курчат спостерігалося зниження 

приростів живої маси та погіршення конверсії корму. 

Різні рівні введення барди до раціону – 0 %, 5, 10, 15 і 20 %, 

порівнювали P. Thacker i G. Widyaratne [237]. За їхніми даними, рівні 

використання барди до 10 % не знижували показників продуктивності 

курчат.  До таких же висновків в дослідженні бардою з тритикале дійшли   

M. Oryshak та ін.[206]. 

На думку Z. Wang та ін. [242, 243], гранично допустимий рівень 

введення барди в раціони бройлерів становить 15 %, проте при цьому раціон 

повинен бути ретельно збалансований за вмістом амінокислот та енергії. 

Більшість авторів підкреслюють, що при використанні в раціонах   барди 

потрібно часто і регулярно проводити її хімічний аналіз. 

У дослідженні N. Dale і A. Batal [166] рівень введення барди 18 % 

виявляв негативний вплив на живу масу і споживання корму бройлерів, тоді 

як показник 12 % спричиняв лише невелике зниження показників 

продуктивності. Однак, за повідомленням S. M. Abdel-Raheem та ін. [144], 

використання 12 % барди в раціоні бройлерів знижує живу масу і забійний 

вихід порівняно з контролем без барди. 

Під час експерименту A. Corzo та ін. [161] бройлери отримували 8 % 

барди протягом усього 42-денного періоду відгодівлі; негативного впливу 
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барди на якість м’яса в цьому досліді не встановлено. За повідомленнями     

R. E. Loar  та ін. [191], згодовування бройлерам барди в дозах 15 % і вище до 

28 діб вирощування курчат не викликало негативного ефекту щодо живої 

маси і споживання корму. Одержані дані M. Y. Shim  та ін. [226] свідчать, що 

барду в раціони бройлерів можна вводити до 24 % за умови, високої 

збалансованості таких. 

Згідно з рекомендаціями S. Noll [203], максимальні ефективні рівні 

кукурудзяної барди в раціонах курей-несучок, курчат-бройлерів та індиків 

становлять відповідно 15 %, 10 і 15%. Однак можна використовувати й вищі 

рівні, за умови збалансування раціону за амінокислотами та енергією. 

Вплив високих рівнів барди в раціонах курей на їх несучість і якість 

яєць вивчали S. Swiatkiewicz і J. Korelski [234] на курях кросу «Ломанн 

Браун» від 26 до 68 тижнів вирощування, які отримували раціони з різними 

рівнями барди (0 %, 5, 10, 15 і 20 %). Автори рекомендують використовувати 

в живленні промислових несучок показник барди до 15 %, що не погіршують 

яєчної продуктивності. 

Однак B. S. Lumpkins та ін. [195] вважають, що рівень введення барди в 

кількості 15 % занадто високий і може привести до зниження несучості. Тому 

в раціонах промислових несучок рекомендується не перевищувати показника 

10–12%. Зниження інтенсивності несучості при введенні 15 % барди в 

раціонах з низькою поживною цінністю автори пояснили незбалансованістю 

такого раціону за лізином або іншими амінокислотами. 

Описано сприятливу дію згодовування раціону з 10 % кукурудзяної 

барди несучкам кросу «Хай-Лайн». Цей рівень не чинив негативного впливу 

на несучість, масу яєць, вихід яєчної маси, живу масу курей і споживання 

корму [210, 211]. 

Високі рівні кукурудзяної барди (23 %, 46 і 69 %) у раціонах несучок 

також вивчалися L. Pineda та ін. [209]. Раціони згодовували протягом 8-ми 

тижнів. Після 4-го тижня адаптаційного періоду, з підвищенням рівня 

введення барди зросла маса яєць, проте несучість курей лінійно знижувалася 
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протягом усього періоду досліду. Автори дійшли висновку, що несучкам 

допустимо згодовувати високі рівні барди (до 69 %) без негативних наслідків 

для їх яєчної продуктивності та якості яєць. Разом із тим підкреслюється, що 

при балансуванні раціону з високим рівнем барди необхідно обов’язково 

враховувати вміст енергії та поживних речовин в усіх компонентах раціону, а 

також доступність амінокислот із цих компонентів. 

За висновком A. S. Leaflets [187], барду можна використовувати в 

годівлі промислових несучок у дозах 15–20 % без істотного негативного 

впливу на продуктивність. Однак за вищих рівнів введення барди несучість 

та інтенсивність несучості знижуються. Вивчаючи барду як замінник соєвого 

шроту, A. A. Ghazalah та ін. [175] також повідомляли про зниження несучості 

курей-несучок за підвищення рівня введення барди. 

Разом із тим B. S. Lumkins  та ін. [195], K. M.Mahmoud і E. P. Sheila 

[196, 218] не виявили зміни показників якості яєць при введенні до раціону 

несучок барди. 

Стримуючим фактором широкого використання комбікормів на основі 

пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшникового шроту, макухи,   барди визнано 

вміст у таких антипоживних і важко гідролізованих речовин – пентозанів, β-

глюканів і клітковини [17, 18, 28, 42, 60, 141]. 

Для птиці особливо актуальне збагачення раціонів ферментними 

препаратами, які розщеплюють оболонку рослинних клітин, внаслідок чого 

підвищується доступ до їх поживних елементів [58, 117, 215]. 

На сучасному етапі розвитку в годівлі тварин і птиці використовують 

понад 500 різних кормових добавок: ферменти, продукти мікробіологічного 

синтезу, вітаміни, антибіотики тощо. Ферменти або ензими – це специфічні 

білки, які виконують у живому організмі роль біологічних каталізаторів [14, 

143, 155]. 

Перевагою ферментів над гормонами варто відзначити їхній вплив не 

на організм тварин, а на елементи корму в травному каналі, та не 

потрапляння до організму та продукції тваринництва [74, 157]. 
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У травному каналі птиці виробляються власні ендогенні гідролітичні 

ферменти, що розщеплюють білки, жири, крохмаль і цукор, проте відсутні 

ферменти, здатні перетравлювати клітковину і підвищувати засвоюваність 

таких поживних речовин, як β-глюкани, пентозани, ксилани, фітати тощо [57, 

62]. 

Ряд вчених вважають, що наявниху зерні ферментів, серед яких 

целлюлаза, глюканаза, фосфатаза, а також гідролізуючі галактозиди, 

нітрофенілглюкозиди, маннозиди, ксилозиди і арабінозид – недостатньо для 

повного засвоєння кормів птицею [98, 108, 114]. 

Застосування мультиензимних ферментних комплексів, на думку 

Т. Околеловой і Н. Лазаревой, слугує одним із способів підвищення 

біологічної повноцінності комбікормів [65, 89]. 

Оскільки барда багата на клітковину, дослідники переймалися 

вивченням введення до корму для птиці барди і ферментів карбогідраз. Мета 

введення екзогенних ферментів до раціонів птиці – поліпшення доступності 

поживних речовин із низькоякісних кормів, зниження впливу антипоживних 

речовин, зменшення викиду поживних речовин із послідом, а також 

потенційне здешевлення раціонів [160]. У науковій літературі наявно 

достатньо робіт, пов’язаних з уведенням до раціонів птиці екзогенних 

ферментів. Серед ферментів, що використовуються в годівлі птиці – амілаза 

(Jiang Z. та ін. [181]), протеаза (Ghazi S. та ін. [176]; Wang H. та ін. [241]), 

ксиланаза (Mathlouthi N. та ін. [200], Cowieson A. J. та ін. [163]), β-глюканаза 

(Mathlouthi N. та ін. [200]), суміші різних активностей (Coweison A. J. і 

V. Ravindran [163, 164]), фітаза (Jalal M. A. і S. E. Scheideler [179]; Martinez 

Amescua C. та ін. [198], Liu N. та ін. [188, 189]). 

Так, S. Swiatkiewicz і J. Korelski [234] вивчали ефективність суміші 

ферментів, що розщеплюють некрохмалисті полісахариди (амілаза, β-

глюканаза, пентозаназа, геміцелюлоза і пектиназа), у складі раціону з 20 % 

барди, який згодовували несучкам від 26 до 68 тижнів вирощування. За рівня 

барди 20 %, без додавання ферментної суміші, несучість знизилася на 0,05 %, 
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порівняно з контролем без барди, тоді як у разі паралельного введення 

ферментів несучість підвищилася на 0,04 %, порівняно з контролем. Автори 

висунули припущення, що введення ферменту дозволило частково 

пом’якшити негативні наслідки високого вмісту в барді клітковини. 

Ще одне дослідження з використання мультиензимного препарату 

(амілаза, фітаза, протеаза, ксиланаза) проведено E. Moran і R. Lehman [202]. 

Раціони містили або 10 % барди, або 3 % люцерни. Такі згодовували 

півникам-бройлерам впродовж 8 тижнів вирощування. Приріст живої маси 

спостерігався вищим за використання барди з додаванням ферментного 

препарату, ніж при згодовуванні тільки барди. Крім того, введення до 

раціонів ферментного препарату підвищувало масу, довжину і міцність 

стегнової кістки курчат. 

Під час експерименту S. Shalash та ін. [220] бройлерам згодовували 

раціони з 12 % барди і трьома різними ферментними препаратами: 1) суміш 

ксиланази, β-глюканази, протеази і амілази; 2) екстракт хрону як джерело 

пероксидази; 3) суміш обох препаратів. Добавка хрону поліпшувала живу 

масу у бройлерів, які отримували барду, порівняно з тими, яким згодовували 

барду без ферментів. Автори роблять висновок, що екстракт хрону виступає 

вагомим джерелом пероксидази для птиці та ефективною ферментною 

добавкою для раціонів з бардою. 

У своїй дисертаційній роботі M. K. Masadeh [199] провів дослідження 

щодо ефективності різних рівнів введення   барди з додаванням або без 

додавання ферментних препаратів до раціонів птиці яєчного напряму 

продуктивності. Під час експерименту визначали вплив різних рівнів 

введення барди до раціонів несучок (0 %, 5, 10, 15, 20 і 25 %) на 

продуктивність курей в період від 24 по 76 тижнів вирощування. В ранню 

фазу несучості маса яєць знижувалася з ростом рівня барди в раціоні, однак, 

у пізню фазу відмінностей за масою яєць не відзначено. Інтенсивність 

забарвлення жовтка лінійно підвищувалася з ростом рівня барди, як і 

коефіцієнти використання Нітрогену і Фосфору. 
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Другий дослід проводився на молодняку яєчного напряму 

продуктивності від добового до 16-тижневого віку; рівні використання 

становили 0 %, 2,5; 5,0; 7,0; 10,0 і 12,5 %. Приріст живої маси і середнє 

споживання корму за період досліду при всіх рівнях барди виявилися 

приблизно однаковими. Жива маса птиці підвищувалася з ростом рівня барди 

тільки у віці 14–16 тижнів вирощування. 

У виконаному науково-виробничому досліді на бройлерах кросу 

«Кобб-500», годівлю птиці здійснювали з 6- ї по 21 добу і від 22 доби до 

кінця вирощування. Перші 5 діб курчата всіх груп отримували однакові 

предстартові комбікорми. Контрольній групі птиці згодовували 

повнораціонні комбікорми із вмістом 8 %   барди. Друга і третя дослідні 

групи споживали такі ж корми, проте зі зниженою енергетичною 

поживністю, а також добавку ферментних препаратів. 

Збагачення комбікормів із бардою другої дослідної групи ферментом 

ЦеллоЛюкс-F дозволило підвищити живу масу бройлерів порівняно з 

контрольною групою на 3,1 %, при цьому комплекс ферментних препаратів 

ЦеллоЛюкс-F і Протосубтілін виявився ефективнішим– на 4,1 %. У другій 

дослідній групі витрати корму на 1 кг приросту живої маси знизилися на 

2,4 %, у третій дослідній групі – на 3,0 %, порівняно з контролем. 

Бройлери другої дослідної групи ефективніше перетравлювали суху 

речовину, порівняно з контролем, на 2,1 %. Перетравність протеїну, жиру і 

клітковини корму курчатами дослідних груп виявилася вищою від контролю 

відповідно на 1,2 %; 7,1 і 2,9 % та 2,2 %, 7,7 і 3,5 %. Таким чином, збагачення 

комбікормів, що містять 8 %   барди з пшениці ферментним препаратом 

ЦеллоЛюкс-F у кількості 75 г/т, або сумішшю згаданого ензиму і 

Протосубтилину забезпечує поліпшення показників вирощування птиці [71]. 

Рослинні джерела протеїну зазвичай порівняно дешеві [239]. 

Доступність, дешевизна і легкість в обробці перетворюють рослинні 

протеїнові концентрати на привабливі для виробництва кормів для птиці. 

Однак рослинні джерела протеїну містять численні антипоживні речовини, 
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менше протеїну, ніж тваринні, а також можуть бути незбалансованими або 

дефіцитними за важливими амінокислотами [177]. Якість раціонів з такими 

інгредієнтами, як наслідок, часто буває низькою, із вони негативним впливом 

на продуктивність птиці. Якщо до складу раціону не вводити тваринні 

джерела протеїну, витрати на годівлю при вирощуванні бройлерів можуть 

зрости [151, 238]. Зазначені труднощі часто стають причиною ситуації, за 

якої виробники кормів відмовляються включати до складу кормів для птиці 

рослинні джерела протеїну. 

Останні дослідження свідчать, що за використання в раціонах 

рослинних джерел протеїну замість тваринних можна досягати такого ж 

рівня продуктивності. При цьому відповідь на раціон залежатиме від базису, 

за яким він складений. Балансування за доступними амінокислотам дозволяє 

певною мірою згладжувати відмінності між раціонами на основі рослинних 

або тваринних джерел протеїну. Можливо, це пов’язано із забезпеченням 

таким підходом наявності в раціоні адекватних кількостей доступних 

поживних речовин. Однак, відомо ряд методів поліпшення поживності 

рослинних інгредієнтів раціонів, які не тільки підвищують концентрації в 

них поживних речовин, а й їх перетравність. Для рослинних джерел протеїну 

це, насамперед, селекція або генетична модифікація культур, різні способи 

обробки кормів, а також добавки ферментів і/або лімітуючих поживних 

речовин. 

Отже, зважаючи на наведене вище, можна стверджувати, що питання 

використання барди в комбікормах для перепелів вимагають подальшого 

вивчення. Наявні дані щодо її застосування в годівлі птиці не позбавлені 

протиріч. Крім того, рецептура вітчизняних комбікормів і технології 

підготовки компонентів відрізняються від зарубіжної практики. Тому 

необхідно провести подальші дослідження в цьому напрямі і надати 

конкретні рекомендації виробництву. 

  



49 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Матеріал та загальна методика досліджень 

Дослідження проведено в проблемній науково-дослідній лабораторії 

кормових добавок кафедри годівлі тварин та технології кормів  ім. П. 

Д. Пшеничного НУБіП України. 

Згідно з поставленою метою і завданнями досліджень на перепелах 

м’ясного та яєчного напрямів продуктивності виконано два науково-

господарських та п’ять фізіологічних експериментів (рис. 2.1).  

Перший та другий фізіологічні досліди були проведені з метою 

визначення перетравності сухої   барди у молодняку перепелів м’ясного 

напряму продуктивності та перепілок-несучок яєчного напряму 

продуктивності та розрахунку вмісту обмінної енергії. (табл. 2.1).  

Для першого фізіологічного досліду було відібрано 10 перепелів 

породи Фараон (5 самців та 5 самок) віком 16 діб; для другого 5 перепілок-

несучок японської породи віком 100 діб. Фізіологічний дослід виконувався 

складним методом заміни. Як перший, так і другий фізіологічні досліди 

складалися з двох частин, кожна з яких включала підготовчий та обліковий 

періоди тривалістю по 5 діб. Оскільки перепели повністю (100%) поїдали 

раціони із включенням сухої барди, то 3-денний перехідний період між 

першою і другою частинами досліду не проводили. Під час підготовчого 

періоду перепели звикали до нового комбікорму та умов утримання, а їх 

травний канал звільнявся від кормових мас, спожитих до досліду. При цьому 

встановлювали величину даванки комбікорму, яка забезпечувала повне 

поїдання. За облікового періоду ретельно фіксували кількість розданого 

корму, неспожитих залишків, а також виділеного посліду. Середні проби 

посліду консервували 20 %-вим розчином соляної кислоти з розрахунку 5 мл 

розчину на 100 г посліду та зберігали в холодильнику. Зразки кормів 

запаковували в цупкі поліетиленові пакети із стрічками-застібками та 

зберігали в сухому приміщенні [53, 82] 
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Ефективність використання сухої барди у комбікормах для перепелів 

м’ясного та яєчного напрямів продуктивності 

↓ 

Хімічний склад сухої барди та її енергетична цінність для перепелів 

м’ясного та яєчного напрямів продуктивності 

↓ 

Розробка рецептури комбікормів із сухою бардою для перепелів м’ясного та 

яєчного напрямів продуктивності 

 

Науково-практичне обґрунтування 

застосування сухої барди у годівлі 

молодняку перепелів м’ясного 

напряму продуктивності 

 Науково-практичне 

обґрунтування застосування 

сухої барди у годівлі перепелів 

яєчного напряму 

продуктивності 

 

  Предмет досліджень  
 

→ Споживання та витрати кормів ← 

→ Збереженість поголів’я ← 

→ Жива маса та її прирости ← 

→ Перетравність поживних речовин кормів ← 

→ Баланс Нітрогену ← 

→ Показники забою  

→ Хімічний склад грудних м’язів  

→ Гематологічні показники ← 

 Несучість та валовий збір яєць ← 

 Маса яєць ← 

 Морфологічний склад яєць ← 

 Хімічний склад яєць ← 

 Якісні показники шкаралупи ← 

 Інкубаційні якості яєць ← 

   

  Методи досліджень   
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Практичні результати досліджень, їх узагальнення та обговорення 
 

Виробнича перевірка результатів 

досліджень  

Економічна ефективність 

виробництва м’яса та яєць 

перепелів 

Рис. 2.1. Загальна схема наукових досліджень 
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Таблиця 2.1 

Схема фізіологічних дослідів із визначення перетравності поживних 

речовин сухої барди для перепелів 

Частина 

досліду 
Годівля Періоди досліду Вік, діб 

Перший фізіологічний дослід. Молодняк перепелів породи Фараон 

Перша ОР* 
підготовчий 16 – 20 

обліковий 21 – 25 

Друга 
85% ОР + 15% сухої   

барди 

підготовчий 26 – 30 

обліковий 31 – 35 

Другий фізіологічний дослід. Дорослі перепели японської породи 

Перша ОР* 
підготовчий 100 - 104 

обліковий 105 – 109 

Друга 
85%ОР + 15% сухої   

барди 

підготовчий 110 – 114 

обліковий 115 – 119 

*ОР – основний раціон (95% базовий комбікорм + 5% суха барда 

 

У першу частину фізіологічного досліду перепели споживали основний 

раціон, що складався із 95% базового комбікорму та 5% сухої   барди. 

Упродовж другої частини їм згодовували 85 % основного раціону та 15% 

сухої барди.  

Рівень обмінної енергії в сухій барді визначали різними способами: за 

сумою перетравних поживних речовин, традиціним та удосконаленим 

рівняннями регресії [53, 82] 

Після встановлення рівня обмінної енергії у сухій барді було проведено 

послідовно два науково-господарських досліди: перший – на молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності, другий – на перепілках- 

несучках. 

Метою першого науково-господарського досліду стало дослідження 

впливу згодовування сухої   барди на продуктивність перепелів м’ясного 
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напряму продуктивності. Для цього відібрано 500 добових перепелів породи 

Фараон, з яких за принципом аналогів (за віком та живою масою)  

сформовано одну контрольну та чотири дослідні групи по 100 голів у кожній 

(табл. 2.2). Дослід тривав 35 діб і був поділений на два періоди (1–21 доба та 

22–35 доба) та 5 підперіодів тривалістю 7 діб кожен. 

Таблиця 2.2 

Схема першого науково-господарського досліду 

Група 
Поголів’я, 

голів 

Вік, діб 

1–21 22–35 

Вміст у комбікормі   барди, % 

1-ша 

контрольна 
100 - - 

дослідні: 2-га 100 5 5 

 3-тя 100 10 10 

 4-та 100 15 15 

 5-та 100 20 20 

 

Упродовж першого науково-господарського досліду перепелів 

утримували в одноярусних кліткових батареях. У кожній клітці розміром 

46х40х20 см розміщували 25 голів, тобто площа підлоги на одну голову 

становила 73,6 см2. При цьому конструкція клітки забезпечувала фронт 

годівлі не менше 1,5 см. Для напування перепелів застосовували вакуумні 

напувалки. 

Для годівлі піддослідних перепелів використовували повнораціонні 

комбікорми, поживність яких відповідала рекомендованим нормам 

відповідно до віку птахів. Їх роздавали двічі на добу (вранці та увечері). 

Впродовж усього досліду вели ретельний облік розданих комбікормів та 

неспожитих залишків. Окрім цього проводили облік збереженості поголів’я 

перепелів, їх живої маси та приростів, витрати кормів на 1 кг приросту. 

Наприкінці науково-господарського досліду відбувся забій піддослідних 
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птахів (3 голови з кожної групи), а досліджено забійні показники та хімічний 

склад грудних м’язів. У цей же період проведено гематологічні дослідження 

4-х голів із кожної групи. 

Під час першого науково-господарського досліду двічі виконували 

фізіологічні дослідження на перепелах 15-те та 29-те добового віку для 

встановлення рівня перетравності поживних речовин кормів та балансу 

Нітрогену. Для фізіологічних дослідів відбирали по 4 перепели віком 15 і 29 

діб з кожної групи. Підготовчий період тривав три доби, під час яких тварини 

звикали до нових мов утримання. Водночас визначали величину даванки 

комбікорму, яка забезпечувала повне його поїдання перепелами. Упродовж 

облікового періоду фізіологічного досліду враховували кількість спожитого 

корму, неспожиті залишки кормів, кількість виділеного посліду. Середні 

зразки посліду консервували 20 %-вим розчином соляної кислоти (5 мл 

розчину кислоти на 100 г відібраного посліду) та зберігали у холодильнику. 

Метою другого науково-господарського досліду визначено дослідити 

вплив згодовування сухої барди на продуктивність та якість продукції 

перепелів яєчного напряму продуктивності. Для цього за принципом аналогів 

(за живою масою та віком) відібрано 120 самок і 30 самців японських 

перепелів віком 42 доби, з яких сформовано 5 груп по 30 голів у кожній (24 

самки та 6 самців). Перша група була контрольною, решта – дослідними. 

Тварин упродовж усього експерименту утримували у шестиярусній клітковій 

батареї, розміщеній у приміщенні з регульованими параметрами 

мікроклімату. Кожна клітка розміром 60х40х20 см вміщувала 15 голів. Тобто 

на кожну перепілку припадало 160 см2 площі підлоги. Фронт годівлі 

становив 2 см, напування – 1 см. 

Упродовж зрівняльного періоду тривалістю 14 діб перепели споживали 

однаковий розсипний комбікорм, який не містив у своєму складі сухої барди. 

Комбікорм роздавали двічі на добу. Протягом основного періоду 

експерименту птахи 1-ї контрольної групи продовжили споживати комбікорм 

без сухої барди, тоді як перепелам дослідних груп до його складу уводили 
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вказаний кормовий засіб у кількості від 5 до 20 % згідно і схемою досліду 

(табл. 2.3). Основний період досліду тривав 120 діб. 

Таблиця 2.3 

Схема другого науково-господарського досліду 

Група тварин 
Поголів’я, 

голів 

Вміст у комбікормі барди, % 

Зрівняльний період 

(14 діб) 

Основний період 

(120 діб) 

1-ша 

контрольна 
30 – – 

дослідні: 2-га 30 – 5 

3-тя 30 – 10 

4-та 30 – 15 

5-та 30 – 20 

 

Основний період другого науково-господарського досліду було 

поділено на 4 підперіоди тривалістю 30 діб кожен. У другому науково-

господарському досліді проводили облік збереженості поголів’я, витрат 

кормів, несучості перепілок та їх живої маси, а також масу яєць, їх 

морфологічний та хімічний склад, інкубаційні якості та якість шкаралупи. 

Наприкінці досліду також здійснили гематологічні дослідження. 

Упродовж науково-господарського досліду виконували фізіологічні 

дослідження із встановлення рівня перетравності поживних речовин кормів 

та балансу Нітрогену. Для цього з кожної групи перепелів відбирали 4 голови 

(самки) віком 160 діб. Підготовчий період цього фізіологічного досліду 

тривав три доби, обліковий – 5. 
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2.2. Методи досліджень 

Два перші фізіологічні досліди проводили для визначення 

перетравності поживних речовин сухої барди та розрахунку енергетичної 

цінності.  

Перетравність визначали за різницею поживних речовин, спожитих із 

кормом і виділених із калом за формулою:  

ППРкорму = ПРкорму – ПРкалу,                           (2.1) 

де ППР – перетравна поживна речовина; 

ПР – поживна речовина. 

Коефіцієнт перетравності розрахували за формулою 2.2 : 

КП = 
ППРкорму 

×100.                                                                (2.2) 
ПРкорму 

Перетравність поживних речовин сухої   барди визначали за різницею 

між перетравністю у першій і другій частинах фізіологічних дослідів за 

формулою 2.3:  

ППРдк=ППР2 досліду – (0,85×ППР1 досліду)  ,                                               (2.3) 

де: ППРдк – перетравна поживна речовина досліджуваного корму; 

ППР2 досліду – перетравна поживна речовина раціону другої частини 

фізіологічного досліду; 

ППР1 досліду – перетравна поживна речовина раціону першої частини 

фізіологічного досліду;. 

0,85 – коефіцієнт, що показує частку раціону першої частини 

досліду, яка була замінена досліджуваним кормом. 

Коефіцієнт перетравності поживних речовин сухої барди (КПдк) 

розрахували у відсотках за відношенням перетравної поживної речовини 

досліджуваного корму (ППРдк) до поживної речовини сухої барди, спожитої 

у другій частині досліду (ПРдк) за формулою: 

КПдк = 
ППРдк 

×100.                                                                (2.4) 
ПРдк 
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Визначали перетравність органічної речовини, сирого протеїну, сирого 

жиру, сирої клітковини та БЕР. 

Для розрахунку вмісту обмінної енергії використовували різні непрямі 

способи, а саме: 

1. За сумою перетравних поживних речовин (СППР) за формулою: 

             ОЕ1=СППР × 18,43 кДж × 0,96,                                                           (2.5) 

де СППР – сума перетравних поживних речовин, г, визначена за 

формулою 2.6; 

 18,43 кДж – вміст перетравної енергії у 1 г СППР; 

0,96 – співвідношення між перетравною та обмінною енергією. 

СППР = перетравний протеїн + перетравний жир х 2,25 + перетравна 

клітковина + перетравні БЕР,                                                                           (2.6) 

де 2,25 – коефіцієнт який показує у скільки разів енергетична цінність 

жирів перевищує цінність білків та вуглеводів.  

 

2. За традиційним рівнянням регресії за формулою: 

ОЕ2 = (17,84×пП+ 39,78×пЖ+ 17,71×пК+ 17,71×пБЕР) х 10-3,                     (2.7) 

де пП – перетравний протеїн, г; пЖ– перетравний жир, г; пК – 

перетравна клітковина, г; пБЕР – перетравні безазотисті екстрактивні  

речовини, г. 

 

3. Рівняння регресії з коригуванням на нульовий баланс азоту в 

організмі за спрощеною формулою Wоrld’s Poultry Science Association 

(формула 2.8):   

 ОЕп N-кор. = (18,0 оП + 38,8 оЖ + 17,3 оБЕР) х 10-3,                             (2.8) 

де оП − обмінний протеїн, г; оЖ − обмінний жир, г; oБЕР − обмінні 

БЕР, г (під обмінними поживними речовинами для птиці розуміють 

поживні речовини корму, що залишаються після вирахування від 

прийнятих з кормом відповідних втрат із послідом). 

 



57 

Під час науково-господарських експериментів досліджували низку 

показників. Серед інших живу масу тварин та її прирости. Живу масу 

перепелів визначали зважуванням  на вагах AXIS A 5000 IV кл. Зважування 

виконували вранці до роздавання кормів. Молодняк перепелів м’ясного 

напряму продуктивності зважували у віці 1 доба, 7, 14, 21, 28 та 35 діб. 

Перепелів яєчного напряму продуктивності зважували у віці 42 доби, 56, 86, 

116, 146 та 175 діб. На основі даних, отриманих під час зважування 

перепелів, розраховували абсолютний (формула 2.9), середньодобовий 

(формула 2.10) та відносний (формула 2.11) прирости живої маси. 

𝑃 = 𝑊𝑡 − 𝑊0,                                                                                (2.9) 

де P – абсолютний приріст живої маси перепелів, г; 

Wt – жива маса перепелів у кінці періоду, г; 

W0 – жива маса перепелів на початку періоду, г. 

𝐶 =
𝑊𝑡−𝑊0

𝑡
,                                                                                   (2.10) 

де С – середньодобовий приріст живої маси перепелів, г; 

Wt – жива маса перепелів у кінці періоду, г; 

W0 – жива маса перепелів на початку періоду, г; 

t – тривалість періоду, днів. 

𝐾 =
200×(𝑊𝑡−𝑊0)

𝑊0+𝑊𝑡
 ,                                                                        (2.11) 

де К– відносний приріст живої маси перепелів, %; 

Wt– жива маса перепелів у кінці періоду, г; 

W0– жива маса перепелів на початку періоду, г. 

Окрім живої маси перепелів, під час другого науково-господарського 

досліду щоденно контролювали масу яєць через зважування на на вагах 

ВЛКТ-500. 

Упродовж першого і другого науково-господарський дослідів, а також 

під час виробничої перевірки щоденно здійснювали облік збереженості 

поголів’я. Для цього щодня оглядали дослідне поголів’я птиці і вилучали 

загиблих особин. 
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Також щодня проводили облік спожитих кормів. Окрім щоденного 

обліку, фіксували дані про споживання комбікормів за тиждень, місяць, 

період вирощування, весь дослід. На основі цих даних та інформації про 

прирости живої маси досліджуваних тварин обчислювали витрати корму на 1 

кг приросту живої маси за формулою: 

ВК =
СК

ПЖМ
,                                                                                             (2.12) 

де ВК – витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, кг; 

СК – споживання кормів перепелами за період, кг; 

ПЖМ – приріст живої маси перепелів за період, кг. 

Хімічний склад сухої   барди, зерна пшениці, зерна кукурудзи, зерна 

ячменю макухи сої, макухи соняшнику, рибного борошна, глютенового 

борошна, кров’яного борошна, готових комбікормів, посліду, м’яса та яєць 

визначали в проблемній науково-дослідній лабораторії кормових добавок 

кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного 

Національного університету біоресурсів і природокористування України за 

традиційними методиками [105, 136]: 

- первинна волога – шляхом висушуванням зразка у сушильній шафі 

за температури 60–65 ºС до постійної маси; 

- гігроскопічна волога – шляхом висушуванням зразка за температури 

100–105 ºС до постійної маси; 

- сирий протеїн – використовуючи метод К’єльдаля; 

- сирий жир – шляхом визначення кількості знежиреного залишку в 

апараті Сокслета, використовуючи бензол як розчинник; 

- сира клітковина – використовуючи метод Геннеберга і Штомана; 

- нейтрально-детергентна клітковина (НДК) та кислотно-детергентна 

клітковина (КДК) – детергентним методом ван Соєста; 

- сира зола – шляхом спалюванням наважки у муфельній печі за 

температури 500–550 ºС; 

- безазотні екстрактивні речовини (БЕР) – розрахунковим методом; 

- крохмаль – поляриметричним методом; 
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- цукор – титрометричним методом; 

- вміст амінокислот – використовуючи автоматичний аналізатор ТТТ 

339 з використанням катіонообмінної смоли LG ANB з активною 

групою SO3, 

- вміст мінеральних елементів – шляхом спектрального аналізу з 

використанням енерго-дисперсійного рентгенофлуорисцентного 

спектрометра «ElvaX». 

Під час обох науково-господарських дослідів проводили фізіологічні 

експерименти з дослідження перетравності поживних речовин комбікормів. 

Оскільки перепели виділяють послід, а не окремо кал та сечу, то азотовмісні 

речовини посліду від сечової кислоти та її солей відділяли хімічним шляхом, 

застосовуючи методику М.І. Дьякова [80]. 

У процесі визначення балансу Нітрогену, що здійснювали за 

результатами фізіологічних дослідів, розраховували його засвоєння у грамах 

(формула 2.13) та відсотках (формула 2.14): 

𝑁засв = 𝑁корму − 𝑁посліду;                                                                                 (2.13) 

𝑁засв =
𝑁корму−𝑁посліду

𝑁 корму
 × 100                                                                               (2.14) 

де Nзасв – Нітроген, засвоєний у організмі перепелів, г (2.13) або % (2.14); 

Nкорму – Нітроген корму, який спожила тварина, г; 

Nпосліду – Нітроген посліду, який виділила тварина, г. 

Наприкінці обох науково-господарських дослідів відбувся контрольний 

забій. Під час забою відбирали кров для виконання морфологічного і 

біохімічного його аналізу, визначаючи наступні показники [15]: 

- еритроцити – підрахунком у лічильній камері; 

- лейкоцити – підрахунком у лічильній камері; 

- лейкоформула (еозінофіли, лімфоцити, моноцити, паличкоядерні та 

сегментоядерні нейтрофіли) – методом морфологічного дослідження 

формених елементів крові з диференційованим підрахунком лейкоцитарної 

формули; 
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-  гемоглобін – за уніфікованим гемоглобінцианідним методом (за 

Піменовою Л.М. та Дервізом Г.В.); 

- глюкоза – глюкозооксидазним методом із використанням стандартних 

реагентів; 

- креатинін – із використанням кольорової реакції Яффе (метод Поппера); 

- сечовина – методом кольорової реакції з діацетилмонооксидом; 

- сечова кислота – застосуванням фосфорновольфрамового реактиву з 

використанням стандартних реагентів; 

- загальний білок – рефрактометричним методом; 

- альбумін – уніфікованим методом за реакцією з бромкрезоловим зеленим; 

- AСT та АЛT – за допомогою методу Ратмана-Френкеля. 

Під час першого науково-господарського досліду після забою 

перепелів здійснили обвалку тушок використовуючи методику 

Є. А. Арзуманяна та Є. Н. Слєсарєвої [102]. Масу продуктів забою визначали 

зважуванням їх на вагах. Також розраховували індекси м’ясних якостей 

тушок перепелів, використовуючи формули: 

М′ясність тушки =  
Маса усіх м′язів

Маса патраної тушки
× 100;                                               (2.15) 

 

М′ясність грудей =  
Маса грудних м′язів

Маса патраної тушки
× 100;                                              (2.16) 

 

М′ясність ніг =  
Маса  м′язів ніг

Маса патраної тушки
× 100;                                                      (2.17) 

 

Вихід їстівних частин =  
 Маса всіх їстівних частин патраної тушки

Маса непатраної тушки
× 100;           (2.18) 

 

Кістлявість =  
Маса скелету

Маса патраної тушки
× 100.                                                         (2.19) 

 

Протягом другого науково-господарського досліду вели щоденний 

облік кількості знесених яєць. На основі цих даних розраховували валовий 
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збір яєць за місяць, за основний період досліду. Після цього визначали 

середньодобову продуктивність перепілок (формула 2.20), несучість 

перепілок на початкову несучку (формула 2.21) та несучість перепілок на 

середню несучку (формула 2.22). 

Середньодобова продуктивність =
Кількість яєць,знесених за період,шт.

Тривалість періоду,днів
;       (2.20) 

 

Несучістьпочаткову несучку =
Кількість одержаних яєць за період

Початкове поголів′я несучок
;                (2.21) 

 

Несучістьсередню несучку =
Кількість одержаних яєць за період

Середнє поголів′я несучок за період
.                 (2.22) 

 

Під час другого науково-господарського досліду визначали 

морфологічний склад яєць зважуванням його складових частин: білка, 

жовтка та шкаралупи. Також оючислювали індекс форми за формулою 

Романова: 

Індекс форми =
100×𝑑

𝐷
,                                                                          (2.23) 

де d – поперечний діаметр яйця, мм; 

D – повздовжній діаметр яйця, мм. 

Якісні показники шкаралупи, а саме: товщина шкаралупи, міцність 

шкаралупи та пружна деформація шкаралупи, визначали інструментально. 

Так, товщину шкаралупи вимірювали в трьох точках (екваторіальній частині, 

тупому та гострому кінцях) за допомогою мікрометра з точністю до 0,01 мм. 

Пружну деформацію шкаралупи яєць (або величину прогину шкаралупи яйця 

у місці прикладення вантажу) визначали за допомогою приладу ПУД–3. 

Міцність шкаралупи встановлювали на основі опору проколу голкою з 

плоским кінцем діаметром до 1 мм (модернізованим 

офтальмодинамометром) [51]. 
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Інкубаційні якості яєць визначали за показниками заплідненості яєць 

(формула 2.24), виводимості яєць (формула 2.25) та виведення молодняку 

(формула 2.26). 

Заплідненість яєць =
Кількість запліднених яєць

Кількість закладених яєць
× 100;                         (2.24) 

 

Виводимість яєць =
Кількість виведеного здорового молодняку

Кількість запліднених яєць
× 100;      (2.25) 

 

Виведення молодняку =
Кількість виведеного здорового молодняку

Кількість закладених яєць
× 100.       (2.26) 

Біометричну обробку даних, отриманих у ході досліджень, проводили з 

використанням програмного забезпечення MS Excel 2013 застосовуючи 

вбудовані статистичні функції. У процесі обробки дослідних даних 

розраховували середню арифметичну (М) та її помилку (±m), 

середньоквадратичне відхилення (σ), вірогідність різниці (td) та рівень 

значущості (Р). Для позначення рівня значущості критерію вірогідності (Р) у 

таблицях використані такі символи: *Р<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 порівняно 

з 1-ю контрольною групою. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Визначення енергетичної цінності сухої барди 

Барда суха або згідно з ДСТУ 4478:2005 барда зернова суха – висушена 

барда після виробництва спирту етилового із зернової сировини з масовою 

часткою вологи не більше ніж 11 %. Це кормовий засіб, який отримують як 

побічний продукт у процесі виробництва спирту. Результати дослідження 

хімічного складу сухої барди, що використовували для проведення науково-

господарських дослідів наведено у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Хімічний склад сухої барди  

Показник Барда суха   

1 2 

Суха речовина, % 90,6 

Сира зола, % 5,1 

Сирий протеїн, % 26,1 

Сирий жир, % 5,8 

Сира клітковина, % 7,1 

НДК, % 24,2 

Крохмаль, % 5,4 

Цукор, % 1,8 

Лінолева кислота, % 4,05 

Лізин, % 0,626 

Метіонін, % 0,47 

Метіонін+цистин, % 0,914 

Треонін, % 0,966 
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Продовження табл. 3.1 

Триптофан, % 0,235 

Аргінін, % 1,018 

Валін, % 1,279 

Гістидин, % 0,679 

Гліцин, % 1,018 

Ізолейцин, % 0,940 

Лейцин, % 2,506 

Фінілаланін, % 1,174 

Тирозин, % 0,861 

Аланін,% 1,618 

Пролін, % 2,323 

Серин, % 1,201 

Кальцій, % 0,11 

Фосфор, % 0,80 

Доступний фосфор, % 0,51 

Магній, % 0,33 

Натрій, % 0,52 

Хлор, % 0,22 

Калій, % 1,11 

Сульфур, % 0,237 

Ферум, мг/кг 315 

Купрум, мг/кг 5 

Цинк, мг/кг 61 

Манган, мг/кг 41 

 

Для визначення ступеня перетравлення поживних речовин сухої барди 

проведено фізіологічні досліди складним способом на молодняку перепелів 
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та перепілках-несучках із використанням основного комбікорму з 

додаванням 5 та  15 % досліджуваного кормового засобу (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Визначення перетравності поживних речовин сухої барди у 

піддослідних перепелів, % (M±m, n=10) 

Поживна речовина Молодняк перепелів 

м’ясного напряму 

продуктивності 

Перепілки яєчного 

напряму 

продуктивності 

Перша частина фізіологічного досліду (ОР*: комбікорм – 95%, суха барда – 

5%) 

Сирий протеїн 80,92 ± 0,489 81,03 ± 0,275 

Сирий жир 78,98  ± 0,426 80,23 ± 0,251 

Сира клітковина 6,94 ± 0,344 7,85 ± 0,505 

БEР 73,30 ± 0,371 81,78 ± 0,322 

Друга частина фізіологічного досліду (ОР – 85%, суха барда – 15%) 

Сирий протеїн 81,28 ± 0,522 82,50 ± 0,296 

Сирий жир 79,18 ± 0,586 80,95 ± 0,386 

Сира клітковина 7,86 ± 0,376 10,84 ± 0,436 

БEР 75,29 ± 0,243 83,65 ± 0,121 

Коефіцієнти перетравності поживних речовин сухої барди 

Сирий протеїн 82,94 ± 5,20 89,20 ± 2,89 

Сирий жир 80,21 ± 1,41 84,82 ± 1,11 

Сира клітковина 10,50 ± 2,44 20,15 ± 3,37 

БEР 88,07 ± 4,19 95,64 ± 2,96 

*ОР – основний раціон. 

Як м’ясні перепели, так і яєчного напряму продуктивності за 

споживання сухої барди у складі комбікорму повніше перетравлювали 

поживні речовини раціону. Заміна раціону 15% сухої барди зумовило 

незначне підвищення перетравності усіх поживних речовин. Це пояснюється 

вищими коефіцієнтами перетравності сухої барди, ніж комбікорму. Так, у 

молодняку перепелів перетравність сирого протеїну була вищою на 2,02% та 

становила 82,94%; сирого жиру – на 1,23 %, 80,21%; сирої клітковини – на 

3,56 %, 10,50%; БЕР – на 14,77%, 88,07%.  

У перепілок яєчного напряму продуктивності перетравність сухої 

барди також виявилася вищою, ніж комбікорму: сирого протеїну – на 8,17%, 

сирого жиру – на 4,59%, сирої клітковини – на 12,3% та БЕР – на 13,86. 
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Перетравність поживних речовин сухої барди у дорослих перепілок 

були вищими, ніж у молодняку. Це можна пояснити функціональною 

зрілістю травного каналу у дорослих птахів. 

Енергетичну цінність сухої барди розраховували з використанням 

трьох методів (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Розрахунковий вміст обмінної енергії в 1 кг сухої барди 

Показник 

Перепели м’ясного напряму 

продуктивності 
Перепілки-несучки 

МДж ккал МДж ккал 

ОЕ1 13,602 3119 14,116 3371 

ОЕ2 13,098 3128 14,240 3401 

ОЕ3 12,836 3066 13,549 3236 

Середнє 12,997 3104 13,968 3336 

 

Таким чином, розрахункова енергетична цінність 1 кг сухої барди 

коливається в межах від 12,836 до 14,240 МДж залежно від способу 

обчислення та напряму продуктивності перепелів. У несучок ці значення 

дещо більші, порівняно з м’ясними перепелами, що очевидно пов’язано з 

віком птахів та ступенем розвитку травної системи. Для подальших 

розрахунків обрано середній показник, який становить 13,483 МДж або 

3220 ккал обмінної енергії. 

 

3.2. Визначення оптимальних рівнів згодовування сухої барди 

перепелам м’ясного напряму продуктивності 

 

3.2.1. Характеристика годівлі 

Для годівлі піддослідних перепелів використовували повнораціонні 

комбікорми. Рецепти комбікормів складали таким чином, щоб їх поживність 



67 

була однаковою. Для цього використовували однаковий набір інгредієнтів 

(табл. 3.4), проте у різних пропорціях.  

Таблиця 3.4 

Склад повнораціонних комбікормів для годівлі перепелів, % 

Компонент 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Вік перепелів 1–21 діб 

Пшениця 9,00 - - - - 

Кукурудза 44,49 50,00 48,40 46,90 45,60 

Макуха сої 16,50 14,70 10,00 5,00 - 

Суха барда - 5,00 10,00 15,00 20,00 

Олія соняшнику 1,00 1,30 1,30 1,30 1,30 

Рибне борошно 5,00 5,00 6,60 8,30 10,00 

Глютенове борошно 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Кров’яне борошно 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

DL-метіонін 0,01 - - - - 

Сіль кухонна 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Монокальційфосфат 1,70 1,60 1,30 1,10 0,80 

Черепашка 1,10 1,20 1,20 1,20 1,10 

БМВД 10 10 10 10 10 

Вік перепелів 22 доби і більше 

Пшениця 15,00 15,00 18,00 1,00 - 

Кукурудза 40,18 40,73 41,10 56,49 54,52 

Ячмінь 10,58 8,00 2,35 - - 

Макуха сої 5,00 5,10 4,10 3,05 0,50 

Макуха соняшнику 4,80 1,71 - - - 

Суха барда - 5,00 10,00 15,00 20,00 
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Продовж. табл. 3.4 

1 2 3 4 5 6 

Олія соняшнику 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 

Рибне борошно 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Глютенове борошно 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Кров’яне борошно 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

L-лізин 0,04 0,06 0,10 0,13 0,18 

Сіль кухонна 0,20 0,20 0,20 0,2 0,2 

Монокальційфосфат 2,00 1,90 1,85 1,75 1,65 

Черепашка 1,20 1,30 1,30 1,38 1,45 

БМВД 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

Не дивлячись на дещо різний склад комбікормів, їх поживність була 

однаковою, про що свідчать дані таблиці 3.5. 

Таблиця3.5  

Вміст енергії та поживних речовин у 1 кг комбікормів перепелів 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Вік перепелів 1–21 діб 

Обмінна енергія, ккал/кг 3000 2996 2995 2993 2997 

Сирий протеїн, % 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Сирий жир, % 5,0 5,6 5,6 5,6 5,6 

Сира клітковина, % 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 

Лізин, % 1,70 1,66 1,63 1,60 1,57 

Метіонін+цистин, % 1,02 1,01 1,03 1,04 1,05 

Треонін, % 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 

Триптофан, % 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29 

Аргінін, % 1,30 1,27 1,21 1,15 1,10 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Валін, % 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 

Гістидин, % 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 

Гліцин, % 1,06 1,05 1,07 1,09 1,10 

Ізолейцин, % 0,77 0,76 0,75 0,73 0,72 

Лейцин, % 2,52 2,57 2,59 2,61 2,62 

Фенілаланін, % 1,33 1,33 1,31 1,28 1,27 

Тирозин, % 0,83 0,83 0,82 0,81 0,80 

Кальцій, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Натрій, % 0,34 0,34 0,41 0,45 0,49 

Хлор, % 0,26 0,27 0,31 0,34 0,38 

Купрум, мг 122 122 122 121 121 

Цинк, мг 92 93 95 97 99 

Манган, мг 14 14 13 13 13 

Ферум, мг 354 334 332 319 306 

Іод, мг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Кобальт, мг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Вітамін А, МО 15000 15000 15000 15000 15000 

Вітамін D, МО 3000 3000 3000 3000 3000 

Вітамін Е, мг 20 20 20 20 20 

Вітамін В1, мг 2 2 2 2 2 

Вітамін В2, мг 5 5 5 5 5 

Вітамін В3, мг 15 15 15 15 15 

Вітамін В4, мг 1000 1000 1000 1000 1000 

Вітамін В5, мг 30 30 30 30 30 

Вітамін В6, мг 4 4 4 4 4 

Вітамін Вс, мг 1 1 1 1 1 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Вітамін В12, мкг 50 50 50 50 50 

Вік перепелів 22 доби і більше 

Обмінна енергія, ккал/кг 3000 3000 3003 3005 3000 

Сирий протеїн, % 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Сирий жир, % 5,3 5,3 5,4 5,9 6,4 

Сира клітковина, % 3,9 3,6 3,4 3,6 3,7 

Лізин, % 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Метіонін+цистин, % 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Треонін, % 0,76 0,75 0,75 0,77 0,76 

Триптофан, % 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 

Аргінін, % 0,88 0,82 0,78 0,75 0,71 

Валін, % 0,89 0,88 0,88 0,89 0,89 

Гістидин, % 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 

Гліцин, % 0,73 0,70 0,68 0,68 0,67 

Ізолейцин, % 0,56 0,55 0,55 0,54 0,53 

Лейцин, % 1,65 1,69 1,73 1,83 1,84 

Фенілаланін, % 0,86 0,85 0,85 0,85 0,83 

Тирозин, % 0,56 0,57 0,57 0,58 0,57 

Кальцій, % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Натрій, % 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Хлор, % 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Купрум, мг 121 121 120 120 120 

Цинк, мг 89 90 91 92 93 

Манган, мг 13 13 14 11 12 

Ферум, мг 236 204 184 175 164 

Іод, мг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Продовж. табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Кобальт, мг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Вітамін А, МО 7000 7000 7000 7000 7000 

Вітамін D, МО 1500 1500 1500 1500 1500 

Вітамін Е, мг 5 5 5 5 5 

Вітамін В1, мг 2 2 2 2 2 

Вітамін В2, мг 3 3 3 3 3 

Вітамін В3, мг 10 10 10 10 10 

Вітамін В4, мг 500 500 500 500 500 

Вітамін В5, мг 20 20 20 20 20 

Вітамін В6, мг 1 1 1 1 1 

Вітамін Вс, мг 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Вітамін В12, мкг 25 25 25 25 25 

Найсуттєвішими виявилися коливання за вмістом жиру, оскільки 

уведення значної кількості сухої барди до складу комбікорму зумовило 

потребу у більшій кількості олії для балансування за вмістом обмінної 

енергії. 

 

3.2.2. Продуктивність перепелів 

Основна продукція перепелів м’ясного напряму продуктивності – 

приріст живої маси тіла. Згідно з методикою досліджень, молодняк перепелів 

зважували щотижнево (табл. 3.6), використовуючи отримані значення для 

вирахування середньодобового та відносного приростів. 

Згодовування перепелам 4-ї групи сухої барди у складі комбікорму у 

кількості 15 % упродовж першого тижня життя зумовило підвищення живої 

маси на 0,98 г, або 3,1 %, порівняно з контрольним показником. Також 

перевагою на 0,32 г, або 1,0 % за живою масою над контрольними аналогами 

у цьому віці відзначилися тварини 3-ї дослідної групи, комбікорм яких 

містив 10 % сухої барди.   
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Таблиця 3.6 

Динаміка живої маси піддослідних перепелів, г (M±m, n=100) 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1 9,30±0,129 9,22±1,110 9,23±0,104 9,34±0,101 9,20±0,093 

7 
31,63± 

0,608 

30,61± 

0,536 

31,95± 

0,551 

32,61± 

0,418 

30,21± 

0,533 

14 
80,02± 

0,675 

78,69± 

0,673 

80,20± 

0,693 

82,60± 

0,947* 

78,69± 

0,837 

21 
136,22± 

1,055 

138,81± 

0,915 

139,91± 

1,011* 

139,60± 

0,911* 

132,55± 

0,905** 

28 
192,66± 

1,118 

194,30± 

1,236 

196,35± 

1,228* 

196,48± 

1,106* 

188,16± 

1,284** 

35 
231,01± 

1,205 

234,34± 

1,374 

237,71± 

1,684** 

235,68± 

1,218** 

225,36± 

1,456** 

Примітка. Тут і далі: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з 

контрольною групою. 

Перепели 2-ї та 5-ї дослідних груп у віці 7 діб поступалися перед 

контролем за живою масою тіла, відповідно, на 1,02 г, або 3,2 % та 1,42 г або 

4,5 %. Варто зауважити, що статистично значущої різниці за показниками 

живої маси між аналогами дослідних груп та контрольної не виявлено. 

Подальше споживання різної кількості сухої барди у складі 

комбікормів зберегло тенденцію щодо зміни живої маси перепелами. Так, 

найбільшою живою масою у віці 14 діб відзначилися тварини 4-ї дослідної 

групи, які на 2,58 г, або 3,2 % переважали контрольних аналогів (Р<0,05). 

Несуттєво, а саме 0,18 г, або 0,2 %, тварини 3-ї дослідної групи переважали 

аналогів 1-ї контрольної групи. У 14-добовому віці щодо перепелів 2-ї та 5-ї 

дослідних груп спостерігалися ідентичні показники живої маси, які 

поступалися перед контролем на 1,33 г, або 1,7 %. 
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У 21-добовому віці перепели 5-ї дослідної групи поступалися перед 

контрольними аналогами за живою масою на 3,67 г, або 2,7 % (Р<0,01), тоді 

як тварини 2-, 3- та 4-ї дослідних груп переважали контроль, відповідно, на 

2,59 г, 3,69 та 3,38 г, що становить, відповідно, 1,9 %, 2,7 та 2,5 %. Варто 

зауважити, що перевага перепелів 3-ї та 4-ї дослідних груп на контрольними 

тваринами за живою масою у цьому віці була статистично значущою 

(Р<0,05). 

Чотиритижневе споживання комбікормів із різною часткою сухої барди 

сприяло підвищенню живої маси птахів 2-, 3- та 4-ї дослідних груп, 

порівняно з контрольними показниками, відповідно, на 1,64 г, 3,69 та 3,82 г, 

що становить, відповідно, 0,9 %, 1,9 та 2,0 %. При цьому перевага лише 

тварин 3-ї та 4-ї дослідних груп була статистично значущою (Р<0,05). У 

цьому ж віці птахи 5-ї дослідної групи вірогідно поступалися перед 

контролем на 4,5 г, або 2,3 % (Р<0,01) 

Під час останнього зважування перепелів, яке проводили у віці 35 діб, 

виявлено, що найбільше контроль переважали тварини 3-ї дослідної групи – 

на 6,7 г, або 2,9 % (Р<0,01), частка сухої барди в комбікормі яких становила 

10 %. Схожі показники, а саме перевищення контрольних на 4,67 г, або 2,0 % 

(Р<0,01) встановлено у перепелів 4-ї дослідної групи, які споживали 

комбікорм із вмістом 15 % сухої   барди. Меншою та статистично 

незначущою перевагою над контрольними аналогами відзначилися і птахи 2-ї 

дослідної групи – 3,33 г, або 1,4 %, із вмістом сухої барди в повнораціонному 

комбікормі 5 %. Споживання комбікорму із вмістом 20 % сухої барди 

негативно вплинуло на продуктивність перепелів, оскільки у 35-добовому 

віці вони за живою масою поступалися перед контрольними тваринами на 

5,65 г, або 2,4 % (Р<0,01). 

Упродовж 35-ти діб вирощування перепели змінювали живу масу 

неоднаково. Звідси варто розглянути зміну абсолютного приросту живої маси 

за періодами та в цілому (табл. 3.7). Так, упродовж першого і другого тижнів 

життя найбільшим абсолютним приростом вирізнялися перепели 4-ї 
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дослідної групи, переважаючи контрольні показники, відповідно, на 0,94 та 

1,62 г, або на 1,0 %. Протягом третього, четвертого і п’ятого тижнів 

вирощування перепелів збільшення абсолютного приросту живої маси 

тварин 4-ї дослідної групи відносно контролю становило, відповідно, 0,86 г, 

0,43 та 0,86 г, або 1,5 %, 0,8 та 2,2 %.  

Таблиця 3.7 

Динаміка абсолютних приростів живої маси, г (M±m, n=100) 

Вік, діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 
22,34± 

0,632 

21,39± 

0,549 

22,72± 

0,569 

23,28± 

0,442 

20,99± 

0,530 

8–14 
48,39± 

0,892 

48,03± 

0,635 

48,34± 

0,806 

50,01± 

1,049 

48,48± 

0,735 

15–21 
56,20± 

1,166 

60,06± 

1,205* 

59,71± 

1,274 

57,06± 

1,292 

53,94± 

1,185 

22–28 
56,45± 

1,448 

55,49± 

1,394 

56,44± 

1,426 

56,88± 

1,415 

55,61± 

1,525 

29–35 
38,34± 

1,273 

40,04± 

1,338 

41,36± 

1,484 

39,20± 

1,449 

37,20± 

1,449 

 

У віці 1-7 діб перепели 3-ї дослідної групи переважали контроль на 

0,38 г, або 1,7 %, 8-14 діб – поступалися перед ним на 0,05 г, або 0,1 %, 15–

21 доба –переважали на 3,86 г, або 6,9 %, 22–28 діб – поступалися на 0,01 г, 

або 0,02 %, 29–35 діб – переважали на 3,02 г, або 7,9 %.  

Перепели 2-ї дослідної групи упродовж 1-го тижня вирощування 

відзначалися перевагою над контрольними тваринами за абсолютними 

приростами живої маси на 0,05 г або 0,2 %. Протягом другого тижня життя 

птахи цієї групи поступалися перед контролем на 0,36 г, або 0,7 г. На третій 

тиждень вирощування перепелів спостерігалася перевага тварин 2-ї дослідної 



75 

групи над контролем на 3,86 г, або 6,9 % (Р<0,05). Упродовж 4-го тижня 

життя перепели цієї групи поступалися перед контрольними аналогами за 

згаданим показником на 0,96 г, або 1,7 %. Протягом п’ятого тижня 

вирощування тварини 2-ї дослідної групи переважали контрольних на 1,7 г, 

або 4,4 %. 

Птахи 5-ї дослідної групи за абсолютним приростом живої маси за 

перший тиждень життя поступалися перед контролем на 1,35 г, або 6,0 %, за 

другий тиждень – переважали такий на 0,09 г, або 0,2 %, за третій, четвертий 

і п’ятий тижні – поступалися перед ним, відповідно, на 2,26 г, 0,84 та 1,14 г, 

що у відсотковому значенні становить, відповідно, 4,1 %, 1,5 та 3,0 %. 

Отже, впродовж 5-ти тижнів вирощування перепели дослідних груп по-

різному змінювали інтенсивність абсолютного приросту, проте найбільшим 

показником відзначилися тварини 3-ї дослідної групи (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Абсолютний приріст живої маси перепелів за весь період 

вирощування, г 
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(табл. 3.8). Так, за перший тиждень життя тварини 2-ї й 5-ї дослідних груп 

поступалися перед контрольними аналогами за середньодобовим приростом 

маси тіла, відповідно, на 0,13 та 0,19 г, що у відсотковому значенні 

становить, відповідно, 4,0 та 6,0 %. Упродовж цього ж вікового періоду птахи 

3-ї та 4-ї дослідних груп переважали контрольних за вказаним показником, 

відповідно, на 0,06 г, або 1,9 % та 0,14 г, або 4,4 %. 

Таблиця 3.8 

Динаміка середньодобових приростів живої маси, г (M±m, n=100) 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 3,19±0,090 3,06±0,078 3,25±0,081 3,33±0,063 3,00±0,076 

8–14 6,91±0,127 6,86±0,090 6,91±0,115 7,14±0,150 6,93±0,105 

15–21 8,03±0,167 8,58±0,172* 8,53±0,182 8,15±0,185 7,63±0,185 

22–28 8,06±0,207 7,93±0,199 8,06±0,204 8,13±0,202 7,94±0,218 

29–35 5,48±0,182 5,72±0,191 5,91±0,212 5,60±0,242 5,31±0,207 

 

У віці 8–14 діб перепели 3-ї дослідної групи виявляли такий самий 

середньодобовий приріст, як і контрольні тварини. Птахи 2-ї дослідної групи 

за цим показником поступалися перед контролем на 0,05 г, або 0,7 %, а 4-ї та 

5-ї – переважали його, відповідно, на 0,23 та 0,02 г, що у відсотковому 

значенні відповідає різниці у 3,3 та 0,3 %. 

Упродовж третього тижня вирощування перепели 5-ї групи 

поступалися перед контрольними за середньодобовим приростом маси тіла 

на 0,4 г, або 5,0 %. Разом із тим, тварини 2-, 3- та 4-ї дослідних груп, навпаки, 

переважали контрольні показники, відповідно, на 0,55 г, або 6,8 % (Р<0,05), 

0,50 г, або 6,2 % та 0,12 г, або 1,5 %. 

Віковий період 22–28 діб відзначився незначною різницею за 

середньодобовими приростами між перепелами контрольної та дослідних 

груп. Так, тварини 2-ї тй 5-ї дослідних груп поступалися перед контролем за 
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згаданим показником, відповідно, на 0,13 та 0,12 г, або 1,6 та 1,5 %. У цей же 

віковий період птахи 4-ї дослідної групи, навпаки, переважали контрольних 

аналогів на 0,07 г, або 0,9 %, тоді як перепели 3-ї дослідної групи 

знаходилися на одному рівні з ними за величиною середньодобового 

приросту маси тіла. 

в останній тиждень вирощування лише перепели 5-ї дослідної групи 

поступалися перед контрольними показниками за середньодобовим 

приростом живої маси на 0,17 г, або 3,1 %. Птахи 2-, 3- та 4-ї дослідних груп 

за цим показником переважали контроль, відповідно, на 0,24 г, 0,43 та 0,12 г, 

що становить, відповідно, 4,4 %, 7,8 та 2,2 %. 

Таким чином, за середньодобовими приростами живої маси за весь 

період вирощування (рис. 3.2) перепели 5-ї дослідної групи поступалися 

перед контрольними аналогами на 0,16 г, або 2,5 % (Р<0,01), тоді як тварини 

2-ї дослідної групи переважали такі на 0,09 г, або 1,4 %, 3-ї – на 0,19 г, або 

3 % (Р<0,01), 4-ї – на 0,13 г, або 2,1 % (Р<0,01). 

 

Рис. 3.2. Середньодобовий приріст живої маси перепелів за весь 

період вирощування, г 

 

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,34

6,43

6,53**

6,47**

6,18**

С
ер

ед
н

ьо
д

о
б

о
в
и

й
 п

р
и

р
іс

т,
 г

1-ша контрольна 

група

2-га дослідна 

група

3-тя дослідна 

група

4-та дослідна 

група

5-та дослідна 

група



78 

Молодим тваринам притаманна дуже різна інтенсивність росту, яку 

важко оцінити за добовими чи абсолютними приростами живої маси, але 

просто охарактеризувати, використовуючи показник відносного приросту 

живої маси (табл. 3.9). Так, найнапруженішим періодом росту виявився 

перший тиждень вирощування перепелів. Кожен наступний тиждень ставав 

менш напруженим, відносно попереднього. Отже, найінтенсивнішим ростом 

упродовж першого тижня життя відзначилися перепели 4-ї дослідної групи, 

другого – 5-ї дослідної групи, третього – 2-ї дослідної групи, четвертого – 4-ї 

дослідної групи, п’ятого – 3-ї дослідної групи. 

Таблиця 3.9 

Динаміка відносних приростів живої маси, % (M±m, n=100) 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 
107,19± 

1,906 

105,90± 

1,573 

108,70± 

1,591 

110,06± 

1,388 

105,06± 

1,385 

8–14 
87,19± 

1,739 

88,38± 

1,276 

86,66± 

1,515 

86,44± 

1,482 

89,42± 

1,217 

15–21 
51,91± 

0,984 

55,19± 

1,054* 

54,19± 

1,088 

51,60± 

1,241 

51,12± 

1,123 

22–28 
34,38± 

0,883 

33,27± 

0,811 

33,57± 

0,829 

33,84± 

0,836 

34,61± 

0,894 

29–35 
18,11± 

0,598 

18,70± 

0,626 

18,98± 

0,651 

18,14± 

0,789 

17,99± 

0,690 

 

Так, у віці 1–7 діб, перепели 3-ї й 4-ї дослідних груп переважали 

контрольних аналогів за відносним приростом маси тіла, відповідно, на 1,51 

та 2,87 %, тоді як птахи 2-ї та 5-ї дослідних груп поступалися перед ними 

відповідно, на 1,29 та 2,13 %. 
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Упродовж наступного тижня, коли вік птиці становив 8–14 діб, 

спостерігали протилежну тенденцію. Тобто, перепели 3-ї та 4-ї дослідних 

груп поступалися перед контрольними тваринами за відносним приростом 

живої маси, відповідно, на 0,53 та 0,75 %, а аналоги 2-ї та 5-ї дослідних груп 

переважали такі, відповідно, на 1,19 та 2,23 %. 

Інтенсивність росту птахів 4-ї групи була нижчою за контроль на 

0,31 % і впродовж 15-21-добового віку, тоді як тварини 3-ї групи, навпаки, 

переважали контрольних аналогів за цим показником на 2,28 %. Нижчим за 

контроль на 0,79 % у цьому віці виявився і відносний приріст тварин 5-ї 

групи. Статистично значущою в цьому віці стала перевага перепелів 2-ї 

дослідної групи над контролем – 3,28 % (Р<0,05). 

Передостанній тиждень вирощування перепелів відзначився нижчими 

відносними приростами маси тіла птахів 2-, 3- й 4-ї дослідних груп відносно 

контролю, відповідно, на 1,11 %, 0,81 та 0,54 %. Проте тварини 5-ї дослідної 

групи, навпаки, перевершували контроль на 0,23 %. 

Протягом останнього тижня вирощування перепелів інтенсивність 

росту птахів змінилася, і тварини 2-, 3- та 4-ї дослідних груп вже переважали 

контрольних аналогів, відповідно, на 0,59 %, 0,87 та 0,03 %, тоді як птахи 5-ї 

дослідної групи поступалися перед ними на 0,12 %. 

За 35 діб вирощування перепелів найінтенсивнішим відзначено ріст 

птахів 3-ї дослідної групи (рис. 3.3), проте птахи інших груп мали схожі 

відносні прирости. Поступалися перед контролем лише тварини 5-ї дослідної 

групи – на 0,34 %/ 
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Рис.3.3. Відносний приріст живої маси перепелів за весь період 

вирощування, % 
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вмістом сухої барди перепелам м’ясного напряму продуктивності засвідчено 

Патентом України на корисну модель [100]. 
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Таблиця 3.10 

Середньодобове споживання корму, г/гол/добу 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 4,61 4,58 4,62 4,69 4,55 

8–14 15,74 15,62 15,77 15,77 15,75 

15–21 21,38 21,92 21,85 21,41 20,98 

22–28 30,05 29,85 30,05 30,63 29,73 

29–35 35,37 36,13 36,53 35,86 25,19 

1–35 21,430 21,620 21,764 21,672 19,240 

 

Наведені дані свідчать, що упродовж першого тижня вирощування, 

аналогічно зміні середньодобових приростів, змінювалося й споживання 

корму перепелами. Так, тварини 3-ї й 4-ї дослідних груп переважали 

контроль за цим показником, відповідно, на 0,01 г, або 0,2 % та 0,08 г, або 

1,7 %, тоді, як птахи 2-ї й 5-ї дослідних груп поступалися й перед ним, 

відповідно на 0,03 г, або 0,7 % та 0,06 г, або 1,3 %. 

Упродовж другого тижня вирощування перепели з’їдали комбікорм 

теж пропорційно їх середньодобовим приростам. Так, птахи 3-ї та 4-ї 

дослідних груп спожили однакову кількість корму, яка була більшою за 

контрольний показник на 0,03 г або 0,2 %. Тварини 2-ї дослідної групи 

поступалися перед контрольними аналогами на 0,12 г, або 0,8 %, а 5-ї 

дослідної групи, навпаки, переважали останніх на 0,01 г, або 0,1 %. 

Тенденція залежності середньодобових приростів від споживання 

корму не підтвердилася впродовж третього тижня вирощування перепелів. 

Так, у цей віковий період найбільше переважали контроль за кількістю 

з’їденого корму тварини 2-ї дослідної групи – 0,54 г, або 2,5 %. Меншою 

перевагою за згаданим показником у цей період відзначилися птахи 3-ї та 4-ї 

дослідних груп – відповідно, 0,47 г, або 2,2 % та 0,03 г або 0,1%. Натомість 
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тварини 5-ї дослідної групи поступалися перед контрольними аналогами на 

0,4 г, або 1,9 %. 

Подальше споживання комбікорму з різним вмістом сухої барди 

протягом четвертого і п’ятого тижнів вирощування перепелів знов показало 

тенденцію залежності середньодобового приросту живої маси від кількості 

з’їденого корму. Так, тварини 2-ї й 5-ї дослідних груп упродовж вікового 

періоду 22–28 діб спожили корму, відповідно, на 0,2 г, або 0,7 % та 0,32 г, 

або 1,1 % менше контрольних показників, а птахи 4-ї дослідної групи – на 

0,58 г, або 1,9 % більше. У цей же віковий період тварини 3-ї дослідної групи 

знаходилися на одному  рівні з контрольними аналогами за згаданим 

показником. 

У віці 29–35 діб перепели 2-, 3- та 4-ї дослідних груп з’їдали 

комбікорму, відповідно, на 0,76 г, 1,16 та 0,49 г більше за контрольних 

аналогів, що у відсотковому виразі становить 2,1%, 3,3 та 1,4 %. Разом із тим, 

птахи 5-ї дослідної групи суттєво поступалися за таким показником перед 

контрольними аналогами на 10,18 г, або 28,8 %. 

Аналізуючи середньодобове споживання корму перепелами  в цілому 

за весь період досліду (35 діб) варто зауважити, що найвищим цей показник 

виявився у птахів 3-ї дослідної групи – на 0,334 г або 1,6 % вище за контроль. 

Тварини 2-ї й 4-ї дослідних груп спожили з’їдали схожу кількість корму, що, 

відповідно, на 0,190 г та 0,242 г (0,9 та 1,1 %) більше контрольного 

показника. Набагато менше за контроль, а саме на 2,19 г, або 10,2 %, 

спожили перепели 5-ї дослідної групи. 

Як встановлено із загальної кількісті спожитого корму (рис. 3.4), 

найбільше його спожили перепели 3-ї дослідної групи, найменше – 5-ї 

дослідної групи. 
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Рис. 3.4. Загальне споживання корму за 35 діб досліду, г/гол/дослід 

 

Важливим господарським та аналітичним показником виступає витрата 

кормів на 1 кг приросту живої маси тварин. Аналізуючи результати 

розрахунку витрати кормів на 1 кг приросту маси перепелів за згодовування 

комбікормів з різним вмістом сухої   барди (табл. 3.11), встановлено, що 

найменшим цей показник був упродовж першого тижня вирощування, 

найбільшим – протягом останнього. Витрата кормів на 1 кг приросту 

зростала пропорційно віку та маси піддослідних птахів. 

Таблиця 3.11 

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, кг 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 1,445 1,499 1,422 1,410 1,516 

8–14 2,277 2,277 2,283 2,207 2,274 

15–21 2,662 2,555 2,562 2,626 2,722 

22–28 3,727 3,765 3,727 3,769 3,743 

29–35 6,457 6,316 6,183 6,404 6,621 
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Упродовж першого тижня життя найменше корму на приріст витрачали 

перепели 4-ї дослідної групи – на 0,035 г, або 2,4 % менше за контрольні 

аналоги. Меншим виявився цей показник і у перепелів 3-ї дослідної групи – 

на 0,023 г, або 1,6 %. У тварин 2-ї й 5-ї дослідних груп цей показник 

перевищував контроль, відповідно, на 0,054 г, або 3,7 % та 0,071 г, або 4,9 %. 

У віці 8–14 діб перепели 2-ї дослідної групи за витратою корму на 1 кг 

приросту живої маси знаходилися на одному рівні із контролем, 5-ї дослідної 

групи –  були майже рівними контролю (різниця становила 0,1 %), 3-ї 

дослідної групи – перевершували його на 0,006 г, або 0,3 %, 4-ї дослідної 

групи – поступалися перед ним на 0,07 г або 3,1 %. 

Упродовж третього тижня вирощування лише перепели 5-ї дослідної 

групи перевищували контрольних тварин за витратою корму на 1 кг приросту 

живої маси – на 0,060 г, або 2,3 %. Натомість птахи 2-, 3- та 4-ї дослідних 

груп поступалися перед контролем, відповідно, на 0,107 г, 0,100 та 0,036 г, 

що у відсотковому значенні становить 4,0 %, 3,8 та 1,4 %. 

Витрата спожитого корму на 1 кг приросту маси тіла перепелів 3-ї 

дослідної групи у віці 22–28 діб була однаковою з контрольним показником. 

У птахів 2-, 4- та 5-ї груп вона перевершила контроль, відповідно, на 0,038 г, 

0,042 та 0,016 г або, відповідно, на 1,0 % 1,1 та 0,4%.  

В останній тиждень вирощування перепелів найменшою витрата корму 

спостерігалася у тварин 3-ї дослідної групи – на 0,274 г, або 4,2 % менше, ніж 

у птахів 1-ї контрольної групи. В цей період вищим за контроль відзначено 

показник лише перепелів 5-ї дослідної групи – на 0,164 г, або 2,5 %. У птахів 

2-ї та 4-ї дослідних груп витрата корму на 1 кг приросту живої маси була 

меншою за контрольну, відповідно, на  0,141 г, або 2,2 % та 0,053 г, або 

0,8 %. 

У цілому, за весь період досліду, який становив 35 діб, найменша 

витрата корму на 1 кг приросту маси тіла встановлена у перепелів 3-ї 

дослідної групи (рис. 3.5). За цим показником вони поступалися перед  

контрольними аналогами на 78 г, або 2,4 %. Схожі між собою показники 
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виявилися у тварин 2-ї та 4-ї дослідних груп, які поступалися перед 

контролемна 31 г або 0,9 %. І лише птахи 5-ї дослідної групи на 1 кг 

приросту витрачали на 61 г, або 1,8 % більше корму, ніж контрольні аналоги. 

 

Рис. 3.5. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси за період досліду, кг 

 

Отже, уведення до складу комбікорму сухої барди у кількості 5–15 % 

позитивно вплинуло на споживання корму перепелами та витрату його на 

приріст живої маси. За згодовування цим тваринам комбікорму з вмістом 

20 % сухої барди споживання корму ними, особливо впродовж останнього 

тижня вирощування суттєво знижувалося, а витрата корму, навпаки, 

збільшувалася. 

 

3.2.4. Збереженість поголів’я 

Смертність молодняку м’ясних птахів – справа буденна, але дуже не 

бажана в умовах виробництва. Досліджуючи вплив згодовування різних 

рівнів сухої барди у складі повнораціонних комбікормів перепелам 

встановлено (табл. 3.12), що впродовж першого тижня вирощування в 1-й 

контрольній, а також 4-й дослідні групі загинуло по 1 тварині, в 5-й дослідній 

групі – дві. 
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Таблиця 3.12 

Збереженість поголів’я, % 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1–7 99,57 100,00 100,00 99,57 99,00 

8–14 98,43 99,29 99,00 98,57 98,00 

15–21 97,43 98,29 97,29 97,43 97,43 

22–28 97,00 98,00 97,00 97,00 97,00 

29–35 97,00 98,00 97,00 97,00 97,00 

 

Протягом вікового періоду 8–14 діб у 1-й контрольній групі загинула 

ще одна тварина, в 2-й дослідні – одна, 3-й дослідні – дві, 4-й дослідні – одна, 

5-й дослідні групі – жодної. 

На третьому тижні життя в кожній групі загинуло по одному перепелу, 

а впродовж четвертого та п’ятого тижнів вирощування всі тварини 

залишилися живими. 

Тож загалом в 1-й контрольній групі перепелів, а також у 3-, 4- та 5-й 

дослідних групах за 35 діб експерименту загинуло по 3 тварини, в 2-й 

дослідній – 2. Це свідчить, що уведення до складу комбікормів сухої   барди 

у кількості 5–20 % не чинить негативного впливу на збереженість молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності. 

 

3.2.5. Перетравність поживних речовин та баланс Нітрогену 

Продуктивність тварин та витрата корму на приріст їх живої маси 

прямо залежить від перетравності та засвоєння поживних речовин кормів. 

Під час науково-господарського досліду двічі виконували фізіологічні 

дослідження, оскільки впродовж 35 діб життя перепелам змінювали 

комбікорм. Таким чином, дослідження перетравності поживних речовин 

кормів проводили в певні вікові періоди (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Коефіцієнти перетравності поживних речовин кормів, % (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1 2 3 4 5 6 

16–21 доба 

Органічна 

речовина 

75,55± 

0,126 

76,52± 

0,117** 

76,36± 

0,160* 

75,74± 

0,361 

74,05± 

0,373* 

Протеїн 
81,45± 

0,346 

82,92± 

0,301* 

82,72± 

0,266* 

81,72± 

0,193 

79,17± 

0,509* 

Жир 
78,92± 

0,512 

79,71± 

0,561 

79,38± 

0,360 

79,07± 

0,592 

78,38± 

0,365 

Клітковина 
6,85± 

0,595 

8,56± 

0,995 

8,74± 

0,369 

8,91± 

0,330 

8,34± 

0,164 

БЕР 
76,43± 

0,261 

77,19± 

0,107 

77,06± 

0,339 

76,70± 

0,572 

75,29± 

0,370 

30–35 діб 

Органічна 

речовина 

82,10± 

0,163 

83,28± 

0,254* 

84,22± 

0,210*** 

82,94± 

0,221* 

81,15± 

0,166* 

Протеїн 
83,53± 

0,642 

84,75± 

0,478 

85,22± 

0,310 

84,50± 

0,274 

81,51± 

0,465 

Жир 
86,16± 

0,451 

87,75± 

0,290* 

87,82± 

0,131* 

87,06± 

0,238 

85,73± 

0,476 

Клітковина 
8,66± 

0,162 

9,82± 

0,080** 

10,65± 

0,491* 

10,60± 

0,274** 

10,17± 

0,331* 

БЕР 
86,21± 

0,331 

86,93± 

0,299 

87,86± 

0,325* 

86,52± 

0,355 

85,16± 

0,182 
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У віці 16–21 доба найповнішу перетравність протеїну встановлено у 

перепелів 2-ї дослідної групи – на 1,47 % (Р<0,05) вище, ніж у контрольній 

групі. Дещо менша перевага над контролем за згаданим показником 

відзначена у тварин 3-ї дослідної групи – 1,27 % (Р<0,05) та 4-ї дослідної 

групи – на 0,27 %. Натомість перепели 5-ї дослідної групи поступалися перед 

контрольними аналогами за перетравністю протеїну на 2,28 % (Р<0,05). 

Перетравність жиру зафіксована вищою за контрольний показник у 

перепелів 2-, 3- та 4-ї дослідних груп. Перевага таких за цим показником 

становила, відповідно, на 0,79 %, 0,46 та 0,15 %. Тварини 5-ї дослідної групи, 

навпаки, поступалися перед контрольними за перетравністю жиру на 0,54 %. 

Наприкінці першого періоду вирощування (вік птиці 16–21 доба) 

перепели 2-ї дослідної групи перетравлювали клітковину комбікорму на 

1,71 % повніше, ніж контрольні аналоги. У тварин 3-ї й 4-ї дослідних групи 

відзначено схожі показники із  переважаннями контрольних за перетравністю 

клітковини, відповідно, на 1,89 % та 2,06 %. Переваги за цим показником над 

контрольними тваринами виявляли і перепели 5-ї дослідної групи – на 

1,49 %. 

У цей віковий період зафіксована також перевага перепелів 2-, 3- і 4-ї 

дослідних груп над контрольними тваринами за перетравністю безазотних 

екстрактивних речовин, яка становила, відповідно, 0,76 %, 0,63 та 0,27 %. 

Перепели 5-ї групи поступалися перед контрольними за згаданим 

показником на 1,14 %. 

Зміни у перетравності протеїну, жиру, клітковини та безазотних 

екстрактивних речовин зумовили неоднакове перетравлення і органічної 

речовини корму в цілому. Так, за цим показником перепели 2-; 3- і 4-ї 

дослідних груп переважали контроль, відповідно, на 0,97 % (Р<0,01); 0,81 

(Р<0,05) та 0,19 %, тварини ж 5-ї дослідної групи, навпаки, поступалися 

перед ним на 1,50 % (Р<0,05). 

Упродовж вікового періоду 30–35 діб коефіцієнти перетравності 

поживних речовин в організмі перепелів дещо відрізнялися від аналогічних 
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показників у попередній віковий період. Так, протеїн кормів найповніше 

перетравлювали перепели 3-ї дослідної групи, які перевершували контроль 

на 1,69 %. Перевага тварин 2-ї та 4-ї дослідних груп над контрольними 

аналогами була схожою й становила, відповідно, 1,22 та 0,97 %. Птахи 5-ї 

дослідної групи за цим показником поступалися перед контрольними 

тваринами на 2,02 %. 

Схожа тенденція мала місце і за перетравністю жиру. Так, перепели 2-; 

3- та 4-ї дослідних груп переважали контрольних птахів за згаданим 

показником, відповідно, на 1,59 % (Р<0,05); 1,66 (Р<0,05) та 0,90 %. 

Натомість тварини 1-ї контрольної групи перевершували аналогів 5-ї 

дослідної групи за перетравністю жиру на 0,43 %. 

Як у віці 16–21 доба, так і впродовж 30–35-денного віку, перетравність 

клітковини у тварин дослідних груп суттєво переважала аналогічний 

показник у тварин контрольної групи. Так, контрольні тварини за цим 

показником поступалися перед птахами 2-ї дослідної групи на 1,16 % 

(Р<0,01), 3-ї дослідної групи – на 1,99 % (Р<0,05), 4-ї дослідної групи – на 

1,94 % (Р<0,01), 5-ї дослідної групи – 1,51 % (Р<0,05). 

За перетравністю безазотних екстрактивних речовин перепели 3-ї 

дослідної групи переважали контроль на 1,65 %. Коефіцієнти перетравності 

БЕР у птахів 2-ї дослідної групи теж перевершували контрольні показники на 

0,72 % (Р<0,05). Перепели 4-ї дослідної групи за коефіцієнтом перетравності 

безазотних екстрактивних речовин переважали контрольних аналогів на 

0,31 %. Тварини 5-ї дослідної групи за цим показником поступалися перед 

контрольними на 1,05 %. 

Перепели всіх 2-, 3- та 4-ї дослідних груп переважали контрольних 

аналогів за ступенем перетравності органічної речовини. Ця перевага у птахів 

2-ї дослідної групи становила 1,18 % (Р<0,05), 3-ї дослідної групи – 2,12 % 

(Р<0,001), 4-ї дослідної групи – 0,84 % (Р<0,05). Перепели 5-ї дослідної групи 

перетравлювали органічну речовину кормів на 0,95 % (Р<0,05) гірше, ніж 

аналоги 1-ї контрольної групи. 
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Таким чином, уведення до складу комбікорму сухої барди суттєво 

вплинуло на перетравність поживних речовин кормів в організмі перепелів. 

Очевидно це пов’язано з тим, що барда – продукт, який зазнав ферментації, 

що позитивно вплинуло на доступність поживних речовин для травних 

ферментів. 

Окрім перетравності поживних речовин, під час фізіологічних 

досліджень здійснено моніторинг балансу Нітрогену (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Баланс Нітрогену (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

16–21 доба 

Спожито з 

кормом, г 
1,00±0,017 

1,03± 

0,020 

1,02± 

0,031 

1,01± 

0,011 

0,98± 

0,012 

Виділено з 

послідом, г 
0,19±0,004 

0,18± 

0,007 

0,18± 

0,003 

0,18± 

0,002 

0,20± 

0,007 

Утримано в 

організмі, г 
0,82±0,016 

0,85± 

0,014 

0,85± 

0,029 

0,83± 

0,010 

0,78± 

0,008 

30–35 діб 

Спожито з 

кормом, г 
1,22±0,013 

1,24± 

0,020 

1,26± 

0,029 

1,23± 

0,019 

1,00± 

0,009*** 

Виділено з 

послідом, г 
0,20±0,008 

0,19± 

0,005 
0,19± 0,07 

0,19± 

0,006 

0,18± 

0,005 

Утримано в 

організмі, г 
1,02±0,014 

1,05± 

0,021 

1,07± 

0,024 

1,04± 

0,014 

0,81± 

0,008*** 

 

На третій тиждень життя перепели 2-, 3- та 4-ї дослідних груп за 

кількістю спожитого Нітрогену перевищували контрольний показник, 

відповідно, на 30 мг, або 3 %, 20 мг, або 2 %, 10 мг, або 1 %. Птахи 5-ї 
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дослідної групи споживали на 20 мг, або 2 % менше корму, ніж контрольні 

аналоги. Найменшою кількістю виділеного Нітрогену з послідом 

відзначилися птахи 2-, 3- та 4-ї дослідних груп, які за цим показником 

поступалися перед контрольними тваринами на 10 мг, або 5,3 %. Перепели 5-

ї дослідної групи у складі посліду виділяли на 10 мг, або 5,3 % більше 

Нітрогену, ніж аналоги 1-ї контрольної групи. За кількістю засвоєного 

Нітрогену перепели 2-ї та 3-ї дослідних груп були майже рівними між собою 

і переважали контроль на 30 мг або 3,7 %. Дещо меншу перевагу, а саме 

10 мг, або 1,2 %, спостерігали у тварин 4-ї дослідної групи. Поступалися 

перед контролем за кількістю утриманого в тілі Нітрогену перепели 5-ї 

дослідної групи – на 40 мг, або 8,9 %. 

У віці 30–35 діб перепели споживали Нітроген по-різному. Так, 

найбільшим цей показник виявився у птахів 3-ї дослідної групи, які 

перевершували контрольний показник на 40 мг, або 3,3 %. Птахи 2-ї та 4-ї 

дослідних груп також перевищували контрольних за кількістю спожитого 

Нітрогену, відповідно, на 20 та 10 мг, або 1,6 та 0,82 %. На 220 мг, або 18,0 % 

(Р<0,001) менше за контрольних тварин споживали Нітроген перепели 5-ї 

дослідної групи. Виділення Нітрогену з послідом у птахів 2-, 3- та 4-ї 

дослідних груп було однаковим та меншим за контрольний показник на 10 

мг, або 5,0 %. Тварини 5-ї дослідної групи з послідом виділяли ще менше 

Нітрогену - на 20 мг, або 10 %. Лідером за кількістю засвоєного Нітрогену в 

організмі стали тварини 3-ї дослідної групи, які перевершили контрольних за 

цим показником на 50 мг або 4,9 %. Менша перевага, а саме 30 мг, або 2,9 % 

та 20 мг, або 2,0 % спостерігалася у перепелів, відповідно, 2-ї та 4-ї дослідних 

груп. Перепели 5-ї дослідної групи засвоювали найменше Нітрогену, 

порівняно з аналогами контрольної групи, на 210 мг, або 20,6 % (Р<0,001) 

(рис. 3.6) 
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Рис. 3.6. Утримання Нітрогену в організмі перепелів, % від спожитого 

 

Порівнюючи відсоток засвоєного Нітрогену варто зауважити, що 

найповніше споживали Нітроген у віці 16–21 доба перепели 2-ї дослідної 

групи, випереджаючи контроль на 1,47 % (Р<0,05), у віці 30–35 діб – птахи 3-

ї дослідної групи з перевагою над контролем 1,69 %. Найгіршими результати 

використання спожитого Нітрогену виявилися у перепелів 5-ї дослідної 

групи, що поступалися перед контрольними аналогами за цим показником на 

2,28 % у віці 16–21 доба та 2,02 % – у віці 30–35 діб. 

 

3.2.6. Гематологічні показники 

Морфологічні й біохімічні показники крові слугують індикаторами 

стану здоров’я та обміну речовин. Тому під час забою перепелів, які 

споживали комбікорми з різною часткою сухої барди була відібрана кров для 

аналізу (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Біохімічні показники крові (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Гемоглобін, г/л 
112,0± 

2,76 

111,0± 

2,37 

111,3± 

2,22 

110,3± 

1,47 

110,8± 

2,66 

Глюкоза, 

ммоль/л 

17,2± 

0,33 

17,6± 

0,33 

16,7± 

1,04 

16,8± 

0,69 

16,4± 

0,26 

Креатинін, 

мкмоль/л 

37,8± 

2,56 

32,5± 

0,56 

35,5± 

1,60 

33,0± 

2,96 

33,0± 

1,28 

Сечовина, 

ммоль/л 

0,70± 

0,029 

0,77± 

0,050 

0,88± 

0,074 

0,85± 

0,056 

0,77± 

0,010 

Сечова кислота, 

мкмлоль/л 

259,8± 

37,48 

193,8± 

16,01 

303,8± 

48,12 

387,5± 

45,68 

307,3± 

11,96 

Заг.білок, г/л 
36,0± 

0,58 

36,3± 

1,64 

38,9± 

1,12 

38,7± 

1,93 

38,2± 

3,75 

Альбумін, г/л 
14,0± 

0,35 

15,3± 

0,65 

14,5± 

0,56 

14,5± 

0,56 

14,0± 

0,35 

AСT, Од/л 
151,5± 

8,07 

161,8± 

5,71 

142,0± 

3,34 

173,8± 

4,22 

138,0± 

3,48 

AЛT, Од/л 
48,8± 

5,69 

38,0± 

3,83 

43,3± 

0,74 

55,0± 

4,61 

52,5± 

9,03 

 

Оцінка біохімічних показників крові не виявила суттєвих змін або 

відхилень від норми. Так, рівень гемоглобіну тут знаходився у межах 110,3–

112,0 г/л, що відповідає фізіологічній нормі (80–130 г/л). Разом із тим, 

найменший вміст гемоглобіну відзначено у перепелів 4-ї та 5-ї дослідних 

груп, найвищий – у тварин 1-ї контрольної групи. Зниження його 

концентрації в крові перепелів дослідних груп становило лише 0,6–1,5 %. Як 
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відомо, гемоглобін слугує носієм Оксигену до всіх тканин організму для 

нормального перебігу окислювально-відновних реакцій та утворення енергії, 

тому важливо утримати його на достатньому рівні. 

Вміст глюкози в крові перепелів лише 2-ї дослідної групи виявився 

більшим за контроль на 0,4 ммоль/л або 2,3 %. Тварини 3-, 4- та 5-ї груп 

поступалися перед контрольними аналогами за вмістом глюкози в крові, 

відповідно, на 0,5 ммоль/л, 0,4 та 0,8 ммоль/л, що становить, відповідно, 

2,9 %, 2,3 та 4,7 %. Проте наведені зміни рівня глюкози в крові перепелів 

дослідних груп не виходять за межі фізіологічної норми, адже що важливо, 

як підвищення, так і зниження концентрації глюкози в крові виступає 

свідченням розвитку низки патологій. 

Вміст креатиніну в крові являє собою індикатор функціонування нирок 

і його підвищення в крові може бути наслідком зневоднення, ниркової 

недостатності тощо. У перепелів всіх дослідних груп концентрація 

креатиніну в крові виявилася нижчою за контроль, проте не виходила за межі 

фізіологічної норми. За цим показником перепели 2-; 3-; 4- та 5-ї груп, 

відповідно, на 5,3 мкмоль/л, 2,3; 4,8 та 4,8 мкмоль/л, або 14,0 %; 6,1; 12,7 та 

12,7 % переважали контрольних тварин. 

Концентрація сечовини в крові перепелів визнана маркером оцінки 

діяльності нирок та обміну білків. У тварин всіх дослідних груп цей показник 

вищий за контроль. Так, птахи 2-ї та 5-ї дослідних груп перевершували 

контрольних аналогів за цим показником на 10 %, а 3-ї та 4-ї дослідних груп 

– відповідно, на 25,7 та 21,4 %. Проте, навіть за такого суттєвого зростання, 

показник концентрації сечовини не вийшов за межі фізіологічної норми. 

Сечова кислота, як і сечовина, слугує критерієм оцінки функціонування 

нирок та обміну білків, проте відображає ще і стан ендокринної системи. За її 

вмістом перепели 2-ї дослідної групи поступалися перед контрольними 

тваринами на 25,4 %. Натомість птахи 3-, 4- та 5-ї дослідних груп переважали 

контрольних аналогів, відповідно, на 16,9 %, 49,2 та 18,3 %. Не зважаючи на 

таку суттєву різницю, вона не була статистично значущою. 
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Стан печінки і нирок, а також обміну речовин можна оцінювати за 

величиною загального білка в крові перепелів. Так, за цим показником птахи 

2-ї дослідної групи перевищували контроль лише на 0,8 %. Дещо більшою 

перевагою, а саме 8,1 %, 7,5 та 6,1 % відзначилися тварини, відповідно, 3-, 4- 

та 5-ї груп.  

Як і за вмістом загального білка, в крові перепелів більшості дослідних 

груп спостерігали підвищення альбуміну. За концентрацією альбуміну птахи 

5-ї дослідної групи знаходилися на одному рівні з контролем, 2-ї дослідної 

групи – перевищували його на 9,3 %, а 3-ї та 4-ї – на 3,6 %. Альбумін 

виступає досить чітким індикатором функціонального стану печінки. 

Аспартатамінотрансфераза (АСТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ) – 

специфічні ферменти, які використовують для оцінки стану печінки. За 

аналізом концентрації їх у крові перепелів дослідних груп можна 

стверджувати, що вони показують відсутність впливу різних рівнів сухої   

барди в комбікормах на печінку тварин. Так, у птахів 2-ї дослідної групи, 

порівняно з контролем, на 6,8 % підвищився рівень АСТ та на 22,1 % 

знизилася концентрація АЛТ. У перепелів 3-ї дослідної групи на 6,3 % 

зменшилася концентрація АСТ та на 11,3 – АЛТ. Птахи 4-ї групи, навпаки, 

відреагували збільшенням рівня АСТ на 14,7 % та АЛТ – на 12,7 %. У тварин 

5-ї дослідної групи концентрація АСТ, порівняно з контролем, знизилася на 

8,9 %, тоді як АЛТ, навпаки, підвищилася на 7,6 %. 

Концентрація форменних елементів крові теж слугує діагностичним 

матеріалом для оцінки стану здоров’я та обміну речовин у тварин (табл. 

3.16). За наведеними даними, що вміст еритроцитів у перепелів 3-, 4- та 5-ї 

груп дорівнював контрольним показникам, у птахів 2-ї дослідної групи – 

поступався перед ними на 4,0 %.  

Концентрація лейкоцитів у крові перепелів 2-ї та 4-ї дослідних груп 

перевершувала контрольний показник, відповідно, на 6,2 та 27,7 %, тоді як 3-

ї й 5-ї дослідних груп – була меншою, відповідно, на 15,4 та 4,6 %. 
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Таблиця.3.16 

Морфологічні показники крові (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Еритроцити, Т/л 2,5±0,07 2,4±0,06 2,5±0,08 2,5±0,04 2,5±0,04 

Лейкоцити, Г/л 6,5±0,22 6,9±0,24 5,5±0,40 8,3±0,32 6,2±0,29 

Еозінофіли, % 4,3±0,38 3,1±0,17 3,3±0,20 3,7±0,40 4,6±0,34 

Паличкоядерні, 

% 
0,7±0,17 0,7±0,16 0,8±0,20 0,7±0,19 0,5±0,11 

Сегментоядерні, 

% 
25,8±1,19 

26,5± 

0,80 

25,5± 

0,76 

28,8± 

1,56 

28,5± 

2,02 

Лімфоцити, % 
66,2± 

1,22 

67,2± 

1,14 

68,0± 

0,70 

64,0± 

1,94 

63,5± 

2,04 

Моноцити, % 3,1±0,34 2,6± 0,18 2,4± 0,15 2,9± 0,34 3,0± 0,36 

 

Суттєвих змін у лейкоцитарній формулі перепелів дослідних груп, 

порівняно з контрольними, не відзначали. Несуттєві коливання показників як 

до збільшення, так і до зменшення не виходили за межі фізіологічних норм 

для перепелів цього віку та напряму продуктивності. 

Таким чином, аналіз гематологічних показників перепелів за 

згодовування останнім повнораціонних комбікормів з різним умістом сухої 

барди засвідчив відсутність патологічних змін функціональної діяльності 

організму. 

 

3.2.7. Забійні якості перепелів 

Мета вирощування перепелів м’ясного напряму продуктивності це 

отримання м’яса. Тож аналіз забійних показників таких тварин надзвичайно 

важливий (табл. 3.17).  
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Таблиця 3.17 

Забійні якості піддослідних перепелів, г (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Передзабійна жива маса 227,8±2,46 229,8±3,15 236,8±1,30* 233,5±1,60 221,8±2,66 

Маса непатраної тушки 202,8±1,8 207,4±1,72 212,4±1,82* 209,7±1,13* 200,7±1,88 

Вихід напівпатраної тушки 185,0±1,8 186,8±1,71 192,5±1,73* 186,4±1,72 177,8±1,69* 

Вихід патраної тушки  173,9±1,45 178,0±1,66 180,9±1,77* 175,4±1,10 167,8±1,33* 

Вихід їстівних частин: 

м’язи грудні  36,8±0,82 36,9±0,35 38,4±0,87 36,3±0,61 35,2±0,53 

м’язи ножні 27,2±0,85 25,9±0,48 26,6±0,55 23,6±0,60* 23,6±0,28* 

шкіра 16,6±0,64 17,4±0,45 15,5±0,54 17,1±0,71 16,5±0,69 

внутрішній  жир 3,3±0,12 3,2±0,09 3,0±0,07 3,0±0,19 3,0±0,17 

печінка 5,5±0,63 6,0±0,31 6,0±0,52 4,9±0,47 4,4±0,14 

легені 1,8±0,18 2,3±0,16 1,9±0,14 1,8±0,11 1,8±0,10 

нирки 1,6±0,17 1,7±0,11 1,3±0,12 1,5±0,11 1,4±0,11 

м’язовий шлунок 3,7±0,53 4,0±0,21 3,9±0,20 3,9±0,19 3,8±0,14 

серце 2,2±0,14 2,4±0,08 2,2±0,15 2,2±0,11 2,0±0,12 
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Оскільки птахи різних груп відрізнялися за живою масою впродовж 

усього досліду, то й передзабійна маса їх теж різна. Так, статистично 

значущою виявилася різниця за передзабійною живою масою між аналогами 

3-ї дослідної групи та контрольної, а саме перевага перших на 9,0 г, або 4,0 % 

(Р<0,05). Меншою перевагою над контролем за цим показником відзначилися 

тварини 4-ї та 2-ї дослідних груп – відповідно, 2,0 та 5,7 г або 0,9 та 2,5 %. 

Натомість перепели 5-ї дослідної групи поступалися перед контрольними 

аналогами за згаданими показником на 6,0 г або 2,6 %. 

Різниця між тваринами різних груп за передзабійною живою масою 

зумовила й суттєві відмінності між ними за іншими забійними показниками. 

Маса непатраної, напівпатраної і патраної тушки у перепелів 3-ї дослідної 

групи була більшою за аналогічні показники контрольних аналогів, 

відповідно, на 9,6 г (Р<0,05), 7,5 (Р<0,05) та 7,0 г (Р<0,05), або 4,7 % (Р<0,05), 

4,1 (Р<0,05) та 4,0 % (Р<0,05). За цими показниками переважали контроль і 

птахи 4-ї дослідної групи – відповідно, на 6,69 г (Р<0,05), 1,4 та 1,5 г або 

3,4 % (Р<0,05), 0,8 та 0,9 %. Меншу перевагу спостерігали у перепелів 2-ї 

дослідної групи, які за масою непатраної, напівпатраної та патраної тушки 

переважали контрольних аналогів, відповідно, на 4,6 г, 1,8 та 4,1 г, або 2,3 %, 

1,0 та 2,4 %. Тварини 5-ї дослідної групи за такими показниками поступалися 

перед контролем, відповідно на , 2,1 г, 7,2 та 6,1, г або 1,0% (Р<0,05), 3,9 та 

3,5 % (Р<0,05). 

Найбільшу їстівну частину тушки становлять грудні м’язі. Маса цієї 

частини тіла у перепелів 3-ї дослідної групи перевершувала контрольний 

показник на16 г, або 4,3 %. Переважали за цим показником і тварини 2-ї 

дослідної групи – на 0,1 г або 0,3 %. Неочікувано поступилися перед 

контрольними аналогами за масою грудних м’язів перепели 4-ї дослідної 

групи – на 0,5 г, або 1,4 % (Р<0,05). Також меншою за контрольний показник 

була маса грудних м’язів і у тварин 5-ї дослідної групи – на 1,6 г, або 4,3 % 

(Р<0,05). 
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Найбільший вихід м’язів ніг зафіксовано у перепелів 1-ї контрольної 

групи. За цим показником тварини 2-ї й 3-ї дослідних груп поступалися 

перед ними, відповідно, на 1,3 г, або 4,8 % та 0,6 г, або 2,2 %, а 4-ї та 5-ї – 

3,6 г, або 13,2 %. 

Маса шкіри у птахів 2-ї та 4-ї дослідних груп перевищувала 

аналогічний показник тварин контрольної групи, відповідно, на 0,8 г, або 

4,8 % та 0,5 г або 3,0 %. Натомість перепели 3-ї й 5-ї дослідних груп, навпаки, 

поступалися перед ними за масою шкіри, відповідно, на 1,1 г, або 6,6 % та 

0,21 г, або 0,6 %. 

Досить суттєвими, проте статистично незначущими виявилися були 

зміни за масою внутрішнього жиру у перепелів дослідних груп. Так, тварини 

3-, 4- і 5-ї дослідних груп поступалися перед контрольними аналогами за цим 

показником на 0,3 г, або 9,1 %, а 2-ї – на 0,1 г, або 3,0 %. 

У птахів 2-ї й 3-ї дослідних груп за включення сухої   барди відзначали 

суттєве підвищення маси печінки – на 0,5 г, або 9,1 %, тоді як у тварин 4-ї та 

5-ї дослідних груп вона, навпаки, зменшувалася, відповідно, на 0,6 г, або 

10,9 % та 1,1 г, або 20 %. 

За масою легень різниці між тваринами 4-ї й 5-ї дослідних груп і 

контрольною не встановлено. Натомість за цим показником перепели 2-ї та 3-

ї дослідних груп перевищували контрольних аналогів, відповідно, на 0,5 г,   

або 27,8 % та 0,1 г або 5,6 %. 

Споживання повнораціонного комбікорму з різним рівнем сухої   барди 

по-різному вплинуло на масу нирок тварин дослідних груп порівняно з 

контрольними. Так, перепели 2-ї дослідної групи переважали контрольних 

аналогів за згаданим показником на 0,1 г, або 6,3 %, а птахи 3-, 4- та 5-ї 

дослідних груп, навпаки, поступалися перед ними, відповідно, на 0,3 г, 0,1 та 

0,2 г, що у відсотковому значенні становить, відповідно, 18,8 %, 6,3 та 

12,5 %. Проте така суттєва різниця не була статистично значущою. 

М’язовий шлунок перепелів дослідних груп був важчим за 

контрольний показник, у тварин 2-ї дослідної групи на 0,3 г, або 8,1 %, 3-ї та 
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4-ї  дослідних груп – на 0,2 г, або 5,4 %, 5-ї дослідної групи – на 0,1 г, або 

2,7 %. 

За масою серця перепели 3-ї й 4-ї дослідних груп знаходилися на 

одному рівні з контролем, 2-ї дослідної групи – перевищували його на 0,2 г, 

або 9,1 %, 5-ї дослідної групи – поступалися перед ними на 0,2 г, або 9,1 %. 

Отже, зміна живої маси перепелів дослідних груп за споживання 

комбікормів із різним умістом сухої   барди зумовила зміни й маси 

внутрішніх органів та частин тіла. Проте патологічних чи систематичних 

змін не було виявлено. Тому провели аналіз виходу продуктів забою у 

відсотковому значенні до передзабійної маси (табл. 3.18). Таким шляхом 

вдалося встановити, що лише тварини 2-ї й 3-ї дослідних груп перевищували 

контрольних аналогів за виходом напівпатраної та патраної тушки. Так, 

перепели 2-ї групи переважали контрольних за цими показниками, 

відповідно, на 0,12 та 1,15 %, 3-ї – на 0,09 та 0,07 %. Водночас птахи 4-ї й 5-ї 

дослідних груп поступалися перед контролем, відповідно, на 1,41 (Р<0,05) і 

1,07 % (Р<0,05) за виходом напівпатраної тушки та 1,21 і 0,67 % - за виходом 

патраної тушки. 

Стосовно виходу їстівних частин, то результати розрахунків дещо 

відрізняються від показників їх нової маси. Так, за виходом грудних м’язів 

лише перепели 3-ї дослідної групи перевершували контроль – на 0,08 %. 

Тварини 2-, 4- та 5-ї дослідних груп поступалися перед ними, відповідно, на 

0,08 %, 0,63 та 0,28 %. За виходом м’язів ніг птахи всіх дослідних груп 

поступалися перед контрольними аналогами. Цей показник у перепелів 2-ї 

дослідної групи виявився меншим за контроль на 0,64 %, 3-ї дослідної групи 

– на 0,68 %, 4-ї дослідної групи – на 1,84 % (Р<0,01), 5-ї дослідної групи – 

1,29 % (Р<0,05). 
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Таблиця 3.18 

Вихід продуктів забою, % (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Вихід напівпатраної тушки  81,24±0,290 81,36±0,870 81,33±0,530 79,83±0,330* 80,17±0,340 

Вихід патраної тушки  76,34±0,280 77,49±0,340 76,41±0,550 75,13±0,240* 75,67±0,480 

Вихід їстівних частин: 

м’язи грудні  16,16±0,25 16,08±0,340 16,24±0,450 15,53±0,160 15,88±0,430 

м’язи ножні 11,93±0,280 11,29±0,210 11,25±0,290 10,09±0,240** 10,64±0,220* 

шкіра 7,28±0,260 7,57±0,120 6,54±0,210 7,33±0,310 7,44±0,260 

внутрішній  жир 1,44±0,070 1,41±0,050 1,25±0,030 1,29±0,080 1,34±0,060 

печінка 2,42±0,250 2,64±0,150 2,52±0,210 2,08±0,190 2,00±0,070 

легені 0,81±0,070 0,99±0,070 0,80±0,060 0,77±0,050 0,80±0,040 

нирки 0,70±0,070 0,73±0,040 0,54±0,050 0,64±0,040 0,62±0,050 

м’язовий шлунок 1,62±0,210 1,72±0,100 1,66±0,090 1,67±0,090 1,72±0,040 

серце 0,95±0,050 1,04±0,050 0,91±0,060 0,94±0,040 0,91±0,050 
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Вихід шкіри спостерігали найбільшим у перепелів 2-ї дослідної групи – 

на 0,29 % вище за контрольний показник. Також перевершували контроль за 

цим показником і тварини 4-ї та 5-ї дослідних груп – відповідно, на 0,05 та 

0,16 %. Найменшим вихід шкіри виявився у перепелів 3-ї дослідної групи – на 

0,74 % нижче за контроль. 

Найбільшим виходом внутрішнього жиру відзначилися перепели 1-ї 

контрольної групи, оскільки птахи 2-; 3-; 4- та 5-ї дослідних груп поступалися 

перед ними за цим показником, відповідно, на 0,03 %; 0,19; 1,15 та 0,1 %. 

Вихід печінки у перепелів 2-ї й 3-ї дослідних груп був вищим за 

контроль, відповідно, на 0,22 та 0,10 %, тоді як у тварин 4-ї та 5-ї дослідних 

груп – нижчим, відповідно, на 0,34 та 0,42 %. 

Схожу між собою тенденцію прослідкували за показниками виходу 

легень і серця. Тут контроль перевищували лише тварини 2-ї дослідної групи – 

відповідно, на 0,28 та 0,09 %. Показники виходу легень і серця перепелів 3-ї й 

5-ї дослідних груп були ідентичні між собою, проте поступалися перед 

контролем, відповідно, на 0,01 та 0,04 %. Також поступалися перед контроем за 

згаданими показниками і перепели 4-ї дослідної групи – відповідно, на 0,04 та 

0,01 %. 

Вихід нирок був вищим за контрольноий показник теж лише у перепелів 

2-ї дослідної групи – на 0,03 %. Тварини решти дослідних груп, а саме 3-, 4- та 

5-ї, дослідних груп поступалися пред аналогами 1-ї контрольної групи, 

відповідно, на 0,16 %, 0,06 та 0,08 %. 

У перепелів 2-ї й 5-ї дослідних груп відзначали однаковий вихід 

м’язового шлунка, що перевищував контрольний показник на 0,10 %. Дуже 

схожими за виходом м’язового шлунка були і перепели 3-ї та 4-ї дослідних груп 

й перевищували контрольних аналогів, відповідно, на 0,04 та 0,05 %. 

Загальний вихід їстівних частин виявився найбільшим у перепелів 1-ї 

контрольної групи (табл.3.19). Тому тварини 2-; 3-; 4- й 5-ї дослідних груп 

поступалися перед ними за виходом їстівних частин, відповідно, на 1,7; 3,1; 5,3 

та 3,7 або, відповідно, 2,3 %; 4,3; 7,3 та 5,1 %.  
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Таблиця 3.19 

Індекси м’ясності (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

М’ясність: 

тушки 
52,4±1,12 49,9±0,72 50,7±1,46 47,5±0,57* 49,1±0,86 

грудей 21,2±0,36 20,7±0,36 21,3±0,64 20,7±0,25 21,0±0,47 

тазових 

кінцівок 
15,6±0,43 14,6±0,26 14,7±0,42 13,4±0,30* 14,1±0,21* 

Вихід 

їстівних 

частин 

72,4±1,82 70,7±0,79 69,3±1,49 67,1±0,58 68,7±0,67 

Кістлявість 27,6±1,82 29,3±0,79 30,7±1,49 32,9±0,58 31,3±0,67 

 

За індексом м’ясності тушки перевага контрольних тварин над 

перепелами 2-; 3-; 4- і 5-ї дослідних груп становила, відповідно, 2,5; 1,7; 4,9 

(Р<0,05) та 3,3, або у відсотковому виразі,  відповідно, 4,8 %; 3,2; 9,4 (Р<0,05) та 

6,3 %. 

Індекс м’ясності грудей був однаковим у птахів 2-ї й 4-ї дослідних груп та 

меншим за контрольний показник на 0,5, або 2,4 %. Також поступалися перед  

контролем за цим показником і тварини 5-ї дослідної групи – на 0,2, або 0,9 %. І 

лише перепели 3-ї дослідної групи перевищували контрольних аналогів за 

індексом м’ясності грудей на 0,01, або 0,5 %. 

Тварини 1-ї контрольної групи переважали аналогів дослідних груп і за 

індексом м’ясності ніг. Тож перепели 2-; 3-; 4- і 5-ї дослідних груп поступалися 

перед ним за цим показником, відповідно, на 1,0; 0,9; 2,2 (Р<0,05) і 1,5 одиниць 

(Р<0,05), що становить, відповідно, 6,4 %; 5,8; 14,1 (Р<0,05) і 9,6 % (Р<0,05). 

Найвищим показником індексу кістлявості відзначилися перепели 4-ї 

дослідної групи, які перевищували контрольних тварин на 5,3, одиниць або 
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19,2 %. Меншою стала перевага перепелів 3-ї дослідної групи – 3,1, або 11,2 %. 

Індекс кістлявості тварин 5-ї дослідної групи перевершував аналогічний 

показник птахів 1-ї контрольної групи на 13,4 %, або 3,7. Найменше від 

контролю за згаданим показником вирізнялися перепели 2-ї дослідної групи, а 

саме переважали на 1,7 одиниць, або 6,2 %. 

Таким чином, оцінка забійних якостей перепелів за згодовування 

повнораціонних комбікормів з різним вмістом сухої   барди засвідчила, що 

найвищих показників досягли перепели 3-ї дослідної групи.  

 

3.2.8. Хімічний склад м’яса перепелів 

Один із найважливіших показників, що враховують при удосконаленні 

годівлі птиці – хімічний склад їх продукції, тобто – м’яса. Адже 

загальновідомо, що кожен кормовий засіб виявляє вплив не лише на процеси 

травлення та обміну речовин, а й на якість продукції. 

За даними таблиці 3.20, м’ясо перепелів 2-ї дослідної групи містило трохи 

більше вологи і менше сухої речовини, ніж птахів 1-ї контрольної групи – на 

0,1 %. У м’ясі тварин 3-ї й 4-ї дослідних груп сухої речовини було на 0,5 % 

менше, ніж у контролі. При цьому 5-ї дослідної групи переважали контрольних 

аналогів на 0,6 %. 

За вмістом сирої золи тварини всіх груп були рівними між собою. Тоді як 

органічної речовини було найбільше в м’ясі тварин 2-ї дослідної групи – на 

0,1 % переважали контроль. Перепели 3-ї дослідної групи, навпаки, 

поступалися перед контрольними тваринами за цим показником на 0,5 %, а 4-ї 

та 5-ї дослідних груп – 0,6 %. 

Основними показниками, що визначають дієтичність м’яса – визначено 

вміст протеїну та жиру. З огляду на це, найвигідніші показники зафіксовано у 

перепелів 1-ї контрольної та 2-ї дослідних груп. Вміст жиру в м’ясі відзначено 

вищим у птахів 2-ї дослідної групи на 0,1 %. У них же виявилося багатшим і на 

протеїн – на 0,2 % більше, ніж у контролі. М’ясо птахів 3-ї дослідної групи 

містило на 0,2 % більше жиру та на 0,6 % менше протеїну, порівняно з 
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контрольними показниками. У перепелів 4-ї й 5-ї дослідних груп спостерігався 

однаковий вміст жиру в м’ясі, що перевищувало контрольний показник на 

0,3 %. Проте за вмістом протеїну вони поступалися перед контрольними 

аналогами, відповідно, на 0,8 та 0,9 %. 

Таблиця 3.20 

Хімічний склад грудних м’язів молодняку перепелів, % (M±m, n=3) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Суха 

речовина 
27,0±0,07 27,1±0,12 26,5±0,21 26,5±0,22 26,4±0,17 

Сира зола 1,6±0,05 1,6±0,07 1,6±0,07 1,6±0,07 1,6±0,03 

Органічна 

речовина 
25,4±0,10 25,5±0,05 24,9±0,25 24,8±0,27 24,8±0,19 

Протеїн 22,6±0,14 22,8±0,12 22,0±0,26 21,8±0,35 21,7±0,24 

Жир 2,2±0,12 2,3±0,19 2,4±0,05 2,5±0,09 2,5±0,05 

БЕР 0,6±0,07 0,5±0,05 0,5±0,07 0,6±0,03 0,5±0,05 

 

Вміст безазотних екстрактивних речовин у м’ясі перепелів 1-ї 

контрольної, а також 4-ї дослідної груп був однаковим.Тварини 2-, 3- та 5-ї 

дослідних груп поступалися перед контрольними за цим показником на 0,1 %. 

Отже, аналіз хімічного складу грудних м’язів перепелів засвідчив 

відсутність суттєвого впливу на такий споживання птицею до 20 % сухої   

барди у складі комбікорму. 

У харчуванні людей – беззаперечних споживачів перепелятини, м’ясо 

виступає основним джерелом незамінних амінокислот. Саме тому, окрім 

дослідження валового вмісту протеїну в м’ясі має бути проведене дослідження 

фактичного вмісту амінокислот у ньому (табл. 3.21). 
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Таблиця 3.21 

Амінокислотний склад грудного м’яза, г/100 г (M±m, n=3) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Лізин 1,53±0,029 1,43±0,023 1,53±0,029 1,47±0,023 1,44±0,017 

Метіонін 0,67±0,012 0,65±0,006 0,67±0,006 0,66±0,012 0,65±0,012 

Трипто-

фан 
0,33±0,012 0,33±0,006 0,32±0,012 0,32±0,012 0,31±0,006 

Ізолейцин 1,10±0,092 1,07±0,092 1,04±0,092 1,12±0,023 1,18±0,098 

Лейцин 1,92±0,075 1,93±0,046 1,86±0,052 1,87±0,023 1,80±0,052 

Феніл-

аланін 
0,93±0,017 0,93±0,012 0,93±0,006 0,92±0,017 0,93±0,017 

Треонін 1,12±0,012 1,13±0,023 1,13±0,006 1,14±0,012 1,14±0,029 

Валін 1,29±0,012 1,32±0,017 1,29±0,029 1,30±0,029 1,31±0,017 

Гістидин 0,89±0,017 0,87±0,035 0,89±0,017 0,87±0,035 0,87±0,029 

Аргінін 1,36±0,040 1,35±0,029 1,38±0,035 1,33±0,064 1,36±0,040 

Цистин 0,35±0,006 0,35±0,012 0,36±0,012 0,36±0,023 0,35±0,012 

Глутамі-

нова 

кислота 

2,93±0,017 2,93±0,023 2,91±0,035 2,90±0,040 2,88±0,046 

Гліцин 1,21±0,035 1,18±0,046 1,13±0,035 1,22±0,023 1,21±0,000 

Серин 1,04±0,023 0,94±0,035 0,95±0,029 1,01±0,023 0,97±0,046 

Аланін 1,14±0,012 1,15±0,012 1,15±0,029 1,13±0,012 1,17±0,000 

Пролін 0,67±0,006 0,67±0,023 0,68±0,017 0,67±0,012 0,67±0,012 

Аспара-

гінова 

кислота 

1,91±0,023 1,89±0,029 1,87±0,035 1,92±0,017 1,88±0,046 

Тирозин 0,81±0,023 0,80±0,035 0,77±0,035 0,79±0,052 0,82±0,023 
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Лізин – незамінна амінокислота, яка не бере участі у реакціях 

переамінування амінокислот. Найбільшим вміст цієї амінокислоти у м’ясі 

виявився у тварин 3-ї дослідної та 1-ї контрольної груп. Перепели 2-, 3- й 4-ї 

дослідних груп поступалися перед ними за цим показником, відповідно, на 

0,1 г, 0,06 та 0,09 г, або 6,5 %, 1,5 та 5,6 %. 

Метіонін – сірковмісна незамінна амінокислота. Вміст такої у м’ясі 

перепелів 1-ї контрольної та 3-ї дослідної груп був однаковим. На 0,01 г або 

1,5 % перед ними поступалися птахи 4-ї дослідної групи. Найменше метіоніну 

відзначено у м’ясі тварин 2-ї й 5-ї дослідних груп – на 0,02 г, або 3,0 %.  

Частково функції метіоніну може виконувати цистин, вміст якого в м’ясі 

перепелів 1-ї контрольної, 2-ї та 5-ї дослідних зафіксовано однаковим, тоді як 

тварини 3-ї й 4-ї дослідних перевершували їх на 0,01 г, або 2,9 %. 

Якщо проаналізувати суму метіоніну та цистину, то найвищим цей 

показник відзначено у птахів 3-ї дослідної групи – на 0,01 г, або 1,0 % більше за 

контроль. Перепели 4-ї дослідної групи виявилися рівними контрольним 

аналогам за сумою метіоніну і цистину. Тварини 2-ї й 5-ї дослідних груп 

поступалися перед ними на 0,02 г, або 2,0 %. 

Триптофан слугує попередником нікотинової кислоти та серотоніну. Його 

вміст у м’ясі перепелів 1-ї контрольної та 2-ї дослідної груп був однаковим, 

тварини 3-ї й 4-ї дослідним груп поступалися перед ними на 0,01 г, або 3,0 %, а 

5-ї дослідної групи на 0,02, або 6,1 %. 

За участі ізолейцину відбувається ціла низка різноманітних процесів: 

розвиток м’язів, утилізація холестерину тощо. За вмістом цієї амінокислоти 

переважали контрольних аналогів лише птахи 4-ї та 5-ї дослідних груп – 

відповідно, на 0,02 та 0,08 г, або 1,8 та 7,3 %. 

Захист м’язової тканини тіла, відновлення епітеліальної, кісткової та 

м’язової тканин, а також цілий ряд інших функцій відбуваються за участі 

лейцину. Його вміст спостерігали найбільшим у перепелів 2-ї дослідної групи – 

на 0,01 г або 0,5 % більше за контроль. Тварини 3-, 4- та 5-ї дослідних груп за 
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цим показником поступалися перед контрольними аналогами, відповідно, на 

0,06 г, або 3,1 %, 0,05 г, або 2,6 % та 0,12 г, або 6,3 %. 

За вмістом фенілаланіну – амінокислоти, яка не синтезується в організмі 

тварин, від контролю відрізнялися лише перепели 4-ї дослідної групи, які 

поступалися перед контрольними тваринами на 0,01 г, або 1,1 %. 

Ще одна незамінна амінокислота- треонін. Кількість такої в м’ясі 

перепелів 2-ї й 3-ї дослідних груп була вищою за контрольний показник на 

0,01 г, або 0,9 %. Тварини 4-ї та 5-ї дослідних груп за вмістом цієї амінокислоти 

випереджали контрольних на 0,02 г, або 1,8 %. 

За вмістом валіну (незамінної амінокислоти) перепели 3-ї дослідної групи 

знаходилися на одному рівні з контрольними аналогами, птахи 4-ї дослідної 

групи – перевершували таких на 0,01 г, або 0,8 %, 5-ї дослідної групи – на 

0,02 г, або 1,6 %, 2-ї дослідної групи – на 0,03 г, або 2,3 %. 

Незначно від контрольних показників відрізнявся рівень гістидину в м’ясі 

птахів дослідних груп. Так, у перепелів 3-ї дослідної групи спостерігали 

показники аналогічні контрольним, тоді як птахи інших дослідних груп 

поступалися перед перепелами 1-ї контрольної групи на 0,02 г, або 2,2 %. 

Аргінін являє собою незамінну амінокислоту для молодого організму, 

який інтенсивно росте та розвивається. Найбільший його вміст зафіксовано у 

м’ясі перепелів 3-ї дослідної групи – на 0,02 г, або 1,5 % більше, ніж у контролі. 

Найменший вміст згаданої амінокислоти відзначено у птахів 4-ї дослідної 

групи – на 0,03 г, або 2,2 % менше за контрольний показник. Тварини 5-ї 

дослідної групи за вмістом аргініну в м’ясі виявилися рівними контролю, тоді 

як птахи 2-ї дослідної групи поступалися перед ними на 0,1 г, або 0,7 %. 

Глутамінова кислота – замінна амінокислота, проте бере участь у синтезі 

цілої низки біологічно активних речовин та виконує ще ряд інших важливих 

функції. За її вмістом у м’ясі тварини 2-ї дослідної групи не відрізнялися від 

контрольних, а перепели 3-, 4- та 5-ї дослідних груп поступалися перед 

останніми, відповідно, на 0,02 г, 0,03 та 0,05 г, що у відсотковому виразі 

становить 0,7 %, 1,0 та 1,7 %. 



109 

Важливу роль у обміні речовин птиці відіграє гліцин. Його кількість у 

м’ясі перепелів 5-ї групи була рівною контрольним показникам. Тварини 4-ї 

групи переважали контрольних на 0,01 г або 0,8 %. Натомість птахи 2-ї й 3-ї 

дослідних груп поступалися перед контрольними аналогами за цим 

показником, відповідно, на 0,03 та 0,08 г, або 2,5 та 6,6 %. 

За вмістом серину у м’ясі перепели 2-; 3-; 4- та 5-ї груп поступалися перед 

контрольними аналогами, відповідно, на 0,10 г; 0,09; 0,03 та 0,07 г, що у 

відсотковому виразі становить, відповідно, 9,6 %; 8,7; 2,9 та 6,7 %. 

Важливим компонентом енергетичного обміну у тварин виступає аланін. 

Найвищим вміст цієї замінної амінокислоти в м’ясі зафіксовано у перепелів 5-ї 

дослідної групи – на 0,03 г, або 2,6 %. За цим показником тварини 2-ї й 3-ї 

групи виявилися рівними між собою, проте переважали контроль на 0,01 г, або 

0,9 %. Єдиною групою, тварини якої поступалися перед контрольними за 

вмістом аланіну в м’ясі стала 4-та дослідна – на 0,01 г, або 0,9 %. 

Пролін – головний компонент колагену. Його кількість у м’ясі перепелів 

2-, 4- та 5-ї дослідних груп визначена ідентичною контрольним показникам. 

Натомість тварини 3-ї дослідної групи за вмістом такого у м’ясі перевершували 

контрольних аналогів на 0,01 г, або 1,5 %. 

Нормальне функціонування нервової та ендокринної систем неможливе 

без аспарагінової кислоти. Її вміст у м’ясі тварин 4-ї дослідної групи 

перевершував контрольний показник на 0,01 г, або 0,5 %. Птахи решти 

дослідних груп, а саме 2-, 3- й 5-ї, поступалися перед контрольними аналогами 

за згаданим показником, відповідно, на 0,02 г, або 1,0 %, 0,04 г, або 2,1 % та 

0,03 г, або 1,6 %. 

Ще однією замінною, проте важливою в обміні речовин амінокислотою 

визнано тирозин. Найбільше його спостерігали у м’ясі перепелів 5-ї дослідної 

групи – на 0,01 г, або 1,2 % більше, ніж у контрольних тварин. Аналогічною, 

0,01 г, або 1,2 %, виявилася різниця між контрольним аналогом та птахами 2-ї 

дослідної групи. Проте перевага встановлена на боці контрольних тварин. За 
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вмістом тирозину поступалися перед контролем і перепели 3-ї й 4-ї дослідних 

груп – відповідно, на 0,04 г, або 4,9 % та 0,02 г, або 2,5 %. 

Сумарний вміст амінокислот у грудному м’язі перепелів свідчить про 

перевагу тварин контрольної групи над дослідними (рис. 3.7). Так, за цим 

показником птахи 2-ї дослідної групи поступалися перед контрольними на 

0,27 г, або 1,3 %, 3-ї дослідної групи – на 0,35 г, або 1,7 %, 4-ї дослідної групи – 

на 0,20 г, або 0,9 %, 5-ї дослідної групи – на 0,26 г, або 1,2 %. 

 

 

Рис. 3.7. Сума амінокислот в грудному м’язі перепелів, г/100 г 

 

Таким чином, згодовування перепелам сухої барди у кількості 5–20 % не 

зумовило суттєвих статистично значущих змін у амінокислотному складі 

грудного м’язу цих тварин. 

Результати досліджень хімічного та амінокислотного складу м’яса 

перепелів за  згодовування комбікормів із різним вмістом сухої барди було 

оприлюднено в публікації [52]. 
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Отже, аналіз даних, отриманих у результаті науково-господарського 

досліду із згодовування сухої барди молодняку перепелів м’ясного напряму 

продуктивності засвідчив, що введення до складу повнораціонного комбікорму 

вказаного кормового засобу у кількості 5–15 % позитивно пливає на 

продуктивність птахів, тоді як його вмісту до 20 % чинить негативний вплив на 

цей показник. Забійні показники перепелів та хімічний склад їх м’яса не 

зазнали змін за включення до складу їх комбікорму сухої барди у кількості 5–

20 %. Деякі, проте статистично незначущі зміни відбулися в амінокислотному 

складі м’яса перепелів: сума амінокислот в ньому зменшувалася на 0,9–1,7 %. 

Гематологічні показники перепелів підтвердили відсутність негативного впливу 

від споживання комбікормів із вмістом сухої барди у кількості до 20 % від маси 

повнораціонного комбікорму на здоров’я цих птахів. Витрати кормів на 1 кг 

приросту живої маси (конверсія корму) зменшувалися за вмісту у складі 

комбікорму 5, 10 та 15 % сухої барди та збільшувалися за кількості такої 20 %. 

Найвищою продуктивністю та найменшою витратою корму на 1 кг приросту 

відзначилися птахи 3-ї дослідної групи, які споживали повнораціонні 

комбікорми з вмістом 10 % сухої барди. 

 

3.3. Визначення оптимальних рівнів згодовування сухої барди 

перепелам яєчного напряму продуктивності 

 

3.3.1. Характеристика годівлі піддослідних перепелів 

Для годівлі перепелів яєчного напряму продуктивності використовували 

повнораціонні комбікорми, рецепти яких були схожими за набором 

компонентів, проте різнилися за їх кількістю (табл. 3.22). 
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Таблиця 3.22 

Склад повнораціонних комбікормів для годівлі перепелів, % 

Компонент 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Пшениця 14 6,73 - - - 

Кукурудза 34,81 44,00 52,32 50,79 48,90 

Ячмінь 10,00 5,00 - - - 

Макуха сої 4,00 3,00 2,00 1,00 - 

Макуха соняшнику 7,00 6,00 5,50 2,50 - 

Суха барда - 5,00 10,00 15,00 20,00 

Олія соняшнику 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Рибне борошно 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 

Глютенове борошно 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Кров’яне борошно 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

L-лізин 0,05 0,11 0,13 0,15 0,15 

DL-метіонін - - - - - 

L-треонін 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

L-триптофан 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 

Сіль кухонна 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Монокальційфосфат 2,10 2,00 1,90 1,80 1,69 

Черепашка 6,80 6,90 7,00 7,00 7,00 

БМВД 10 10 10 10 10 

 

Вміст енергії та основних поживних речовин у комбікормах для перепелів 

яєчного напряму продуктивності були майже однаковими, про що свідчать дані 

таблиці 3.23. 
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Таблиця 3.23 

Вміст енергії та поживних речовин в 1 кг комбікорму для перепелів 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

1 2 3 4 5 6 

Обмінна енергія, ккал/кг 2786 2792 2794 2792 2787 

Сирий протеїн, % 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Сирий жир, % 5,2 5,5 5,8 5,8 5,8 

Сира клітковина, % 4,0 3,9 3,9 3,7 3,5 

Лізин, % 1,10 1,12 1,10 1,11 1,10 

Метіонін+цистин, % 0,82 0,82 0,83 0,82 0,82 

Треонін, % 0,81 0,81 0,80 0,81 0,81 

Триптофан, % 0,25 0,26 0,25 0,26 0,26 

Аргінін, % 0,90 0,86 0,83 0,77 0,72 

Валін, % 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 

Гістидин, % 0,61 0,61 0,62 0,62 0,62 

Гліцин, % 0,74 0,72 0,72 0,70 0,69 

Ізолейцин, % 0,53 0,52 0,52 0,51 0,50 

Лейцин, % 1,76 1,83 1,91 1,93 1,97 

Фенілаланін, % 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 

Тирозин, % 0,56 0,57 0,58 0,58 0,59 

Кальцій, % 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Фосфор загальний, % 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Натрій, % 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Хлор, % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Купрум, мг/кг 123 123 122 121 121 

Цинк, мг/кг 89 90 91 92 92 

Манган, мг/кг 130 120 110 110 120 
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Продовження табл. 3.23 

1 2 3 4 5 6 

Ферум, мг/кг 300 285 274 241 216 

Іод, мг/кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кобальт, мг/кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Вітамін А, МО 15000 15000 15000 15000 15000 

Вітамін D, МО 3000 3000 3000 3000 3000 

Вітамін Е, мг 20 20 20 20 20 

Вітамін В1, мг 2 2 2 2 2 

Вітамін В2, мг 8 8 8 8 8 

Вітамін В3, мг 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Вітамін В4, мг 500 500 500 500 500 

Вітамін В5, мг 30 30 30 30 30 

Вітамін В6, мг 4 4 4 4 4 

Вітамін Вс, мг 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Вітамін В12, мкг 20 20 20 20 20 

 

Незначні відхилення за вмістом певних елементів живлення пов’язані з 

природнім їх вмістом у певних кормових засобах. Проте всі контрольовані 

показники вмісту поживних речовин відповідали рекомендованим нормам або 

перевищували їх. 

 

3.3.2. Збереженість поголів’я 

Упродовж основного періоду досліду, який тривав 120 добу, серед 

перепілок контрольної та деяких дослідної груп зафіксовано незначний падіж 

птиці (табл. 3.24). 

Так, на початку досліду в кожній групі було 24 несучки і 6 самців.  

Усі самці залишилися живі до кінця науково-дослідного експерименту. 
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Таблиця 3.24 

Збереженість поголів’я, % 

Вік, діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

42–55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

56–175 96,67 100,00 100,00 96,67 96,67 

 

Перепілки 2-ї й 3-ї дослідних груп також збереглися на 100 %, і жодна не 

загинула. У 1-й контрольній, 4-й та 5-й дослідних групах у різний час 

основного періоду досліду загинуло по 1 пташці. Таким чином, за збереженістю 

поголів’я перепели 2-ї й 3-ї дослідних груп переважали контрольних на 3,33 %.  

 

3.3.3. Жива маса та облік росту піддослідних перепелів 

Приріст живої маси тіла для перепелів яєчного напряму продуктивності у 

період яйцекладки не вважається основним показником, проте він виявляє 

вплив на яєчну продуктивність та якість яєць. Тому під час науково-

господарського досліду контролювалася жива маса цих тварин та її прирости 

(табл. 3.25). При цьому враховували тільки живу масу перепілок. 

Як показали наведені дані, перепілки продовжували свій ріст і 

нарощували живу масу пропорційно зростанню віку. На початку основного 

періоду досліду середня маса перепілок у контрольній групі становила 177,34 г, 

а маса тварин дослідних груп відрізнялася від контрольної максимум на 0,2 г, 

або 0,1 %. 

За перший місяць дослідного періоду різниця за живою масою між 

перепелами 3-ї дослідної та 1-ї контрольної груп була на рівні лише 0,4 % 

(переважали птахи 3-ї дослідної групи). Перепілки 4-ї дослідної групи 

поступалися перед контрольними за живою масою, проте тільки на 0,04 %. 

Птахи 2-ї та 5-ї дослідних груп переважали контрольних аналогів за згаданим 
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показником менше, ніж на 0,1 %. Тобто, різниця між контрольними та 

дослідними групами тварин була незначною. 

Таблиця 3.25 

Динаміка живої маси піддослідних перепілок, г (M±m, n=24) 

Вік, 

діб 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

42 
175,85±  

0,433 

175,84± 

0,441 

176,04± 

0,404 

175,87± 

0,382 

175,94± 

0,418 

56 
177,34±  

0,447 

177,20± 

0,441 

177,49± 

0,388 

177,26± 

0,382 

177,52± 

0,414 

86 
178,31±  

0,449 

178,45± 

0,439 

179,11± 

0,410 

178,23± 

0,373 

178,36± 

0,404 

116 
179,39±  

0,440 

180,14± 

0,437 

180,80± 

0,431* 

179,49± 

0,392 

179,27± 

0,398 

146 
180,79±  

0,438 

181,52± 

0,445 

182,02± 

0,441 

180,92± 

0,427 

180,44± 

0,386 

175 
181,90±  

0,455 

182,73± 

0,457 

183,30± 

0,449* 

182,10± 

0,432 

181,22± 

0,421 

 

У віці 116 діб (закінчення другого місяця основного періоду) тварини 3-ї 

дослідної групи за живою масою переважали контрольних тварин  на 0,8 %, 

проте ця різниця була статистично значущою. Перепілки 2-ї й 4-ї дослідних 

груп переважали контрольних аналогів, відповідно, на 0,4 та 0,1%. У цьому віці 

птахи 5-ї дослідної групи поступалися перед контрольним за згаданим 

показником на 0,1 %. 

Після закінчення третього місяця основного періоду досліду (вік птиці 

146 діб), як і раніше, перепілки 3-ї дослідної групи за живою масою 

перевершували контрольних, проте вже на 0,7 %. Птахи 2-ї й 4-ї дослідних груп 

у цьому віці також переважали контроль, відповідно, на 0,4 та 0,1 %. Як і 
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раніше, у перепілок 5-ї дослідної групи зафіксована на 0,2 % менша маса тіла, 

ніж у контрольних аналогів. 

У віці 175 діб (закінчення основного періоду досліду) жива маса 

перепілок 3-ї дослідної група перевершувала контрольний показник на 0,8 %, 

проте ця різниця була статистично значущою. Також більшою за контроль 

виявилася маса птахів 2-ї та 4-ї дослідних груп – відповідно, на 0,5 та 0,1 %. 

Уже традиційно поступалися перед контрольними аналогами перепілки 5-ї 

дослідної групи на 0,4 %. 

 

3.3.4. Яєчна продуктивність піддослідних перепелів 

Основна продукція, яку отримують від перепелів японської породи – яйця 

харчові та інкубаційні. Зміна складу комбікорму, а саме уведення сухої барди у 

повнораціонні комбікорми птахів 2–5-ї груп, вплинуло на їх яєчну 

продуктивність, про що свідчать дані таблиці 3.26. 

Таблиця 3.26 

Валовий збір яєць піддослідних перепелів, шт./групу (M±m, n=24) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Місяць: перший 407 413 415 396 403 

другий 464 488 490 467 459 

третій 539 573 576 545 523 

четвертий 513 546 552 521 508 

За весь основний період 1923 2020 2033 1929 1893 

 

Уже за перший місяць основного періоду досліду перепілки не у всіх 

дослідних групах наростили свою продуктивність. Так, від птахів 2-ї дослідної 

групи, порівняно з контролем, отримали на 6 яєць більше, що становить 1,5 %. 

Перепілки 3-ї дослідної групи перевершили контрольних тварин за кількістю 

знесених яєць на 8 штук, або 2,0 %. За перший місяць основного періоду 
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досліду птахи 4-ї й 5-ї дослідних груп знесли меншу кількість яєць і тому 

поступилися перед контролем, відповідно, на 11 штук, або 2,7 % та 4 штуки, 

або 1,0 %. Варто зауважити, що упродовж цього періоду у контрольній групі 

вибула одна перепілка. 

Упродовж другого місяця основного періоду досліду птахи 2-ї дослідної 

групи значно збільшили свою продуктивність і за кількістю знесених яєць 

перевершили контрольних аналогів на 24 штуки, або 5,1 %. Дещо значнішою 

виявилася перевага тварини 3-ї дослідної групи – 26 яєць, або 5,6 %. Перепілки 

4-ї дослідної групи також перевершували контрольних, проте лише на 3 яйця, 

або 0,6 %. Птахи 5-ї дослідної групи поступалися перед контрольними 

тваринами за валовим збором яєць на 5 штук, або 1,1 %. Упродовж цього 

періоду досліду у 4-й дослідній групі загинула 1 перепілка. 

За третій місяць основного періоду досліду перевага перепілок 3-ї 

дослідної групи над контрольними зросла до 6,9 %, або 37 яєць. 

Продуктивність птахів 2-ї дослідної групи, порівняно з попереднім періодом, 

дещо зросла і вони переважали контрольних тварин за кількістю знесених яєць 

на 6,3 %, або 34 штуки. Щодо тварин 4-ї дослідної групи спостерігали незначну 

перевагу над контрольними – 6 яєць, або 1,1 %. Натомість птахи 5-ї дослідної 

групи вже традиційно поступалися перед контролем за збором яєць на 16 штук, 

що становить 3,0 %. У цей період зафіксовано загибель 1 перепілки у 5-й 

дослідній групі. 

Останній місяць дослідного періоду досліду відзначився відсутністю 

загибелі птахів. Найбільше яєць зібрали від перепілок 3-ї дослідної групи – на 

39 штук, або 7,6 % більше, ніж у контрольній групі. Також більше 

контрольного показника зібрали яєць від птахів 2-ї й 4-ї дослідних груп – 

відповідно, на 33 штуки, або 6,5 % та 8 штук, або 1,6 %. Як і впродовж 

попереднього місяця, перепели 5-ї дослідної групи знесли менше яєць, ніж 

контрольні аналоги, на 5 штук або 1,0 %. 

Отже, за чотири місяці основного періоду досліду перепілки 3-ї дослідної 

групи знесли на 110 яєць більше, ніж контрольні тварини, або загалом на 5,7 %. 
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Птахи 2-ї дослідної групи перевершили контрольних за кількістю знесених яєць 

на 97 штук, або 5,0 %. Тварини 4-ї дослідної групи знесли на 6 яєць більше, ніж 

контрольні аналоги, що становить 0,3 %. Найгіршою стала продуктивність 

перепілок 5-ї дослідної групи, від яких зібрали на 30 яєць менше, ніж від 

контрольних тварин, а що становить 1,6 %. 

Розрахунок середньої продуктивності тварин контрольної та дослідних 

груп показав, що різниця за рівнем продуктивності подекуди мала статистичну 

значущість (табл. 3.27).  

Таблиця 3.27 

Середньодобова продуктивність перепілок, шт./групу (M±m, n=24) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Місяць: перший 
13,57± 

0,239 

13,77± 

0,219 

13,83± 

0,250 

13,20± 

0,268 

13,43± 

0,252 

другий 
15,47± 

0,148 

16,27± 

0,155** 

16,33± 

0,144*** 

15,57± 

0,153 

15,30± 

0,117 

третій 
17,97± 

0,197 

19,10± 

0,232*** 

19,20± 

0,265*** 

18,17± 

0,232 

17,43± 

0,186 

четвертий 
17,10± 

0,212 

18,20± 

0,292** 

18,40± 

0,352** 

17,37± 

0,208 

16,93± 

0,263 

За весь основний 

період 

16,03±  

0,181 

16,83± 

0,219** 

16,94± 

0,231** 

16,08± 

0,206 

15,78± 

0,178 

 

За наведеними даними, упродовж першого місяця основного періоду 

досліду перевага перепілок 2-ї й 3-ї дослідних груп над контрольними 

становила, відповідно, 1,5 та 1,9 %. Натомість птахи 4-ї й 5-ї дослідних груп 

поступалися перед контрольними аналогами, відповідно, на 2,7 1,0 %. 

Упродовж другого місяця експерименту перевага перепілок 2-ї та 3-ї 

дослідних груп над контрольними збільшилася і досягла, відповідно, 5,2 % 



120 

(Р<0,01) та 5,6 % (Р<0,001). Несуттєво зросла продуктивність птахів 4-ї 

дослідної групи, коли в цей період вони переважали контрольних на 0,6 %. 

Перевага контрольних перепелів над тваринами 5-ї дослідної групи була 

статистично незначущою і становила лише 1,1 %. 

Третій місяць основного періоду досліду відзначився зниженням 

продуктивності у перепілок усіх груп. Уже традиційно тварини 2-, 3- та 4-ї 

дослідних груп переважали контрольних аналогів за показником 

середньодобової несучості, відповідно, на 6,2 % (Р<0,001), 6,8 (Р<0,001) та 

1,1 %. Уже традиційно перепілки 5-ї дослідної групи поступалися перед 

контрольними на 3,0 %. 

В останній місяць експерименту лідером за середньодобовою 

продуктивністю залишалися перепілки 3-ї дослідної групи, які перевершували 

контрольних аналогів на 7,6 % (Р<0,01). Статистично значущою перевагою над 

контролем – на 6,4 % відзначалися і тварини 2-ї дослідної групи. 

Середньодобова яєчна продуктивність у птахів 4-ї дослідної групи, порівняно з 

контрольною, була більшою на 1,6 %, тоді як у аналогів 5-ї дослідної групи, 

навпаки, меншою на 1,0 %. 

Таким чином, за основний період експерименту середньодобова яєчна 

продуктивність перепілок 2-, 3- та 4-ї дослідних груп перевершувала 

аналогічний показник тварин 1-ї контрольної групи, відповідно, на 5,0 % 

(Р<0,01), 5,7 (Р<0,01) та 0,3 %. Птахи 5-ї дослідної групи поступалися перед 

контрольними на 1,6 %. 

Оскільки впродовж основного періоду досліду кількість тварин у 1-й, 4-й 

та 5-й групах зменшилася на 1 перепілку, важливим стало порівняти 

продуктивність птахів на початкову та середню несучку (табл. 3.28). 

Так, упродовж першого місяця основного періоду досліду в 4-й дослідній 

групі загинула 1 перепілка. В цей період несучість птахів на початкову несучку 

в згаданій групі була нижчою за контроль на 2,7 %, тоді як несучість на 

середню несучку – більшою на 1,4 %. Загалом, протягом першого місяця 
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основного періоду експерименту найвища несучість на середню несучку та 

початкову несучку виявилася у тварин 3-ї дослідної групи. 

 

Таблиця 3.28 

Несучість перепілок, шт. (n=24) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

На початкову несучку 

Місяць: перший 16,96 17,21 17,29 16,50 16,79 

другий 19,33 20,33 20,42 19,46 19,13 

третій 22,46 23,88 24,00 22,71 21,79 

четвертий 21,38 22,75 23,00 21,71 21,17 

За весь основний період 80,13 84,17 84,71 80,38 78,88 

На середню несучку 

Місяць: перший 16,96 17,21 17,29 17,19 16,79 

другий 19,83 20,33 20,42 20,30 19,13 

третій 23,43 23,88 24,00 23,70 21,88 

четвертий 22,30 22,75 23,00 22,65 22,09 

За весь основний період 82,36 84,17 84,71 83,84 79,79 

 

У другий місяць основного періоду досліду зафіксовано загибель 

перепілки у контрольній групі. Найбільшу несучість із розрахунку на початкову 

несучку в цей період встановлено у птахів 3-ї дослідної групи – на 3,0 % більше 

за контроль. У перерахунку на середню несучку найбільшою перевагою у 

вказаний період відзначилися також перепілки 3-ї дослідної групи, які 

переважали аналогів контрольної на 3,0 %. 

Несучість перепілок упродовж третього місяця основного періоду 

науково-господарського досліду засвідчила чітку перевагу птахів 2-ї й 3-ї 

дослідних груп над контролем. Так, за розрахунком несучості на початкову 
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несучку перепілки вказаних дослідних груп переважали контроль, відповідно, 

на 6,3 та 6,9 %, тоді як у перерахунку на середню несучку перевага перепелів 3-

ї дослідної групи становила 2,4 %, а 2-ї дослідної групи – 1,9 %. У цей період 

відбулися зміни у кількості птахів у 5-й дослідній групі – загинула 1 перепілка. 

Проте як на початкову, так і на середню несучку продуктивність цих тварин 

була нижча за контрольні показники, відповідно, на 3,0 та 6,6 %. 

Останній місяць експерименту, як і попередній, відзначився суттєвою 

перевагою тварин 2-ї й 3-ї груп над контрольними. Так, несучість перепілок 3-ї 

дослідної групи на початкову несучку була вищою за контроль на 7,6 %, на 

середню – 3,1 %. Перевага птахів 2-ї дослідної групи над контрольними 

становила 6,4 та 2,0 %, відповідно, на початкову та середню несучку. Незначно 

переважали контрольних аналогів перепілки 4-ї дослідної групи – 1,5 % на 

початкову та 1,6 % на середню несучку. Найменшою спостерігали несучість у 

перепелів 5-ї дослідної групи – майже на 1 % менше контрольних показників. 

Аналізуючи несучість перепілок різних груп упродовж усього основного 

періоду досліду, можна стверджувати про суттєву перевагу за несучістю як на 

початкову, так і на середню несучку, перепілок 2-ї та 3-ї дослідних груп над 

контрольними. У відсотковому виразі ця перевага становить, відповідно, 5,0 та 

5,7 % – на початкову, 2,2 та 2,9 % – на середню несучку. Разом із тим 

встановлено, що перепілки 5-ї дослідної групи поступалися перед 

контрольними тваринами за несучістю: 1,6 % – на початкову та 3,1 % – на 

середню несучку. З розрахунку на початкову несучку, за продуктивністю 

перепілки 4-ї дослідної групи переважали контрольних на 0,3 %, а на середню 

несучку – на 1,8 %. 

Таким чином, уведення до складу комбікормів сухої барди у кількості 5–

10 % за масою сприяє підвищенню несучості перепілок. Подальше збільшення 

частки сухої барди в комбікормі зумовлює зниження яєчної продуктивності. 

Окрім підрахунку валового збору яєць, упродовж всього досліду яйця 

зважували (табл. 3.29). Середня маса яєць змінювалася залежно від періоду 

яйцекладки, проте і серед груп була зафіксована статистично значуща різниця. 
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Таблиця 3.29 

Маса яєць, г (M±m) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Місяць: перший 10,11± 

0,047 

10,16± 

0,047 

10,19± 

0,051 

10,12± 

0,047 

10,09± 

0,049 

другий 10,70± 

0,029 

10,83± 

0,027** 

10,87± 

0,029*** 

10,79± 

0,026* 

10,68± 

0,027 

третій 11,54± 

0,044 

11,62± 

0,046 

11,63± 

0,046 

11,55± 

0,044 

11,52± 

0,040 

четвертий 12,44± 

0,057 

12,49± 

0,055 

12,56± 

0,051 

12,47± 

0,053 

12,39± 

0,053 

За весь 

основний період 

11,19± 

0,083 

11,27± 

0,083 

11,31± 

0,084 

11,23± 

0,083 

11,17± 

0,082 

 

Упродовж першого місяця основного періоду досліду різниця між 

контрольною і дослідними групами перепелів за масою яєць була незначною та 

не перевищувала 0,8 %. Проте варто зауважити, що маса яєць тварин 2-, 3-ї та 

4-ї дослідних груп перевищувала контроль, а 5-ї дослідної групи – незначно 

поступалася перед ним. 

Другий місяць споживання комбікормів з різною часткою сухої барди 

відзначився статистично значущою перевагою перепілок 2-ї й 3-ї дослідних 

груп над контрольними аналогами за масою яєць – відповідно, на 1,2 (Р<0,01) 

та 1,6 % (Р<0,001). На 0,8 % (Р<0,05) перевершували контрольних тварин за 

згаданим показником і аналоги 4-ї дослідної групи. Перепілки 5-ї дослідної 

групи поступалися перед контролем на 0,2 %. 

Маса яєць перепелів 4-ї дослідної групи упродовж третього місяця 

основного періоду досліду знаходилася майже на одному рівні з контролем, 5-ї 
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– поступалися перед ним на 0,2 %, а 2-ї й 3-ї дослідних груп – переважали 

контроль, відповідно, на 0,7 та 0,8 %. 

Протягом четвертого місяця основного періоду експерименту за масою 

яєць перепілки 2-ї дослідної групи переважали контрольних аналогів на 0,4 %, 

3-ї дослідної групи – на 1,0 %, 4-ї дослідної групи – на 0,2 %. Натомість 

тварини 5-ї дослідної групи поступалися перед контрольними на 0,4 %. 

За 120 діб основного періоду досліду середня маса яєць перепілок 2-ї й 3-ї 

груп була вищою за контроль, відповідно, на 0,7 та 1,1 %. Перевершували 

контроль за масою яєць і перепели 4-ї дослідної групи – на 0,4 %. Майже рівну 

контролю спостерігали масу яєць у птахів 5-ї дослідної групи, оскільки такі 

поступалися перед ним лише на 0,2 %. 

Таким чином, згодовування сухої барди перепілкам яєчного напряму 

продуктивності виявляло впливав на масу яєць. Також незначною була різниця 

і за масою окремих складових частин яйця (табл. 3.30). 

Таблиця 3.30 

Морфологічний склад яєць піддослідних перепілок, г (M±m, n=6) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Маса: 

 жовток 
4,27±0,049 

4,30± 

0,053 

4,31± 

0,037 

4,27± 

0,053 

4,25± 

0,053 

білок 6,88±0,053 
6,88± 

0,049 

6,87± 

0,057 

6,80± 

0,069 

6,81± 

0,053 

шкаралупа 1,77±0,029 
1,79± 

0,029 

1,80± 

0,020 

1,80± 

0,020 

1,77± 

0,033 

Індекс форми, % 76,72±1,061 
78,13± 

1,053 

78,86± 

0,947 

79,44± 

0,980 

78,60± 

0,919 

 

У процесі аналізу даних маси складових частин яйця не встановлено 

суттєвих відхилень від контрольних показників, хоча деякі закономірності мали 
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місце. Так, якщо перепілки 3-ї дослідної групи вирізнялися найбільшою масою 

яєць, то це відбулося за рахунок непропорційного збільшення маси їх 

складових частин. Маса жовтка в яйцях птахів 3-ї дослідної групи збільшилася 

відносно контролю на 0,9 %, білка – зменшилася на 0,1 %, шкаралупи – 

збільшилася на 1,7 %.  

Переважали контрольних аналогів за масою яйця і перепілки 2-ї дослідної 

групи. Як і у випадку з 3-ю дослідною групою, у перепілок 2-ї таке збільшення 

відбулося за рахунок підвищення маси жовтка та шкаралупи, відповідно, на 0,7 

та 1,1 %, за маси білка при цьому рівні контролю. 

У перепелів 4-ї дослідної групи маса жовтка знаходилася на рівні 

контрольного показника, білка – поступалася перед ним на 1,2 %, шкаралупи – 

переважала на1,7 %. 

Маса жовтка виявилася меншою за контроль лише у перепілок 5-ї 

дослідної групи – на 0,5 %. Як і у тварин інших груп, у птахів 5-ї дослідної 

групи маса білка була меншою за контроль на 1,0 %. Проте маса шкаралупи у 

яєць тварин цієї групи відповідала контрольній. 

Індекс форми яєць перепілок дослідних груп відзначено вищим за 

контроль на 1,41–2,72 %. При цьому найбільшим згаданий показник 

спостерігали у перепілок 4-ї дослідної групи. 

Таким чином, згодовування різних рівнів сухої барди перепілкам 

незначно впливало на розмір та масу їх яєць, а отже й на масу окремих їх 

складових частин. Тому варто було розрахувати відносну масу складових 

частин яєць (табл. 3.31). 

Як засвідчили одержані дані, збільшення маси яєць відбувається за 

рахунок незначного підвищення маси жовтка та шкаралупи, але при цьому 

дещо зменшується маса білка. Проте всі зміни маси складових яйця незначні – в 

межах 0,14 % за масою жовтка, 0,41 % – білка, 0,29 %- шкаралупи. 
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Таблиця 3.31 

Морфологічний склад яєць піддослідних перепілок, % (M±m, n=6) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Маса яйця: 

жовток 

33,06± 

0,425 

33,13± 

0,392 

33,20± 

0,347 

33,18± 

0,400 

33,13± 

0,457 

білок 
53,26± 

0,347 

53,08± 

0,400 

52,93± 

0,314 

52,85± 

0,502 

53,08± 

0,384 

шкаралупа 
13,68± 

0,200 

13,79± 

0,200 

13,87± 

0,155 

13,97± 

0,176 

13,79± 

0,225 

Відношення 

маси жовтка 

до маси білка 

0,620± 

0,012 

0,62± 

0,012 

0,63± 

0,008 

0,63± 

0,012 

0,62± 

0,012 

 

Таким чином, морфологічний склад яєць не зазнав суттєвих змін за 

використання в годівлі перепілок сухої барди у кількості 5–20 % за масою. 

Результати досліджень із впливу згодовування перепілкам сухої барди на 

їх яєчну продуктивність оприлюднені у науковій статті [99]. 

 

3.3.5. Хімічний склад яєць 

Окрім незначних змін маси яєць і складових частин, таких, відзначено 

невеликі зміни у їхньому хімічному складі (табл. 3.32). 

Найбільша різниця між групами за вмістом води, сухої та органічної 

речовини, протеїну, жиру становила близько 0,1 %, золи – 0,01 %, безазотних 

екстрактивних речовин – до 0,03 %. 
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Таблиця 3.32 

Хімічний склад яєць без шкаралупи, % (M±m, n=6) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Вода 73,74±0,363 
73,65± 

0,327 

73,67± 

0,457 

73,77± 

0,359 

73,65± 

0,416 

Суха 

речовина 
26,27±0,363 

26,35± 

0,327 

26,34± 

0,457 

26,23± 

0,359 

26,36± 

0,416 

Зола 0,90±0,004 0,89±0,008 0,90±0,004 0,90±0,004 0,89±0,004 

Органічна 

речовина 
25,37±0,367 

25,46± 

0,323 

25,44± 

0,457 

25,33± 

0,351 

25,47± 

0,416 

Протеїн 14,69±0,180 
14,74± 

0,216 

14,75± 

0,180 

14,59± 

0,318 

14,69± 

0,200 

Жир 7,99±0,396 8,02±0,302 8,03±0,306 8,05±0,237 8,06±0,302 

БЕР 2,69±0,335 2,71±0,347 2,66±0,306 2,70±0,290 2,71±0,335 

 

Таким чином, згодовування перепілкам яєчного напряму продуктивності 

сухої барди у кількості 5–20 % від маси комбікорму не впливає на хімічний 

склад їх яєць. 

 

3.3.6. Якісні показники шкаралупи 

Шкаралупа – захисна оболонка яйця. Звідси погіршення якості такої 

безумовно негативно вплине і на якість яєць, і на їх інкубаційні якості. Тому 

серед інших показників якості яєць досліджували товщину шкаралупи, її 

міцність та пружну деформацію (табл. 3.33). 
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Таблиця 3.33 

Якісні показники шкаралупи (M±m, n=6) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Шкаралупа: 

товщина, мм 

0,372± 

0,0114 

0,365± 

0,0152 

0,368± 

0,0132 

0,377± 

0,0112 

0,372± 

0,0128 

міцність, од.кг/сила-

мм2 

2,207± 

0,0197 

2,200± 

0,0118 

2,210± 

0,0155 

2,220± 

0,0186 

2,197± 

0,0147 

пружна 

деформація,мм                  

0,034± 

0,0007 

0,034± 

0,0010 

0,035± 

0,0009 

0,035± 

0,0007 

0,034± 

0,0006 

 

Одержані дані не засвідчили суттєвих змін якісних показників шкаралупи 

за споживання перепілками комбікормів із вмістом 5–20 % сухої барди. У 

тварин 2-ї й 3-ї дослідних груп товщина шкаралупи зменшилася, порівняно з 

контрольними показниками, відповідно, на 1,9 та 1,1 %. Яйця перепілок 5-ї 

дослідної групи за товщиною шкаралупи знаходилися на одному рівні з 

контрольними показниками. Найтовщою виявилася шкаралупа у яєць, знесених 

перепілками 4-ї дослідної групи – на 1,3 % більше за контрольний показник. 

Міцність шкаралупи спостерігали найбільшою також у яєць, знесених 

перепелами 4-ї дослідної групи, оскільки вони переважали контроль за цим 

показником на 0,6 %. За таким показником контрольних аналогів переважали і 

тварини 3-ї дослідної групи – на 0,1 %. Шкаралупа яєць, знесених перепілками 

2-ї й 5-ї дослідних груп мала меншу міцність, порівняно з контрольними 

аналогами, відповідно, на 0,3 та 0,5 %. 

Пружна деформація шкаралупи визначена однаковою у яєць, знесених 

перепілками 1-ї контрольної, 2-ї та 5-ї дослідних груп. Натомість у тварин 3-ї й 

4-ї дослідних груп згаданий показник виявився вищим за контроль на 3 %. 

Таким чином, істотних статистично значущих змін якісних показників 

шкаралупи яєць за згодовування сухої   барди не встановлено. 
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3.3.7. Інкубаційні якості яєць 

Беззаперечний той факт, що отримання високого показника виводу 

молодняку, його життєздатність та продуктивність залежать від якості 

інкубаційних яєць, на що у свою чергу поміж інших факторів впливає і годівля. 

Саме тому під час науково-дослідного експерименту досліджували інкубаційні 

якості яєць перепілок (табл. 3.34). 

Таблиця 3.34 

Інкубаційні якості яєць (M±m, n=100) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Закладено яєць для інкубації, шт. 100 100 100 100 100 

Заплідненість яєць, % 88 85 89 87 88 

Виводимість, % 89 91 89 90 91 

Вивід молодняку, % 78 77 79 78 80 

 

За наведеними даними, вплив згодовування сухої барди на інкубаційні 

якості яєць перепілок усіх груп відсутній. Так, заплідненість яєць перепілок 5-ї 

дослідної групи спостерігалася рівна контролю, 2-ї та 4-ї дослідних груп – 

поступалася перед ним, відповідно на 3 та 1 %, а 3-ї дослідної групи – навпаки, 

переважала контрольний показник на 1 %. Показник виводимості коливався в 

межах 2 %, а саме: тварини 3-ї дослідної групи за цим показником виявилися 

рівними контрольним, 2-ї та 5-ї дослідних груп – переважали контроль на 2 %, 

4-ї дослідної групи – на 1 %. 

Вивід молодняку з яєць перепелів 2-ї дослідної групи зафіксовано 

меншим за контрольний показник на 1 %. Тварини 4-ї дослідної групи за 

виводом молодняку знаходилися на рівні з контрольним. Перепілки 3-ї й 5-ї 

дослідних груп за цим показником переважали контрольних аналогів, 

відповідно,  на 1 та 2 %. 
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Отже звідси, не виявлено зв’язку між наявністю в раціоні перепелів сухої 

барди у кількості 5–20 % та інкубаційними якостями яєць. 

 

3.3.8. Споживання та витрати кормів 

Упродовж другого науково-господарського досліду проводився 

щодобовий моніторинг спожитих піддослідною птицею кормів (рис. 3.8;  табл. 

3.35), та визначення залежності між цим показником і продуктивністю тварин. 

 

 

Рис. 3.8. Загальне споживання корму за основний період досліду, кг/групу 

 

За весь основний період досліду найбільше корму спожили перепели 3-ї 

дослідної групи. За цим показником вони переважали тварин контрольної групи 

на 1,8 %. Дещо меншою перевагою відзначилися птахи 2-ї дослідної групи – 

1,5 %. Тварини 4-ї дослідної груп за основний період досліду з’їли майже таку 

ж кількість комбікорму, як і контрольні аналоги. Перепели 5-ї дослідної групи 

використали менше корму, ніж контрольні, на 0,4 % (табл.3.35). 

  

83

84

85

86

84,232

85,456
85,736

84,240

83,920

С
п

о
ж

и
ва

н
н

я
 к

о
р
м

у,
 к

г

1-ша контрольна 

група

2-га дослідна 

група

3-тя дослідна 

група

4-та дослідна 

група

5-та дослідна 

група



131 

Таблиця 3.35 

Середньодобове споживання корму, г/групу/добу 

Період досліду 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Місяць: перший 672,7± 

7,12 

675,7± 

5,80 

677,9± 

4,96 

671,6± 

5,96 

671,0± 

5,95 

другий 690,9± 

4,30 

704,9± 

4,25* 

705,4± 

5,30* 

691,2± 

4,65 

686,6± 

4,14 

третій 729,5± 

6,52 

749,3± 

6,59* 

752,3± 

5,75* 

729,6± 

4,17 

726,3± 

4,25 

четвертий 714,6± 

5,73 

718,6± 

7,49 

722,3± 

7,13 

715,6± 

6,31 

713,4± 

5,44 

За весь основний 

період 

701,9± 

3,60 

712,1± 

3,91 

714,5± 

3,82* 

702,0± 

3,56 

699,3± 

3,19 

 

Наведені дані свідчать, що різниця за середньодобовим споживанням 

корму між перепелами контрольної і дослідних груп упродовж першого місяця 

експерименту була несуттєва та коливалася у межах 0,8 %. Разом із тим, 

другого місяця основного періоду досліду птахи 2-ї та 3-ї дослідних груп 

переважали контрольних аналогів за згаданим показником, відповідно, на 2,0 

(Р<0,05) та 2,1 % (Р<0,05). Перевага перепелів 4-ї дослідної групи над птахами 

контрольної за кількістю спожитого корму в цей період була статистично 

незначущою і становила менше 0,1 %. Птахи 5-ї дослідної групи поступалися 

перед контрольними за цим показником на 0,6 %. 

Третій місяць науково-господарського експерименту відзначився 

суттєвою, статистично значущою перевагою перепелів 2-ї й 3-ї дослідних груп 

над контрольною за масою спожитого корму – відповідно, 2,7 (Р<0,05) та 3,1 % 

(Р<0,05). Тварини 4-ї дослідної групи споживали таку ж кількість корму, як і 
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контрольні. Поступалися перед останніми лише птахи 5-ї дослідної групи, 

з’їдаючи на 0,4 % менше комбікорму. 

У заключний місяць експерименту відзначали перевагу перепелів 2-ї й 3-ї 

дослідних груп над контрольними аналогами за масою спожитого за добу 

корму, відповідно, на 0,6 та 1,1 %. Птахи 4-ї групи перевершували контрольних 

за згаданим показником лише на 0,1 %, тоді як тварини 5-ї групи поступалися 

перед останніми на 0,2 %. 

У цілому за основний період науково-господарського експерименту 

найбільше за добу споживали корму тварини 3-ї групи – на 1,8 % (Р<0,05) 

більше контрольного показника. Трохи меншою виявилася перевага перепелів 

2-ї дослідної групи – 1,6 %. Птахи 4-ї дослідної групи споживали корм на рівні 

показників контрольних тварин, а перепели 5-ї дослідної групи поступалися 

перед останніми на 0,4 %.  

Упродовж чотирьох місяців основного періоду експерименту тварини 

різнилися між собою за продуктивністю, тому визначали витрати корму на 

одиницю продукції, тобто тут на 10 яєць (табл. 3.36). 

Витрати корму на виробництво 10 яєць у перші 30 діб основного періоду 

досліду спостерігали найбільшими у птахів 4-ї дослідної групи – на 2 % більше 

контрольного показника. Перепели 2-ї й 3-ї дослідних груп на виробництво 10 

яєць використовували на 2 % менше корму, ніж контрольні аналоги. Птахи 5-ї 

дослідної групи за цим показником знаходилися на одному рівні з 

контрольними. 

Упродовж другого періоду експерименту перепели 1-ї контрольної, 4-ї та 

5-ї дослідних груп на виробництво яєць витрачали однакому кількість корму, 

птахи 2-ї й 3-ї дослідних груп - на  4,4 % (Р<0,05) менше. 

Протягом третього місяця досліду відзначено перевагу тварин 5-ї 

дослідної групи над контрольними за витратами кормів на виробництво 10 яєць 

на 2,4 %. У цей період за згаданим показником птахи 2-ї й 3-ї дослідних груп 

поступалися перед контрольними аналогами на 4,9 % (Р<0,05), 4-ї дослідної 

групи – на 2,4 %. 
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Таблиця 3.36 

Витрати корму на одиницю продукції (10 яєць), кг 

Період досліду 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Місяць: перший 0,50± 

0,007 

0,49± 

0,009 

0,49± 

0,007 

0,51± 

0,009 

0,50± 

0,009 

другий 0,45± 

0,004 

0,43± 

0,005* 

0,43± 

0,005* 

0,45± 

0,005 

0,45± 

0,004 

третій 0,41± 

0,005 

0,39± 

0,004* 

0,39± 

0,004* 

0,40± 

0,004 

0,42± 

0,004 

четвертий 0,42± 

0,005 

0,40± 

0,005** 

0,40± 

0,005** 

0,41± 

0,005 

0,42± 

0,005 

За основний 

період 

0,44± 

0,005 

0,43± 

0,005* 

0,43± 

0,005* 

0,44± 

0,005 

0,45± 

0,005 

 

Під час четвертого експерименту тварини 1-ї контрольної та 5-ї дослідної 

груп за кількістю корму, витраченого на виробництво 10 яєць були рівними між 

собою, тоді як птахи 2-ї й 3-ї дослідних груп поступалися перед ними на 4,8 % 

(Р<0,01), 4-ї дослідної групи – на 2,4 %. 

За основний період досліду найменше корму використали перепели 2-ї та 

3-ї дослідних груп – на 2,3 % менше контрольного показника. Тварини 4-ї 

дослідної групи виявилися рівними контрольним, тоді як аналоги 5-ї дослідної 

групи перевершували контрольних на 2,3 %. 

Таким чином, найбільше корму за основний період досліду споживали 

перепели 3-ї дослідної групи. Проте саме вони та тварини 2-ї дослідної групи 

відзначилися найнижчим показником витрат корму на виробництво 10 яєць. 
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3.3.9. Перетравність поживних речовин кормів та баланс Нітрогену 

Уведення до складу комбікорму для перепілок-несучок сухої   барди по-

різному впливало на перетравність поживних речовин (табл. 3.37). 

Таблиця 3.37 

Коефіцієнти перетравності поживних речовин кормів, % (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Органічна 

речовина 

79,95± 

0,198 

81,07± 

0,146** 

81,71± 

0,211** 

81,19± 

0,160** 

80,17± 

0,155 

Протеїн 
81,40± 

0,709 

83,05± 

0,277 

83,79± 

0,314 

82,75± 

0,225 

80,45± 

0,268 

Жир 
82,72± 

0,580 

83,43± 

0,576 

84,72± 

0,230 

82,73± 

0,424 

81,22± 

0,222 

Клітковина 
7,41± 

0,443 

8,48± 

0,413 

10,07± 

0,333** 

10,71± 

0,335** 

9,56± 

0,391* 

БЕР 
85,07± 

0,141 

85,86± 

0,295 

86,33± 

0,197** 

85,81± 

0,188* 

85,10± 

0,222 

 

Як свідчать наведені дані, перепели 2-; 3-; 4- та 5-ї дослідних груп 

повніше перетравлювали органічну речовину комбікорму, переважаючи 

контрольних аналогів, відповідно, на 1,12 % (Р<0,01); 1,76 (Р<0,01); 1,24 

(Р<0,01) та 0,22 %. Однак ця перевага не розкриває всю ситуацію, оскільки 

зміни перетравності поживних речовин відбулися різні. 

Так, перетравність протеїну у перепелів 5-ї дослідної групи виявилася 

меншою за контрольний показник на 0,95 %, тоді як тварини 2-; 3- й 4-ї 

дослідних груп, навпаки, переважали контрольних птахів за згаданим 

показником, відповідно, на 1,65 %; 2,39 та 1,35 %. Статистичної значущості за 

цією різницею не встановлено. 
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Перетравність жиру у перепілок 5-ї дослідної групи теж відзначена 

меншою за контроль на 1,5 %. Тварини контрольної та 4-ї дослідної групи були 

майже рівними за перетравністю жиру, оскільки різниця між ними становила 

лише 0,01 %. Натомість птахи 2-ї й 3-ї дослідних груп перевершували 

контрольних аналогів за цим показником, відповідно, на 0,71 та 2,0 %. Попри 

суттєву різницю між тваринами різних груп за перетравністю жиру, 

статистичної значущості вона не мала. 

Перетравність клітковини найвищу спостерігали у тварин 4-ї дослідної 

групи. За цим показником вони переважали контрольних птахів на 3,3 % 

(Р<0,01). Суттєвою виявилася перевага і перепілок 3-ї дослідної групи над 

контрольними – 2,66 % (Р<0,01). Статистично значущою була також перевага 

перепілок 5-ї дослідної групи над контрольними аналогами за перетравністю 

клітковини, яка становила 2,15 % (Р<0,05). Найменше за згаданим показником 

від контролю відрізнялися тварини 2-ї дослідної групи, які переважали його на 

1,07 %. 

За перетравністю безазотних екстрактивних речовин найзначніше, 

контрольних перепілок переважали тварини 3-ї дослідної групи – на 1,26 % 

(Р<0,01). У птахів 2-ї та 4-ї дослідних груп відзначено схожі показники 

перетравності безазотних екстрактивних речовин із переважанням 

контрольних, відповідно, на 0,79 та 0,74 % (Р<0,05). Перепілки  5-ї дослідної 

групи практично не відрізнялися від контрольних за цим показником, 

переважаючи останніх лише на 0,03 %. 

Таким чином, споживання у складі комбікормів сухої   барди у кількості 

5–20 % суттєво впливало на перетравність поживних речовин кормів, 

змінюючи її у бік позитиву, так і негативу. 

Упродовж фізіологічного експерименту досліджували і баланс Нітрогену 

(табл. 3.38). 
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Таблиця 3.38 

Баланс Нітрогену (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Спожито з 

кормом, г 
1,32±0,007 

1,35± 

0,013 

1,38± 

0,001** 

1,35± 

0,007* 

1,32± 

0,007 

Виділено з 

послідом, г 
0,25±0,009 

0,23± 

0,003 

0,22± 

0,004 

0,23± 

0,003 

0,26± 

0,005 

Утримано в 

організмі, г 
1,08±0,012 

1,12± 

0,013 

1,16± 

0,004** 

1,12± 

0,007* 

1,06± 

0,004 

 

Результати досліджень свідчать, що включення до складу комбікорму 

сухої   барди вплинуло на споживання корму, а відповідно і Нітрогену. Так, 

найбільше Нітрогену упродовж фізіологічного експерименту споживали 

перепілки 3-ї дослідної групи, які перевершили контрольних тварин на 4,5 % 

(Р<0,01). Птахи 2-ї й 4-ї дослідних груп споживали однакову кількість 

Нітрогену, яка на 2,3 % перевищувала контрольний показник. Проте ця 

перевага була статистично значущою лише у тварин 4-ї дослідної групи 

(Р<0,05). Перепілки 5-ї дослідної групи виявилися рівними контрольним 

аналогам за кількістю спожитого Нітрогену. 

Виділення Нітрогену з послідом найбільші спостерігали у тварин 5-ї 

дослідної групи. Лише вони переважали контрольних аналогів за цим 

показником на 4,0 %. Перепілки 2-ї й 4-ї дослідних груп виділяли однакову 

кількість Нітрогену, яка була меншою за контрольний на 8,0 %. Найменше 

Нітрогену з послідом виділяли птахи 3-ї дослідної групи – на 12,0 % менше від 

контрольних тварин. Незважаючи на таку суттєву різницю за кількістю 

виділеного Нітрогену між тваринами контрольної та дослідних груп 

статистичної значущості вона не мала. 
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Найважливішим визнана кількість утриманого в організмі тварин 

Нітрогену. За цим показником вирізнялися перепілки 3-ї дослідної групи, що 

переважали контрольних аналогів на 7,4 % (Р<0,01). У тілі птахів 2-ї й 4-ї 

дослідних груп відклалася однакова кількість Нітрогену і за цим показником 

тварини вказаних груп переважали контрольних на 3,7 %. Варто зауважити, що 

перевага перепілок 4-ї дослідної групи над контрольними за цим показником 

була статистично значущою (Р<0,05). 

Кількість засвоєного Нітрогену відносно спожитого відображено на 

рисунку 3.9.  

 

Рис. 3.9. Утримання Нітрогену, % від спожитого 

 

Найбільша частка Нітрогену відклалася у організмі тварин 3-ї дослідної 

групи. Перевага таких над контролем становила 2,39 %. Незважаючи на 
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4-ї дослідних груп використовували його по-різному, очевидно через 

математичне скорочення під час розрахунків. Так, перевага перепілок 2-ї 

дослідної групи над контрольними становила 1,65%, тоді як  4-ї дослідної групи 

– 1,35 %. Найгірше, серед піддослідних перепілок, використовували спожитий 
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Нітроген тварини 5-ї дослідної групи. Частка засвоєного Нітрогену від 

спожитого у них була меншою за контроль на 0,95 %. 

 

3.3.10. Гематологічні показники 

Біохімічні та морфологічні показники крові перепілок за згодовування 

сухої барди не зазнали суттєвих змін, що підтверджують дані таблиці 3.39. 

Таблиця 3.39 

Гематологічні показники перепілок (M±m, n=4) 

Показник 

Група тварин 

контрольна дослідна 

1-ша 2-га 3-тя 4-та 5-та 

Гемоглобін, г/л 112,0±2,47 
114,3± 

4,28 

115,5± 

3,58 

113,0± 

3,95 

115,0± 

3,95 

Загальний білок, 

г/л 
38,6±1,25 

39,5± 

1,60 

39,1± 

1,81 

40,1± 

1,37 

41,1± 

1,53 

Еритроцити, Т/л 3,4±0,16 3,4±0,18 3,6±0,13 3,5±0,15 3,6±0,15 

Лейкоцити, Г/л 13,0±0,59 
12,9± 

0,33 

12,8± 

0,53 

12,7± 

0,40 

12,6± 

0,31 

Еозінофіли, % 5,0±0,37 4,9±0,28 4,8±0,32 4,5±0,42 4,6±0,35 

Нейтрофіли 

паличкоядерні, 

% 

1,0±0,14 1,1±0,07 1,0±0,11 0,7±0,14 1,0±0,12 

Нейтрофіли 

сегментоядерні, 

% 

31,1±1,38 
32,2± 

1,21 

32,0± 

0,84 

31,1± 

1,05 

31,7± 

1,47 

Лімфоцити, % 55,7±1,32 
54,1± 

1,29 

54,0± 

1,01 

55,9± 

1,15 

54,7± 

1,58 

Моноцити, % 7,2±0,41 7,8±0,42 8,3±0,40 7,9±0,58 8,0±0,40 
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У перепілок всіх дослідних груп незначно підвищився рівень 

гемоглобіну. Так, за цим показником птахи 2-ї дослідної групи переважали 

контрольних аналогів на 2,1 %, 3-ї дослідної групи – на 3,1 %, 4-ї дослідної 

групи – на 0,9 %, 5-ї дослідної групи – на 2,7 %. Статистичної значущості у 

такому відхиленні не встановлено, а показники перебували в межах 

фізіологічної норми. 

Уведення до складу комбікормів перепілок дослідних груп сухої барди 

зумовило незначне підвищення концентрації білка в крові. За цим показником 

тварини 2-ї й 3-ї дослідних груп переважали контрольних, відповідно, на 2,3 та 

1,3 %, 4-ї та 5-ї дослідних груп – відповідно, на 3,9 та 6,5 %. Ця різниця не 

отримала статистичного підтвердження, а концентрація білка в крові перепілок 

знаходилася в межах фізіологічної норми. 

Щодо концентрації еритроцитів у крові перепілок, то найвищим цей 

показник виявився у тварин 3-ї та 5-ї дослідних груп – на 5,9 % вищий за 

контроль. Птахи 4-ї дослідної групи переважали контрольних аналогів на 2,9 %, 

тоді як 2-ї дослідної групи – були рівними аналогам 1-ї контрольної групи. 

На відміну від концентрації еритроцитів, лейкоцитів спостерігали 

найбільше у крові перепілок 1-ї контрольної групи. Причому відзначена 

тенденція до обернено пропорційного їх зниження, хоча вірогідної значущості 

не встановлено. Так, із збільшення частки сухої барди на 5 %, концентрація 

лейкоцитів зменшувалася на 0,1 Г/л, або 0,8 %. Отже, тварини 2-ї дослідної 

групи поступалися перед контрольними на 0,8 %, 3-ї дослідної групи – на 1,5 %, 

4-ї дослідної групи – на 2,3 %, 5-ї дослідної групи – на 3,1 %.  

Оцінка змін лейкоцитарної формули показала, що суттєвих та 

статистично значущих відмінностей між тваринами контрольної та дослідних 

груп не встановлено. За часткою еозинофілів перепілки 2-; 3-; 4- та 5-ї 

дослідних груп поступалися перед контрольними аналогами, відповідно, на 

0,1 %; 0,2; 0,3 та 0,4 %.  

Паличкоядерних нейтрофілів у серед лейкоцитів крові тварин 1-ї 

контрольної, 3-ї та 5-ї дослідних груп була однакова кількість. Натомість 
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тварини 2-ї дослідної групи переважали контроль за цим показником на 0,1 %, а 

4-ї дослідної групи – поступалися перед ним на 0,3 %. Така суттєва різниця не 

мала статистичної значущості. 

За концентрацією сегментоядерних нейтрофілів вирізнялися тварини 2-ї 

дослідної групи, які переважали контрольних аналогів на 1,1 %. Дещо меншою 

перевагою, а саме 0,9 % відзначилися перепілки 3-ї дослідної групи. Птахи 5-ї 

дослідної групи перевершували контрольних за цим показником на 0,6 %, 4-ї 

дослідної групи – були рівними контролю. Таким чином, ніякої закономірності 

між споживанням сухої барди та рівнем сегментоядерних нейтрофілів не 

встановлено. 

Лімфоцити – основні клітини імунної системи. У крові перепілок 4-ї 

дослідної групи їхня кількість збільшувалася на 0,2 %, тоді як 2-, 3- та 5-ї 

дослідних груп – зменшувалася, відповідно, на 1,6 %, 1,7 та 1,0 %. 

Кількість моноцитів у крові перепілок усіх дослідних груп виявилася 

вищою за контрольний показник. Так, птахи 2-ї дослідної групи переважали 

контрольних за цим показником на 0,6 %, 3-ї дослідної групи – на 0,9 %, 4-ї 

дослідної групи – на 0,7 %, 5-ї дослідної групи – на 0,8 %. 

Таким чином, зміни гематологічних показників у перепілок, що 

споживали комбікорми з вмістом сухої барди у кількості 5–20 % за масою, 

знаходилися в межах фізіологічної норми і несуттєво відхилялися від 

контрольних. 

 

3.4. Економічна ефективність 

Результати, отримані в науково-господарських дослідах на невеликому 

поголів’ї тварин, обов’язково мають бути апробовані під час виробничої 

перевірки в умовах господарства за використання промислової технології 

виробництва продукції тваринництва. Саме тому було проведено виробничу 

перевірку на оцінку економічної ефективності її результатів в умовах 

СТОВ «Продовольчий Альянс». 
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До виробничої перевірки результатів науково-господарських дослідів 

було залучено 4000 перепелів породи Фараон (м’ясний напрям продуктивності) 

та 4000 японських перепелів (яєчний напрям продуктивності). Основні 

результати виробничої перевірки наведено у таблиці 3.40. 

Таблиця 3.40 

Результати виробничої перевірки ефективності згодовування сухої 

барди перепелам 

Показник 

Молодняк 

м’ясного напряму 

продуктивності 

Перепели яєчного 

напряму 

продуктивності 

Базовий 

варіант 

Новий 

варіант 

Базовий 

варіант 

Новий 

варіант 

Вміст сухої барди у комбікормі, % – 10 – 10 

Поголів’я тварин на початку 

виробничої перевірки, голів 
2000 2000 2000 2000 

Тривалість перевірки, діб 35 35 120 120 

Збереженість поголів’я, % 88,4 88,9 90,3 91,1 

Поголів’я тварин вкінці 

виробничої перевірки, голів 
1768 1778 1806 1822 

Валовий приріст живої маси, кг 395,172 401,068 – – 

Кількість зібраних яєць, шт. – – 155437 160204 

Витрати комбікормів, всього, кг 1279 1310 6446,64 6931,63 

 

Під час виробничої перевірки в умовах промислового виробництва яєць 

та м’яса перепелів відзначено збільшення як м’ясної, так і яєчної 

продуктивності тварин, які споживали новий варіант комбікорму (вміст сухої 

барди в комбікормі 10 % за масою), порівняно з базовим. Разом із тим, тварини 

цих груп спожили більше комбікорму, тому було проведено економічну оцінку 

отриманих результатів виробничої перевірки (табл. 3.41). 
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Таблиця 3.41 

Економічна ефективність згодовування сухої барди перепелам 

м’ясного та яєчного напрямків продуктивності 

Показник 

Молодняк 

м’ясного напряму 

продуктивності 

Перепели яєчного 

напряму 

продуктивності 

Базовий 

варіант 

Новий 

варіант 

Базовий 

варіант 

Новий 

варіант 

Вміст сухої барди у комбікормі, % – 10 – 10 

Вартість 1 кг комбікорму, грн 12,70 12,27 10,76 10,05 

Загальна вартість витрачених 

кормів, грн 
16243,30 16073,7 69365,85 69662,88 

Інші витрати, пов’язані з 

вирощуванням птиці, грн 
9296,00 9296,00 53523,18 53523,18 

Реалізаційна ціна 10 яєць, грн – – 13,50 

Виручка від реалізації яєць, грн – – 209839,95 216275,40 

Реалізаційна ціна 1 кг м’яса, грн 110,00 100,00 

Виручка від реалізації м’яса, грн 37648,00 38181,00 22755,60 23212,30 

Прибуток, грн 12108,70 12811,30 109706,48 116301,64 

Рівень рентабельності, % 47,4 50,5 89,3 94,4 

 

Вирощування перепелів м’ясного напряму продуктивності передбачає 

використання різних комбікормів упродовж неоднакового періоду (1–21 доба та 

22–35 доба). Враховуючи ціну та кількість спожитих комбікормів, загальна 

вартість витрачених кормів виявилася вищою на 1 % у тварин, які споживали 

базовий комбікорм. І хоча вони споживали на 2,4 % менше корму, його ціна 

була вищою на 3,4 %. Упродовж періоду вирощування перепели, комбікорм 

яких містив 10 % сухої барди, відзначилися на 1,4 % вищою м’ясною 

продуктивністю, ніж аналоги, що споживали базовий комбікорм, тому і виручка 

від реалізації їх м’яса була більшою на 1,4 %. Загальний прибуток від 
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вирощування перепелів м’ясного напряму продуктивності був більшим у групі 

тварин, які споживали комбікорм із вмістом 10 % сухої барди. Вони 

переважали контрольних аналогів за цим показником на 5,8 %. Таким чином, 

використання у годівлі перепелів м’ясного напряму продуктивності 

комбікормів із вмістом 10 % сухої барди сприяло підвищенню рентабельності 

виробництва перепелятини на 3,1 %. 

Уведення до складу комбікорму перепілок-несучок 10 % сухої барди 

призвело до здешевлення 1 кг кормосуміші на 71 копійку, або 6,6 %. Проте 

споживання базового комбікорму було на 7,5 % меншим, ніж кормосуміші із 

вмістом 10 % сухої барди. Саме тому, за згодовування перепелам нового 

дешевшого комбікорму із вмістом 10 % сухої барди, загальна вартість 

спожитих кормів у цієї птиці вища за базовий варіант на 0,4 %. За різниці у 

продуктивності 3,1 % на користь нового рецепту комбікорму із вмістом 10 % 

сухої барди, виручка від реалізації яєць в цій групі була вищою також на 3,1 %. 

Споживаючи комбікорм, до складу якого введено 10 % сухої барди у перепелів 

спостерігали вищі середньодобові прирости, тому від реалізації м’яса виручка в 

цій групі також була вищою на 2,0 %. Отже, у підсумку загальний прибуток від 

виробництва яєць за використання комбікорму із вмістом 10 % сухої барди був 

більшим за базовий варіант годівлі на 6,0 %, рентабельність виробництва яєць – 

на 5,1 %. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Згодовування сухої барди у складі комбікормів як для молодняку 

перепелів, так і для перепілок-несучок, по-різному впливало на їх 

продуктивність, якість продукції, перетравність поживних речовин, 

гематологічні показники та конверсію корму. При цьому варто зазначити, що 

залежно від частки сухої барди в комбікормі (5 %, 10, 15 чи 20 %) зміни, що 

відбувалися в організмі птиці за споживання такого корму були як 

позитивними, так і негативними порівняно з контрольними тваринами, які не 

споживали з комбікормом сухої барди. 

Включення різної кількості сухої барди у комбікорм молодняку перепелів 

у віці 7–35 діб виявляло подекуди статистично значущий вплив на їх 

продуктивність. Так, у віці 8–14 діб найбільшими середньодобовими 

приростами відзначилися тварини, комбікорм яких містив 15 % сухої барди, 

хоча перевага над контрольними становила лише 3,3 %, або 230 мг. У 

наступний віковий період, 15–21 доба, першість за середньодобовим приростом 

маси тіла відзначена у перепелів, що споживали з комбікормом 5 % сухої 

барди. Перевага таких над контролем становила 550 мг, або 6,8 % та була 

статистично значущою (Р<0,05). У віці 22–28 тижнів найвищий приріст живої 

маси за добу показали перепели, комбікорм яких містив 15 % сухої барди, 

випереджаючи контрольних тварин лише на 70 мг, або 0,9 %. Досить 

прогнозовано, в останній тиждень вирощування найвищу продуктивність за 

приростами маси тіла показали птахи, частка сухої барди в раціоні яких 

становила 10 %. Вони впевнено переважили контрольних аналогів за цим 

показником на 430 мг, або 7,8 %, проте статистичної значущості ця різниця не 

мала. Аналіз середньодобових приростів живої маси за весь період 

вирощування (7–35 діб) показав, що найвищу продуктивність виявили 

перепели, комбікорм яких містив 10 % сухої барди, оскільки вони випередили 

контрольних тварин на 190 мг, або 3,0 % (Р<0,01). Варто зауважити, що за 
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вмісту в комбікормі 20 % барди середньодобові прирости перепелів, які його 

споживали майже в усі вікові періоди були меншими за контрольний показник. 

Позитивний вплив на продуктивність перепелів м’ясного напряму 

продуктивності за споживання у складі комбікорму сухої барди відзначали й 

інші науковці. Так, вчені [185] стверджують, що серед досліджуваних рівнів 

сухої барди в комбікормі перепелів, а це 0 %, 10, 20 та 30 %, найвищої 

продуктивності досягли ті, що споживали комбікорм із вмістом 20 % вказаного 

кормового засобу. 

Дослідники Єгипту [170] публікують наукові праці, в яких показують 

позитивний вплив включення як 30, так і 60 % сухої барди в комбікорм 

перепелів. При цьому найвищого абсолютного приросту, а саме на 9,1 % 

більше, ніж у контролі, птахи досягають за вмісту в кормі 60 % цього 

кормового засобу. Тоді як за частки 30 % збільшення абсолютного приросту 

становить 8,1 %. 

Російські вчені у своїх дослідженнях на курчатах-бройлерах довели, що 

згодовування 4 та 6 % БМВД, до складу якого включено 45 % сухої барди, у 

складі комбікорму сприяє підвищенню середньодобових приростів, відповідно, 

на 0,5 та 1,2 % [119]. Результати інших досліджень, проведених також у Росії 

[36], показали, що за згодовування курчатам-бройлерам у складі комбікормів 4 

та 6 % сухої барди з ячменю приріст їх живої маси збільшується, відповідно, на 

2,7 та 2,0 %. 

Отже, результати власних досліджень узгоджуються з 

експериментальними даними зарубіжних вчених щодо позитивного впливу 

згодовування сухої барди у складі комбікорму на ріст перепелів. Проте варто 

зауважити що у власних дослідженнях збільшення вмісту сухої барди до 20 % 

чинило негативний вплив на продуктивність перепелів відносно контролю, тоді 

як під час експериментів зарубіжних дослідників навіть за рівня 30 та 60 % 

цього кормового засобу в раціоні перепелів м’ясного напряму продуктивності 

приріст їх живої маси перевищував аналогічний показник контрольної групи. 
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Підвищення інтенсивності росту птахів може відбутися лише за 

акумуляції більшої кількості поживних речовин у тканинах їх організму. Тож 

птахи повинні або більше споживати корму, або повніше перетравлювати його 

поживні речовини. У власних дослідженнях встановлено, що перепели м’ясного 

напряму продуктивності спожили більше корму, а саме: за рівня 5 % сухої 

барди в кормосуміші – на 0,9 %, 10 % – на 1,5 %, 15 % – на 1,1 %, проти 

контрольної групи. Птахи, комбікорм яких містив 20 % сухої барди з’їли корму 

на 10,2 % менше, ніж контрольні тварини. При цьому на 1 кг приросту живої 

маси перепели витрачали: за вмісту 5 і 15 % сухої барди в раціоні – на 0,9 % 

менше корму, ніж контрольні тварини, 10 % сухої барди – 2,4 % менше корму, а 

20 % сухої барди – на 1,8 % більше корму. 

У дослідженнях єгипетських науковців [170] відзначено, що за вмісту в 

комбікормі 30 % сухої барди перепели споживали  на 1,2 % більше корму, а 

витрати його на кілограм приросту зменшувалися на 6,4 %. Збільшення частки 

сухої барди в комбікормі до 60 % сприяло збільшенню кількості спожитого 

корму на 3,8 % та зниження його витрат на 4,9 %. Схожа тенденція мала місце і 

у дослідженнях, проведених російськими вченими на курчатах-бройлерах [119]. 

Так, птахи, комбікорм яких містив 4 % та 6 % БМВД, із 45 % сухої барди у 

складі, спожили його більше, ніж контрольні тварини, на 1,6 %. Так,                 

Т. В. Єгорова  відзначала, що згодовування курчатам-бройлерам комбікормів із 

вмістом 4 та 6 % сухої барди з ячменю сприяє зниженню витрат корму на 

кілограм приросту, відповідно, на 2,9 та 3,4 % [36].  

Окрім збільшення споживання корму, виявлено підвищення 

перетравності його поживних речовин. Так, статистична обробка отриманих 

результатів дає можливість впевнено стверджувати, що за згодовування 

комбікормів із вмістом сухої барди у кількості 5 % у віці 16–21 доба 

підвищується перетравність органічної речовини на 1 % (Р<0,01) та протеїну – 

на 1,5 % (Р<0,05), у віці 30–35 діб – органічної речовини на 1,2 % (Р<0,05), 

жиру – на 1,6 % (Р<0,05), клітковини – 1,2 % (Р<0,01). Збільшення частки сухої 

барди до 10 % сприяє підвищенню перетравності органічної речовини, у віці 
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16–21 доба, на 0,8 % (Р<0,05) та протеїну – на 1,27 % (Р<0,05), у 30–35-денному 

віці – органічної речовини – на 2,1 % (Р<0,001), жиру – на 1,7 % (Р<0,05), 

клітковини – на 2,0 % (Р<0,05). Подальше збільшення вмісту сухої барди в 

комбікормі до 15 % також позитивно впливало на перетравність поживних 

речовин кормів, проте статистично значущими виявилися лише зміни за 

перетравністю сирої клітковини у віці 30-35 діб – на 1,9 % (Р<0,05) більше, ніж 

у контролі. За вмісту у комбікормі 20 % сухої барди перепели гірше 

перетравлювали всі поживні речовини, окрім клітковини. Статистично 

значущими були зміни перетравності органічної речовини та протеїну у віці 16–

21 доба, відповідно, на 1,5 та 2,3 % (Р<0,05) у бік зменшення, а також у віці 30–

35 діб органічної речовини – на 1,0 % (Р<0,05) у бік зменшення та клітковини – 

на 1,5 % (Р<0,05) у бік збільшення. 

Оцінку змін перетравності поживних речовин у перепелів здійснювали і 

єгипетські науковці [170], згодовуючи їм комбікорми з вмістом 30 та 60 % сухої 

барди. На відміну від власних досліджень, тут відзначено, що за вмісту 30 % 

сухої барди, перепели на 3 % гірше перетравлювали протеїн (Р<0,05), а за 

вмісту 60 % зниження перетравності протеїну становило 4,21 %. Проте 

органічні речовини перетравлювалися майже на рівні контролю, з коливаннями 

у межах 0,2 %. 

Під час науково-господарського досліду значну увагу приділяли забійним 

якостям та хімічному складу м’яса – основного продукту, який отримують від 

перепелів м’ясного напряму продуктивності. Оскільки передзабійна маса птахів 

різних груп була різною і максимально відповідала середній показникам у 

групі, то і вихід напівпатраної та патраної тушки теж суттєво різнився. Так, 

найбільшою статистично значущою перевагою за масою патраної тушки 

вирізнялися перепели, що споживали у складі комбікорму 10 % сухої барди – 

4,0 % (Р<0,05). Натомість, за частки сухої барди 20 % вихід патраної тушки 

зменшувався на 3,5 % (Р<0,05). Щодо виходу їстівних частин, то статистично 

значущим було зменшення маси м’язів кінцівок на 13,2 % (Р<0,05) у птахів, що 

споживали комбікорми із вмістом 15 та 20 % сухої барди. Також у цих тварин 



148 

встановлено суттєве зниження індексу м’ясності тушки та індексу м’ясності 

кінцівок(Р<0,05). 

Хімічний склад м’яса за згодовування комбікормів із вмістом 5–20 % 

сухої барди теж зазнав змін. Так, наслідком споживання комбікормів, які 

містили 10 % та більше вказаного кормового засобу відзначено незначне і 

статистично незначуще підвищення вологості та зниження вмісту органічної 

речовини. Причиною таких негативних змін стало зниження вмісту протеїну в 

м’ясі на 0,6–0,9 %. Аналіз амінокислотного складу не виявив статистично 

значущих змін за споживання сухої барди, проте варто зауважити вмісту 

незамінних амінокислот на 1,3 % за вмісту в комбікормі 5 % сухої барди, на 

1,7 % – за вмісту 10 % барди, на 0,9 % – за вмісту 15 % барди та на 1,2 % – за 

вмісту 20 % сухої барди в раціоні. 

Багато уваги забійних якостям перепелів та якості м’яса за споживання 

10–30 % сухої барди у складі комбікормів приділили турецькі науковці [185]. 

Вони встановили статистично значуще зменшення маси підшлункової залози та 

сліпої кишки, підвищення вмісту сухої речовини в м’ясі. Вміст жиру в м’ясі 

коливався і кожна різниця з контрольною групою була статистично значущою. 

Також мала місце тенденція до збільшення частки золи та протеїну у м’ясі. 

Про тенденцію до зниження відносної маси печінки та м’язового шлунка, 

а також підвищення відносної маси серця за частки 30 і 60 % сухої барди в 

комбікормі повідомляли єгипетські вчені [170].  

У дослідах на курчатах-бройлерах, проведеними групою російських 

науковців [119], було показано несуттєве збільшення вологи у білому м’ясі та 

зниження цього показника у червоному м’ясі, а також незначне підвищення 

вмісту білка і зниження частки золи за згодовування 4 та 6 % БМВД, яка 

містила 45 % сухої барди. Дослідники США [216], згодовуючи курчатам-

бройлерам комбікорми із вмістом 6 %, 12, 18 та 24 % сухої ї барди відзначали 

несуттєве підвищення вмісту жиру та зниження частки вологи й протеїну в 

грудних м’язах. Натомість м’язи ніг за згодовування таких кормів курчатам-
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бройлерам, вирізнялися несуттєвим зниженням жиру, підвищенням вологості та 

коливаннями вмісту протеїну як у бік збільшення, так і зменшення.  

Таким чином, включення до складу комбікорму перепелів м’ясного 

напряму продуктивності сухої барди у кількості 5–20 % впливає на споживання 

корму та його перетравність. Це, у свою чергу, зумовлює зміну продуктивності 

тварин, їх забійних якостей та хімічного складу м’яса. Результати досліджень, 

отримані під час науково-господарського досліду здебільшого узгоджуються з 

результатами схожих експериментів, виконаних іноземними дослідниками. 

Окрім м’яса, важливим сегментом перепілівництва вирізняється 

виробництво яєць як харчового, так і інкубаційного призначення. Тож 

експеримент із згодовування перепелам комбікормів із вмістом 5–20 % сухої 

барди було проведено і на несучках. 

Згодовування комбікормів з різним умістом сухої барди перепілкам 

вплинуло на їх продуктивність. За концентрації 5 % сухої барди в комбікормі за 

чотири місяці основного періоду науково-господарського експерименту 

несучість перепілок (на середню несучку) перевищувала контрольний показник 

на 2,2 %. Перевага тварин, комбікорм яких містив 10 % сухої барди, над 

контрольними за цим показником становила 2,9 % і була найбільшою. 

Споживаючи кормосуміш із вмістом 15 % сухої барди, птахи перевершували 

контроль за продуктивністю на середню несучку на 1,8 %. Натомість частка 

сухої барди 20% у комбікормі перепілок  негативно впливала на їх 

продуктивність і такі тварини за несучістю на середню несучку поступалися 

перед контрольними аналогами на 3,1 %. 

Отримані результати відрізняються від даних індійських науковців [217], 

які вказують на зниження яйценосності перепілок вже за дози вмісту 5 % сухої 

барди в комбікормі. Подальше збільшення частки сухої барди в кормосуміші до 

10 %, 15 та 20 % зумовлювало й подальше зниження продуктивності. 

Натомість бразильські науковці [153] вказують на підвищення 

продуктивності перепілок за вмісту 5 та 10 % сухої барди в комбікормі. При 

цьому найвищої продуктивності птахи досягали за концентрації 5 % сухої 
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барди в комбікормі. Тоді як подальше підвищення її вмісту до 15 та 20 % 

зумовлює зниження продуктивності нижче рівня контрольної групи. 

У дослідженнях польських науковців [234] яєчна продуктивність 

перепілок підвищувалася за вмісту в комбікормі 5 і 15 % сухої барди, тоді як 

концентрація в ньому 10 та 20 % вказаного кормового засобу викликала 

зниження продуктивності цих тварин порівняно з контрольними. 

Спільні експерименти пакистанських, китайських та єгипетських 

науковців [214] показали зниження несучості курей за вмісту 5,5 %, 11, 16,5 та 

22 % сухої барди у складі комбікорму. 

Не зважаючи на кардинально різні результати експериментів, проведених 

у різних країнах світу, всі вони вказують на однозначно негативний вплив 

включення до складу комбікорму сухої барди у дозі 20 % на яєчну 

продуктивність перепелів. 

Важливим господарським показником виступає маса яєць. У власних 

дослідженнях встановлено, що за чотири місяці експерименту середня маса 

яйця за споживання комбікормів із вмістом 5 % сухої барди підвищувалася на 

0,7 % відносно контролю, 10 % – на 1,1 %, 15 % – 0,4 %, а за концентрації 20 % 

– зменшувалася на 0,2 %. При цьому, упродовж другого місяця експерименту 

відзначали статистичну значущість різниці за масою яєць між контрольними 

тваринами і такими,що споживали 5–15 % сухої барди у складі комбікорму. 

На відміну від власних досліджень, в експериментах бразильських 

науковців [153] виявлено суттєвіше підвищення маси яєць перепілок: за 

концентрації в комбікормі 5 % сухої барди – на 0,8 %, 10 % барди – на 3,1 %, 

15 % барди – на 6,1 %, 20 % барди – на 3,9 %. 

Аналогічними власним були результати досліджень польських вчених 

[234]. За вмісту 5 %, 10 та 15 % сухої барди в комбікормі маса яєць перепілок 

перевищувала контрольний показник, тоді як включення 20 % сухої барди до 

складу кормосуміші зумовило зниження маси яйця у птахів. 
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В аналогічних дослідженнях [217] на перепілках-несучках уведення 5–

20 % сухої барди до складу комбікорму негативно вплинуло на масу яєць, до 

того ж різниця була статистично значущою. 

Під час науково-господарського досліду на перепелах яєчного напряму 

продуктивності встановлена незначна зміна хімічного складу яєць, проте 

різниця не була статистично значущою. Спостерігалася тенденція до 

підвищення вмісту жиру пропорційно збільшенню частки сухої барди у 

комбікормі. Решта змін не мали залежності від вмісту вказаного кормового 

засобу у кормосуміші. 

Дещо схожі результати демонструють науковці Пакистану, Єгипту та 

Китаю [214]. У цих дослідженнях за включення 5,5 та 11 % сухої барди у 

комбікорм курей-несучок у складі яєць зафіксовано статистично значуще 

підвищення вмісту вологи і зниження концентрації протеїну та жиру. 

Натомість, за підвищення частки сухої барди до 16,5 % зміни хімічного складу 

були оберненими: зниження вмісту вологи й підвищення концентрації протеїну 

та жиру. 

Важливі для яйця також якісні показники шкаралупи. У власних 

дослідженнях не виявлено суттєвих змін товщини, міцності та пружної 

деформації шкаралупи. У науковій літературі не висвітлено інформації про 

наявність схожих досліджень на птиці. 

Також у доступній літературі відсутні відомості про вплив включення 

сухої барди до складу комбікормів перепелів на інкубаційні якості яєць. Разом 

із тим, як виявилося,  що заплідненість яєць не залежить від частки сухої барди 

в комбікормі. Виводимість яєць у перепілок, що споживали 5–20 % барди у 

складі комбікорму не була нижчою за контроль, а вивід молодняку за дози 5 % 

сухої барди в кормосуміші поступався перед контрольним показником. 

Одним із найважливіших господарських показників визнано споживання 

та витрати кормів. Зміни у споживанні корму перепелами яєчного напряму 

продуктивності відзначено прямо пропорційними зміні продуктивності птахів. 

Найпродуктивніша група споживала найбільше корму, найменш продуктивна 
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птиця – найменше корму. При цьому варто зазначити, що за середньодобовим 

споживанням корму упродовж другого і третього місяців досліду, різниця між 

тваринами, частка барди в комбікормі яких становила 5 і 10 %, та 

контрольними аналогами була статистично значущою. Також вірогідна  різниця 

між перепелами, які споживали 10 % сухої барди у складі комбікорму та 

контрольними тваринами за середньодобовим споживанням корму за весь 

основний період експерименту. 

Витрати корму на виробництво 10 яєць найбільше відрізнялися від 

контрольного показника упродовж всього періоду досліду у тварин, комбікорм 

яких містив 5 та 10 % сухої барди. Перепели цих груп демонстрували однакові 

результати щомісяця та за основний період досліду, а різниця з контролем у бік 

зменшення була статистично значущою. Так, за весь основний період 

експерименту птахи цих груп поступилися перед контрольними за згаданим 

показником на 2,3 %. Водночас птахи, що споживали 15 % сухої барди в 

комбікормі знаходилися на одному рівні з контрольними аналогами за 

витратами корму на виробництво 10 яєць, тоді як за вмісту 20 % сухої барди в 

кормосуміші витрати кормів збільшувалися на 2,3 %. 

Під час аналогічних досліджень, проведених у Бразилії [153], витрати 

кормів на виробництво яєць, за вмісту в комбікормі 5 та 20 % сухої барди були 

меншими за контрольний показник, а от вміст 10 та 15 % вказаного кормового 

засобу в комбікормі зумовлював підвищення конверсії корму відносно 

контролю. 

Польські науковці [234] виявили зниження витрат корму на одиницю 

продукції лише за дози 15 % сухої барди в комбікормі. За вмісту 5 та 10 % 

конверсія корму залишалася незмінною, а за концентрації 20 % сухої барди в 

кормосуміші – перевершувала контрольний показник. При цьому тварини, 

комбікорм яких містив 5, 15 та 20 % сухої барди споживали таку ж кількість 

корму, як і контрольні аналоги. І тільки за концентрації 10 % вказаного 

кормового засобу в кормосуміші кількість спожитого корму тваринами була 

дещо меншою за контрольний показник. 
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Статистично значущою визнана різниця за витратою кормів на одиницю 

продукції у дослідженнях індійських науковців [217]. За цим показником лише 

тварини, що споживали 5 % сухої барди поступалися перед контрольними 

аналогами, а за концентрації 10 % вказаного кормового засобу – були рівними 

контролю. За вмісту 15 і20 % сухої барди в кормосуміші витрати корму на 

виробництво продукції підвищувалося. 

У власних дослідженнях відзначено статистично значущі зміни 

перетравності деяких поживних речовин комбікорму в організмі перепілок. 

Так, за вмісту 5; 10 та 15 % сухої барди перепілки, відповідно, на 1,1 %; 1,8 та 

1,2 % повніше перетравлювали органічну речовину за рахунок пропорційного 

підвищення перетравності протеїну, жиру, клітковини та БЕР. Проте особливо 

значиме суттєве поліпшення перетравності клітковини, вочевидь через процеси 

бродіння, що відбувалися за виробництва спирту, побічним продуктом якого і є 

барда. Так, перевага тварин, комбікорм яких містив 5 % сухої барди над 

контролем за перетравністю клітковини становила 1,1 %, 10 % барди – 2,7 %, 

15 % барди – 3,3 %, 20 % барди – 2,2 %. Вказана різниця за перетравністю 

клітковини в організмі перепілок була статистично значущою. 

Такі дані узгоджуються зі змінами продуктивності тварин, що виявлені 

цими дослідженням. Проте через відсутність будь-яких даних стосовно 

перетравності поживних речовин у дослідженнях інших вчених не можна 

провести порівняльний аналіз. 

Таким чином, проведений аналіз результатів науково-господарського 

досліду із встановлення впливу згодовування комбікормів з різним (5–20 %) 

вмістом сухої барди на продуктивність, якість продукції та інші показники 

перепелів яєчного напряму продуктивності засвідчив позитивний вплив 

невеликої концентрації цього кормового засобу в кормосуміші, а саме 5–10 %. 

Включення 20% сухої  барди однозначно викликає погіршення продуктивності 

несучок та зростання витрат кормів на виробництво продукції. 
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ВИСНОВКИ 

Науково обґрунтовано доцільність та ефективність уведення сухої барди 

до складу комбікорму молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності 

та перепілок-несучок яєчного напряму продуктивності. Це дозволяє досягти 

більшої м’ясної та яєчної продуктивності, зменшити вартість кормів  

та собівартість одержаної продукції перепелівництва. 

1. Встановлено коефіцієнти перетравності поживних речовин  

та розраховано енергетичну поживність сухої барди для молодняку перепелів 

м’ясного напряму продуктивності та перепілок-несучок яєчного напряму 

продуктивності, що становить відповідно 12,997 та 13,968 МДж/кг.  

2. Експериментальними дослідженнями встановлено, що оптимальним 

вмістом сухої барди в повнораціонному комбікормі для перепелів як м’ясного, 

так і яєчного напрямів продуктивності є 10 % за масою. 

3. Згодовування повнораціонних комбікормів з вмістом 10 % сухої барди, 

молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності, сприяє підвищенню 

середньодобових приростів живої маси на 3,0 %, виходу патраної тушки –  

на 7,0 %, а також зниженню витрат кормів на 1 кг приросту маси тіла на 2,4 %. 

4. Використання у годівлі перепілок-несучок яєчного напряму 

продуктивності повнораціонних комбікормів, частка сухої барди у складі яких 

становить 10 %, зумовлює підвищення валового збору яєць на 5,7 %, зниження 

витрат корму на виробництво 10 яєць на 2,3 %, збільшення маси яєць на 1,1 %. 

5. Включення сухої барди до складу повнораціонних комбікормів  

для перепелів м’ясного напряму продуктивності у кількості 10 % за масою 

зумовлює підвищення перетравності усіх поживних речовин: протеїну –  

на 1,69 %, жиру – на 1,66 %, клітковини – на 1,99 %, БЕР – на 1,65 %, 

органічної речовини в цілому – на 2,12 %.  

6. Споживання перепілками-несучками комбікорму із вмістом 10 % сухої 

барди сприяє підвищенню перетравності протеїну, жиру, клітковини, БЕР  

та органічної речовини в цілому відповідно на 2,39 %, 2,00, 2,66, 1,26 та 1,76 %. 
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7. Включення сухої барди у кількості 10 % за масою до складу 

комбікормів перепелів як м’ясного, так і яєчного напрямів продуктивності  

не впливає на їх збереженість та інкубаційні якості яєць, а різниця  

за гематологічними показниками не є статистично значущою та знаходиться  

у межах фізіологічної норми. 

8. Використання комбікорму для перепелів м’ясного напряму 

продуктивності із 10 % сухої барди спричинило зменшення в м’ясі сухої  

та органічної речовини на 0,5 %, протеїну – 0,6 %, БЕР – 0,1 % та підвищення 

вмісту жиру на 0,2 %. При цьому за вмісту 5 % сухої барди частка сухої  

та органічної речовини в м’ясі підвищується на 0,1 %, протеїну – 0,2 %, жиру – 

0,1 %, а БЕР – зменшується на 0,1 %. 

9. Згодовування перепелам м’ясного напряму продуктивності 5–20 % 

сухої барди у складі комбікормів дещо негативно впливає на амінокислотний 

склад м’яса, зумовлюючи зниження кількості незамінних амінокислот. 

10. Згодовування перепілкам-несучкам повнораціонного комбікорму  

із вмістом 10 % сухої барди сприяє незначному підвищенню частки жовтка  

у яйці на 0,14 % та зменшенню частки білка на 0,33 %. При цьому частка 

шкаралупи у яйці збільшується на 0,19 %. 

11. Використання комбікорму із 10 % сухої барди зумовлює підвищення 

рентабельності виробництва м’яса на 3,1 % та яєць – на 5,1 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

З метою підвищення м’ясної та яєчної продуктивності перепелів, 

зниження витрат кормів та підвищення рентабельності виробництва м’яса  

та яєць – рекомендується до складу комбікорму уводити 10 % сухої барди. 

За потреби, частку сухої барди в комбікормі перепелів як м’ясного,  

так і яєчного напрямів продуктивності можна підвищувати до 15 %,  

що чинитиме менший, проте позитивний вплив на продуктивність та витрати 

кормів. 

  



157 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Александров С. Н. Технология производства кормов. М., 2003. 235 с. 

2. Алексеев Ф. Ф., Асриян М. А., Бельченко Н. Б. Промышленное 

птицеводство. М., 1991. Гл. 4. С. 168–174. 

3. Алексиева Д., Генчев А. Изпитване на ефективността на различни 

фуражни смески при хранене на японски пъдпъдъци. София, България, 1998. 

Т. 35. С. 46–51. 

4. Архипов А. В. Зависимость липидной питательности мяса птицы от 

факторов питания. Зоотехния. 2011. № 2. С. 22–24. 

5. Архипов А. В. Липидное питание, продуктивность птицы и качество 

продуктов птицеводства. М., 2007. Гл. 2. С. 29–56. 

6. Архипов А. В., Агеев В. Н., Киселев А. Ф. Физиолого-биохимические 

основы нормирования энергии и протеина в рационах сельскохозяйственной 

птицы. Физиолого-биохимические основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственной птицы. Боровск, 1985. Т. 31. С. 15–22. 

7. Архипов А. В., Топорова Л. В. Протеиновое и аминокислотное питание 

птицы. М., 1984. 175 c. 

8. Афанасьев Г. Д., Борисова Е. М., Буряков Н. П. Кормление японских 

перепелов пастообразным, комбикормом. Биологические основы и 

технологические приемы повышения продуктивности сельскохозяйственной 

птицы. М., 1986. С. 97–100. 

9. Афанасьев Г. Д. Перепеловодство. «Маленькое тело – большое яйцо». 

Птица и птицепродукты. 2006. № 2. С. 3–32. 

10. Бабий Г. А. Обеспеченность потребности перепелов в нормируемых 

аминокислотах и сыром протеине при использовании биологически 

обогащенного протеином зерна. Актуальные проблемы в животноводстве:  

ІІІ Международная конференция. Боровск, 2000. С. 40–41. 

11. Бабий Г. А., Солдатов А. А., Викторов П. И. Использование разных 

сортов сои при выращивании. молодняка перепелов. Новое в приготовлении 

комбикормов и балансирующих добавок: научно-практическая конференция. 

2001. С. 25–27. 



158 

12. Баланов П. Е. Смотраева И. В., Иванченко О. Б., Хабибуллин Р. Э. 

Утилизация органических отходов бродильных производств. Вестник 

Казанского технологического университета. 2016. Т. 16. № 1. С. 131–134. 

13. Барта Я., Бергер Г., Бучко Я. Нетрадиционные корма в рационах 

сельскохозяйственных животных. М., 1994. С. 187–188. 

14. Бевзюк В. Н. Корма удешевляет фермент. Животноводство России. 

2003. № 9. С. 32–35. 

15. Біохімічні методи дослідження крові тварин: [методичні 

рекомендації для лікарів хіміко–токсикологічних відділів державних лабораторій 

ветеринарної медицини України, слухачів факультетів підвищення кваліфікації 

та студентів факультету ветеринарної медицини] / [В. І. Левченко, 

Ю. М. Новожицька, В. В. Сахнюк та ін.]. – Київ. – 2004. – 104 с. 

16. Бобылева Г. А. Состояние и перспективы развития отрасли 

птицеводства. VI Международный ветеринарный конгресс по птицеводству. М., 

2010. С. 7–14. 

17. Богомолова И., Алексеева Т., Фролова Л. Как снизить 

антипитательные факторы сырья. Комбикорма. 2008. № 7. С. 80. 

18. Болтенков, А., Агеев Б., Кончакова Е. Препарат Натуфос 5000 в 

рационах для кур-несушек. Птицеводство. 2006. № 5. С. 25. 

19. Боярский Л. Г. Приготовление и использование кормов в зимний 

период. М., 1987. 32 с. 

20. Васильева Е. А. Клиническая биохимия животных. М., 1982.  

С. 129–132. 

21. Волчек А. М., Векслер Г. Б., Каталымов А. В. Технология переработки 

и утилизации послеспиртовой барды получением кормового белка в условиях 

анаэробного сбраживания. Записки Горного института. 2004. Т. 158. С. 224–

225. 

22. Востриков C. B., Боднарь М. В., Шенцова Е. С. Кормовой продукт на 

основе производства спирта. Комбикормовая промышленность. 1999. № 4. 

С. 36. 



159 

23. Гажо М., Старжницка Х. Оптимальное содержание лизина в корме  

для японских перепелов в стадии роста. Тезисный доклад Советско-

Чехословацкого симпозиума по использованию нетрадиционных кормов в 

питании с.-х. животных. Ужгород, 1984. С. 80–81. 

24. Галкина Г., Кускова Е., Волкова Г., Илларионова В., Горбатова Е. 

Вторичные сырьевые ресурсы для производства кормов. Комбикорма. 2006. 

№ 8. С. 73–74. 

25. Гельфанд Е. Д. Новые возможности утилизации послеспиртовой 

барды. Производство спирта и ликероводочных изделий. 2012. № 2. С. 24–25. 

26. Гельфанд Е. Д. Утилизация послеспиртовой барды. Производство 

спирта и ликероводочных изделий. 2008. № 2. С. 34–35. 

27. Гнеушева И. А. Кормовые биологически активные добавки для 

промышленного животноводства. Хранение и переработка с.-х. сырья. 2012. 

№ 3. С. 30–32. 

28. Горнев А., Павленко А., Егоров И., Чесноков Н. Препарат фитазы в 

рационах бройлеров. Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2010. № 2. 

С. 28–32. 

29. Градусов Ю. Н. Усвояемость аминокислот. М., 1979. С. 211–212. 

30. Григорьев Н. Г. Аминокислотное питание сельскохозяйственной 

птицы. М., 1972. С. 12–13. 

31. Григорьев Н. Г. Современные принципы и основы балансирования 

протеиновой части рационов птицы. Физиолого-биохимические и генетические 

основы повышения эффективности использования кормов в животноводстве: 

тезисы докладов и сообщений Всесоюзного совещания. Боровск, 1973. С. 39–

43. 

32. Гурин В. К., Радчиков В. Ф., Пилюк Н. В. Сушеная барда в рационах 

бычков. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины». 2010. Т. 46. 

С. 115–118. 

33. Данильченко А. С., Короткова Т. Г., Дмитриенко Е. В. 

Послеспиртовая барда как ценный компонент кормовой базы. Устойчивое 



160 

развитие, экологически безопасные технологии и оборудование для 

переработки пищевого сельскохозяйственного сырья: Международная научно-

практическая конференция. 2016. С. 71–73. 

34. Драганов Н. Ф. Барда и пивная дробина в кормлении скота и птицы. 

М., 1986. 135 с. 

35. Драганов Н. Ф. Откорм сельскохозяйственных животных на барде и 

пивной дробине. М., 1988. 43 с. 

36. Егоров И. Егорова Т. Сухая зерновая барда в рационе бройлеров и 

кур-несушек. Птицеводство: Научно-производственный журнал. 2004. № 9. 

С.17–20. 

37. Егоров И. А., Егорова Т. В., Розанов Б. Л. Концентрат на основе 

послеспиртовой барды для бройлеров. Комбикорма. 2012. № 8. С. 91–93. 

38. Егоров И. А., Паньков П. Н., Розанов Б. Л., Егорова Т. В., 

Чеснокова Н. Я. Продукты микробиологического синтеза в кормлении птицы. 

Птицеводство-мировой отечественный опыт: Международная конференция-

выставка. М., 2002. С. 42. 

39. Егоров И., Егорова Т. Ферментный препарат для улучшения 

конверсии корма и продуктивности бройлеров. Комбикорма. № 11. 2015. С. 63–

65. 

40. Егоров И., Егорова Т., Розанов Б., Сидоров Е., Бардин О. 

Высокобелковый сухой кормовой концентрат на основе послеспиртовой барды. 

Птицеводство. 2012. № 12. С. 25–28. 

41. Егоров И., Имангулов Ш., Игнатова Г. Послеспиртовая барда и пивная 

дробина в кормлении птицы. Комбикорма. 2006. № 2. С. 61–63. 

42. Егоров И., Розанов Б., Егорова Т., Анчиков Э. Использование 

ферментных препаратов в кормлении цыплят-бройлеров. Птицеводство. 2009. 

№ 12. С. 15–17. 

43. Егоров И. А. Современные подходы к кормлению птицы. 

Птицеводство. 2014. № 4. С. 11–16. 

44. Егоров И., Супрунов Д. Пшенично-ячменные рационы для цыплят-

бройлеров. Птицеводство. 2008. № 4. С. 37–39. 



161 

45. Егоров И., Топорков Н. О тенденциях в кормлении мясных кур. 

Птицеводство. 2007. № 6. С. 54–56. 

46. Егорова Т. В. Послеспиртовая барда, полученная из разных культур, в 

комбикормах для бройлеров и кур-несушек. Достижения в современном 

птицеводстве: исследования и инновации: XVI конференция ВНАП. Сергиев 

Посад, 2009. С. 103–106. 

47. Егорова Т. В. Сухая послеспиртовая барда в кормлении цыплят-

бройлеров и кур-несушек: диссертация кандидата с.-х. наук: 06.02.02. Сергиев 

Посад, 2003. 201 с. 

48. Зимина Т. Росптицесоюз: итоги непростого года. Животноводство 

России. 2014. № 3. С. 6–8. 

49. Имангулов Ш. А. Обоснование нормирования энергии в рационах для 

сельскохозяйственной птицы: диссертация доктора биологических наук. 

Сергиев Посад, 1996. 473 с. 

50. Имангулов Ш. А., Егоров И. А., Околелова Т. М. Рекомендации по 

кормлению сельскохозяйственной птицы. Сергиев Посад, 2004. 143 с. 

51. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы от А до Я: 

Энциклопедический словарь-справочник / Спиридонов И.П., Мальцев А.Б., 

Дымков А.Б. – Омск, 2017. – 594с. 

52. Ібатуллін І.І., Плиска А.Ю., Сичов М.Ю. Хімічний та 

амінокислотний склад м’яса перепелів за згодовування сухої  барди. Науковий 

журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів». 2020. Том 11. №1. 

С.24–32. 

53. Ібатуллін І.І.,Чигрин А.І., Мельник Ю.Ф., Отченашко В.В., Сичов 

М.Ю., Кривенок М.Я.,Кондратюк В.М., Ільчук І.І., Уманець Д.П.,  Яценко О.В., 

Баланчук І.М., Голубєв М.І., Кононенко В.К., Столюк В.Д., Панасенко Ю.О. 

Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. - Житомир 2015, Рута. - 430 

c. 

54. Кайшев А. Ш. Послеспиртовая барда – перспективный источник 

биологически активных веществ. Производство спирта и ликероводочных 

изделий. 2011. № 2. С. 30–33. 



162 

55. Калоев Б. С., Ногаева В. В. Воздействие молочной сыворотки на 

мясную продуктивность цыплят-бройлеров. Известия Горского 

государственного аграрного университета. Владикавказ, 2015. Т. 42. Ч. 4.  

С. 73–78. 

56. Карапетян Р. Биологические и продуктивные качества перепелов. 

Птицеводство. 2003. № 28. С. 29–30. 

57. Ковалева О., Волынкина М., Иванова И. Использование ферментных 

добавок в рационах молочных коров и свиней. Главный зоотехник. 2012. № 2. 

С. 23–29. 

58. Кононенко С. И. Инновации в организации кормления. Известия 

Горского государственного аграрного университета. 2014. Т. 51. Ч. 2. С. 94–98. 

59. Кочетова З. И., Белякова Л. С. Разведение и содержание перепелов: 

методические рекомендации. Сергиев Посад, 2002. 82 с. 

60. Кравченко Н., Монин М. Эффективные ферменты для птицеводства. 

Птицеводство. 2006. № 4. С. 26–27. 

61. Кроик Л., Юсов В. Чем кормить перепелов? Комбикорма. 2000. № 94. 

С. 48. 

62. Кундышев П., Ландшафт М., Кузнецов А. Способы повышения 

эффективности птицеводства. Птицеводство. 2013. № 6. С. 19–22. 

63. Кутафина И. А. Влияние различных уровней сырого протеина в 

рационе и режима кормления на некоторые показатели пищеварения и 

использование питательных веществ корма у мясных мини-кур. Научная 

конференция молодых ученых и аспирантов. Загорск, 1989. С. 43–44. 

64. Кухаренко A. A., Плохов А. Ю., Бельчаков И. В. Экологические 

аспекты производства этилового спирта из зерносырья. Технологические 

решения утилизации спиртовой барды. Пиво и напитки. 2000. № 4. С. 68–69. 

65. Лазарева Н. Фермент Пшеница ZY®200 в рационах бройлеров. 

Птицеводство. 2007. № 5. С. 41. 

66. Левахин В., Ажмулдинов Е., Ибраев А. Влияние состава и качества 

рационов на мясную продуктивность молодняка. Молочное и мясное 

скотоводство. 2011. № 6. С. 31–32. 



163 

67. Лемешева М. Аминокислотное питание птицы. Птицеводство. 2006. 

№ 1. С. 25–27. 

68. Ленкова Т. ЦеллоЛюкс-F плюс Бацилихин. Птицеводство. 2009. № 5. 

С. 9–10. 

69. Ленкова Т. Н. Научные и практические методы повышения 

эффективности использования кормов при производстве яиц и мяса птицы: 

диссертация доктора с.-х. наук: 06.02.02. Сергиев Посад, 2005. 588 с. 

70. Ленкова Т. Н., Егорова Т. А., Сысоева И. Г. Белково-углеводистый 

компонент комбикормов. Птицеводство. 2014. № 5. С. 17–21. 

71. Ленкова Т. Н., Егорова Т. А., Сысоева И. Г. Послеспиртовая барда в 

кормлении бройлеров. Комбикорма. 2014. № 6. С. 63–66. 

72. Ленкова Т. Н., Егорова Т. А., Сысоева И. Г. Ферментные препараты в 

комбикормах с послеспиртовой бардой. Птицеводство. 2014. № 6. С. 25–28. 

73. Ленкова Т., Егорова Т. Рапсовый жмых в комбикормах для бройлеров. 

Птица и птицепродукты. 2011. № 2. С. 49–51. 

74. Ленкова Т., Меньшенин И., Соколова Т. Ферментный препарат в 

кормах пониженной питательности. Комбикорма. 2007. № 6. С. 83–84. 

75. Лукьянов Б. В., Лукьянов П. Б. Комплексное планирование рационов: 

традиционный подход к оптимизации рационов не всегда себя оправдывает. 

Животноводство России. 2000. № 10. 

76. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных. Калуга, 

2007. 608 с. 

77. Макарцев Н. Г., Фисинин В. И., Егоров И. А. Технологические основы 

производства и переработки продукции животноводства. М., 2003. 808 с. 

78. Мальцев А. Б. Нетрадиционные корма и кормовые добавки для птицы. 

Омск, 2005. 704 с. 

79. Манеева Э. Ш., Куприянов А. В., Попов В. П., Касперович В. Л. 

Комплексное решение проблем производства высококачественного этилового 

спирта и утилизации послеспиртовой барды. Техника и технологии пищевых 

производств. Вестник ОГУ. 2000. № 2. С. 122–125.  



164 

80. Маслиев И. Т. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы /  И. 

Т. Маслиев. – М.: Колос, 1968. – 294 c. 

81. Мезенцев С. В. Влияние полноценного белка на обменные процессы 

организма птицы. 2003. № 23. С. 26–28. 

82. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві : 

навчальний посібник / За ред. І.І.Ібатулліна, О.М.Жукорського. – К. : Аграр. 

наука, 2017. – 328 с. 

83. Мухина Н. В., Смирнова А. В. Корма и биологически активные 

кормовые добавки для животных. М., 2008. 271 с. 

84. Нанос В. Кормление перепелов в интенсивных условиях содержания. 

Птицеводство. 1991. № 3. С. 17–20. 

85. Нанос В. Р., Кроик Л. И., Афанасьев Г. Д. Содержание перепелов на 

промышленной основе. Методические рекомендации. М., 1990. 74 с. 

86. Нанос В. Р., Кроик Л. И., Гальченко В. И. Содержание перепелов. 

Методические рекомендации. М., 1998. 78 с. 

87. Некрасов Р. В. Анисова Н. И. Сухая пшеничная барда в комбикормах 

для свиней. Свиноводство. 2014. № 4. С. 65–67. 

88. Околелова Т. М. Современная система нормирования питательных 

веществ. Кормление сельскохозяйственной птицы. Сергиев Посад, 1996.  

С. 5–16. 

89. Околелова Т. М. Ферменты и подкислители в комбикормах для 

бройлеров. Комбикорма. 2005. № 3. С. 67–68. 

90. Околелова Т. М., Мансуров Р. Ш. Снижение уровня протеина  

в корме без потери продуктивности птицы и качества продукции. Птица и 

птицепродукты. 2012. № 2. С. 37–39. 

91. Околелова Т., Молоскин С., Грачев Д. Ровабио Макс в комбикормах 

для бройлеров. Птицеводство. 2007. № 1. С. 19. 

92. Панин И. Оценка вариации питательных веществ в комбикорме. 

Комбикорма. 2009. № 5. С. 76–77. 



165 

93. Пелевина Г. А., Афанасьев В. А. Хранение и использование спиртовой 

барды и пивной дробины в комбикормах. Кормопроизводство. 2008. № 11.  

С. 27–29. 

94. Пестис В. К. Кормление сельскохозяйственных животных. Минск, 

2009. 539 с. 

95. Петров P. A., Поляков В. А., Леденев В. П. Использование 

послеспиртовой барды на стадии фильтрации высококонцентрированного сусла 

как один из способов ее утилизации. Индустрия продуктов здорового питания 

третье тысячелетие. М., 1999. Ч. 2. С. 63–64. 

96. Пигарев Н. В., Афанасьев Г. Д., Пигарева М. Д. Состояние и 

перспективы развития перепеловодства в СССР. Лекция. 1989. 40 с. 

97. Пигарева М. Д., Афанасьев Г. Д. Перепеловодство. М., 1989. 103 c. 

98. Пирс Д. Ферменты в кормлении птицы. Птицефабрика. 2006. № 1. 

С. 31–36. 

99. Плиска А.Ю., Ібатуллін І.І. Яєчна продуктивність перепілок за 

згодовування сухої  барди. Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва: збірник наукових праць Білоцерківського НАУ. 2020. Вип. 2. 

С.82–87. doi: 10.33245/2310-9289-2020-158-2-82-87 

100. Плиска А.Ю., Ібатуллін І.І., Сичов М.Ю. Спосіб годівлі молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності. Патент України на корисну 

модель144731 . Бюл. №.20 2020. 4 с. 

101. Подобед Л. И. Сухая барда помогает удешевить рационы птицы.  

URL: http://www.podobed.org. 

102. Поливанова Т. М. Оценка мясных качеств тушки 

сельскохозяйственной птицы / Т. М. Поливанова. – М. : Россельхозиздат, 1967. 

– С. 17-21. 

103. Пономаренко Ю. А., Фисинин В. И., Егоров И. А. Корма, 

биологически активные вещества, безопасность. Минск; Москва, 2013. 872 с. 

104. Потребность птицы в питательных веществах. Перевод с 

английского И. В. Щенниковой и О. В. Лищенко. М., 1997. С. 71–72. 



166 

105. Практические методики исследований в животноводстве / 

Справочник. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2002. – С. 79—97. 

106. Римарева Л. В., Лозанская Т. И., Худякова Н. М., Царева И. В. 

Кормовые дрожжи из послеспиртовой зерновой барды (СКДЦ) – ценный 

продукт питания КРС, свиней и птицы. Стратегия научного обеспечения 

развития конкурентоспособного отечественного производства отечественных 

продуктов питания высокого качества: Всероссийская научно-практическая 

конференция. Волгоград, 2006. С. 14–16. 

107. Рубан Б. В. Птицы и птицеводство: учебное пособие. Х., 2002. 520 с. 

108. Салеева И. Нутрикем – ферментный комплекс на фосфолипидной 

основе. Птицеводство. 2007. № 6. С. 58. 

109. Саломатин В. В., Горлов И. Ф., Водянников И. В. Интенсификация 

производства продуктов животноводства на основе прогрессивных технологий 

кормления сельскохозяйственных животных: монография. М., 2004. 348 с. 

110. Свеженцов А. И., Урдзик Р. М., Егоров И. А. Корма и кормление 

сельскохозяйственной птицы: монография. Днепропетровск, 2006. С. 336–342. 

111. Синцерова О. Д. Совершенствование энергетического питания 

сельскохозяйственной птицы. М., 1982. С. 110–112. 

112. Синцерова О. Д., Жабронова Н. А. Нормы обменной энергии и 

сырого протеина для молодняка популяции миниатюрных кур. Научные основы 

промышленного производства яиц и мяса птицы. Загорск, 1974. Т. 38. С. 75–80. 

113. Синцерова О. Д., Ленкова Т. Н., Лисицкая Н. Н. Энергетическое 

питание птицы. М., 1985. 59 с. 

114. Скворцова Л., Нигоев О. Влияние ферментного препарата на 

продуктивность бройлеров. Комбикорма. 2007. № 8. С. 81. 

115. Супрунов О. В. Физиология питания птицы. Краснодар, 2000.  

С. 187–203. 

116. Тарабрин И. Роль аминокислот в регулировании аппетита. 

Животноводство России. 2006. № 9. С. 19–20. 

117. Темираев В. Х., Газзаева М. С., Цекоева Д. Б. Хозяйственно 

биологические особенности сельскохозяйственной птицы при добавках в 



167 

комбикорма биологически активных препаратов. Известия Горского 

государственного аграрного университета. 2012. Т. 49. Ч. 1–2. С. 132–134. 

118. Тишенков А. Н., Родин И. А., Ирушкин И. И., Масальцева Э. В. 

Влияние разных уровней протеинам обменной в энергии в рационах на обмен 

веществ у бройлеров при выращивании в клетках. Научные основы 

промышленного производства яиц и мяса птицы. М., 1974. Т. 38. С. 137–141. 

119. Улитько В.Е., Ерисанова О.Е. Рост, убойные и мясные качества 

бройлеров при использовании в рационах БВМД на основе сухой спиртовой 

барды. Вестник УГСХА. 2010. №1 (11). С.43–48.  

120. Урдзик Р. М. Аминокислотное питание кур-несушек. Ефективне 

птахівництво. 2008. № 6 (42). С. 17–22. 

121. Фаритов Т. А. Корма и кормовые добавки для животных. СПб., 2010. 

299 с. 

122. Федякова В. А. Разработка кормопродукта повышенной усвояемости 

из спиртовой барды: автореферат диссертации кандидата технических наук: 

05.18.01. М., 2007. 24 с. 

123. Фисинин В. И. Инновации в промышленном птицеводстве России. 

Вестник РАСХН. 2010. № 1. С. 9–12. 

124. Фисинин В. И. Перспективы развития животноводства. Вестник 

Российской академии сельскохозяйственных наук. 2013. № 1. С. 8–10. 

125. Фисинин В. И. Птицеводство России – стратегия инновационного 

развития. М, 2009. 147 с. 

126. Фисинин В. И. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной 

птицы. 2000. 67 с. 

127. Фисинин В. И. Ученые птицеводы России. Люди и птицы. М., 2011. 

474 с. 

128. Фисинин В. И., Егоров И. А., Драганов И. Ф. Кормление 

сельскохозяйственной птицы. М., 2011. 337 с. 

129. Фисинин В. И., Егоров И. А., Ленкова Т. Н., Манукян В. А. 

Методическое руководство по кормлению сельскохозяйственной птицы. 

Сергиев Посад, 2015. 199 с. 



168 

130. Фисинин В. И., Егоров И. А., Ленкова Т. Н., Манукян В. А. 

Наставления по использованию нетрадиционных кормов в рационах птицы. 

Сергиев Посад, 2016. 58 с. 

131. Фисинин В. И., Егоров И. А., Околелова Т. М., Имангулов Ш. А. 

Кормление сельскохозяйственной птицы. Сергиев Посад, 2002. С. 24–39. 

132. Фисинин В. И., Егоров И. А., Околелова Т. М., Имангулов Ш. А. 

Научные основы кормления сельскохозяйственной птицы. Сергиев Посад, 2011. 

352 с. 

133. Фисинин В. И., Калашников В. В., Драганов И. Ф., 

Амерханов Х. А., Дегтярев В. П. Новое в кормлении животных. М., 2012. 788 с. 

134. Фисинин В., Егоров И. Современные подходы к кормлению птицы. 

Птицеводство. 2011. № 3. С. 7–9. 

135. Фисинин В., Сурай П., Папазян Т. Предстартерное кормление 

цыплят: проблемы и решения. Птицеводство. 2010. № 3. С. 2–7. 

136. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та 

ветеринарній медицині / Довідник. – Львів, 2004. – С. 283—288. 

137. Харламов А. В., Ирсултанов А. Г. Продуктивность бычков разных 

пород при откорме на барде. Молочное и мясное скотоводство. 2001. № 1.  

С. 9–11. 

138. Чабаев М. Г., Некрасов Р. В., Зеленченкова А. А., Гуреев В. М. Опыт 

использования сухой пшеничной послеспиртовой барды в кормлении 

сельскохозяйственных животных. Фундаментальные и прикладные аспекты 

кормления сельскохозяйственных животных и технологии кормов: материалы 

конференции, посвященной 120-летию М. Ф. Томмэ. 2016. С. 268–274. 

139. Чабаев М., Пашкова Л., Анисова Н., Некрасов Р., Бляхман Д. Сухая 

пшеничная барда – полноценный источник белка. Комбикорма. 2014. № 5.  

С. 53–54. 

140. Чекмарев П. А. Рациональные подходы к решению проблемы белка в 

России. Достижения науки и техники АПК. 2011. № 6. С. 5–8. 

141. Чиков А. Е. Использование ферментных препаратов в 

животноводстве. Краснодар, 2008. 76 с. 



169 

142. Чиков А. Е., Кононенко С. И. Пути решения проблемы протеинового 

питания животных. Краснодар, 2009. 211 с. 

143. Штеле А. Белый люпин в комбикормах, обогащенных ферментами, 

при выращивании бройлеров. Птицеводство. 2012. № 11. С. 15–17. 

144. Abdel-Raheem S. M., Leitgeb R., Iben C. Effects of Dietary Inclusion 

Level of Distillers’ Dried Grains with Solubles (DDGS) from Wheat and Corn on 

Amino Acid Digestibilities in Broilers. International Journal of Poultry Science. 

2011. Vol. 10 (12). P. 952–958. 

145. Ackerson C. W., Blish M. J., Mussehl F. E. The effect of variation in the 

calcium-to-phosphorus ratio on the utilization of nitrogen, calcium und phosphorus 

by the growing chick. Nebraska Agric. Exp. Stat. Res. Bull. 1936. Р. 83. 

146. Adamovsky R., Neuberger P., Kara J. Energy demandingness of rearing 

of broiler chickens. Sc. Agr. Bohemica. 1999. Vol. 30, 31. P. 35–42. 

147. Almedia M. I. M., Oliveira E. G. Growth performance of meat male 

quails (Coturnix sp.) of two lines. under two nutritional environments. Archives of 

Veterinary Sc. 2002. T. 7. № 2. P. 103–108. 

148. Annaka A., Tomizawa K., Momose Y. Watanabe E. Effects of dietary 

protein levels on performance of Japanese quail. Journal of Animal Science and 

Technology. 1993. Vol. 64. № 8. P. 797–806. 

149. Babu M., Prabakaran R., Sundararasu V. Energy requirement Japanese 

quails. Indian Journal of Poultry Science. 1987. Vol. 22. №. 1. P. 6–8. 

150. Bandemer S. L., Schaible P. J. Mineral Partition during intestinal 

digestion of normal- and high-mineral rations by chicks. Poultry Science Journal. 

1942. Р. 3–7. 

151. Bellaver C., Costa C. A. F., Avila V. S., Fraha M. Substitution of animal 

by-product meal by vegetable ingredients in diets for broilers. Ciencia Rural. 2005. 

Vol. 35. P. 671–677. 

152. Bird N. A., Hunton P., Morrison W. D. How to-prevent heat stress in 

layers. Poultry Dig. Vol. 48. №. 567. P. 228–234. 



170 

153. Bittencourt T.M., D’Avila Lima H.J., Valentim J.K, da Silva Martins 

A.C., Moraleco D.D., Vaccaro B.C. Distillers dried grains with solubles from corn in 

diet of japanese quails. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 2019. V.41. e42759.  

154. Bolu S. A., Alli O. I., Esuola P. O. Response of broilers to graded levels 

of distillers dried grain. Sustainable Agriculture Research. 2012. Vol. 1. № 1. P. 147–

150. 

155. Brenes A., Smith M., Guenter W. Effect of enzyme supplementation on  

the performance and digestive tract size of broiler chickens fed wheat and barley. 

Poultry Science Journal. 1993. № 72. P. 1731–1739. 

156. Canan S. The Effects of Calcium and Vitamin D3 in Diet on Plasma 

Calcium and Phosphorus, Eggshell Calcium and Phosphorus Levels of Laying Hens 

in Late Laying Production Period. International Journal of Poultry Science. 2005. 

Vol. 4. № 8. Р. 600–603. 

157. Choct M. Enzymes for he feed industry: past, present and future. Poultry 

Science Journal. 2006. Vol. 62. № 1. P. 5–15. 

158. Choct M. Feed Non-Starch Polysaccharides: Chemical Structures and 

Nutritional Significance. Feed Milling International. 1997. . 6. Р. 13–26. 

159. Choi H. S., Lee H. L., Shin M. H., Jo Ch., Lee K., Lee B. D. Nutritive and 

economic values of corn distiller’s dried grains with soluble in broiler diets. Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences. 2008. Vol. 21. № 3. P. 414–419. 

160. Coata F. G. P., Goulart C. C., Figueiredo D. F., Oliveira C. F. S., 

Silva J. H. V. Economic and environmental impact of using exogenous enzymes on 

poultry feeding. International Journal of Poultry Science. 2008. Vol. 7 (4). P. 311–

314. 

161. Corzo A., Schilling M. W., Loar R. E., Jackson V., Kin S., 

Radhakrishnan V. The effects of feeding distillers dried grains with solubles on 

broiler meat quality. Poultry Science Journal. 2009. Vol. 88. P. 432–439. 

162. Cowieson A. J., Hruby M. The effect of conditioning temperature and 

exogenous xylanase addition on the viscosity of wheat-based diets and the 

performance of broiler chickens. British Poultry Science. 2005. Vol. 46. P. 717–724. 



171 

163. Cowieson A. J., Ravindran V. Effect of exogenous enzymes in maize-

based diets varying in nutrient density for young broilers: growth performance and 

digestibility of energy, minerals and amino acids. British Poultry Science. 2008. 

Vоl. 49. P. 37–44. 

164. Cowieson A. J., Ravindran V. Sensitivity of broiler starters to three doses 

of an enzyme cocktail in maize – based diets. British Poultry Science. 2008. Vоl. 49. 

P. 340–346. 

165. Da Cunha R. G. T. Discover the possibilities of quails. World Poultry. 

2008. Vol. 24. № 7. P. 28–29. 

166. Dale N., Batal A. Nutritional value of distillers dried grains and solubles 

for poultry. Pages 1–6 in: 19th Annual Carolina Nutrition Conf., Research Triangle 

Park, NC, 2003. 

167. Damerow Gail. The Chicken Encyclopedia: An Illustrated Reference. 

Story Publishing, 2012. 555 s. 

168. Dozier W. A., Bramwell K. Nutrition Guide for Bobwhite Quail 

Production. Extension Poultry Scientists. The University of Georgia College. 2003. 

P. 1–7. 

169. Dr. Jutta Berk. Haltung von Jungmasthühnern (Broiler, Masthähnchen). 

DLG-Merkblatt 347. 2008. 28 s. 

170. El-Abd N.M. Yellow corn replaced by distillers dried grains with solubles 

(ddgs) of dietary japanese quail. Egyptian Poultry Science Journal. 2017. Vol 37 (II). 

Р.451-460.  

171. Elliot M. A. Amino acids in pullet and layer nutrition. Poultry  

International. 1996. Vol. 35. № 5. P. 81. 

172. Englyst H. Classification measurement of plant polysaccharides. Animal 

Feed Science and Technology. 1989. Vоl. 23. P. 27–42. 

173. Esmail S. H. M. Energy utilization by broiler chickens. Poultry 

Internships. 1999. Vol. 38. № 14. P. 60–62. 

174. Fuller M. F. The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition. UK, 2004. 

606 p. 



172 

175. Ghazalah A. A., Elsamee M. O., Moustafa E. Use of distillers dried grains 

with solubles (DDGs) as replacement for soya bean meal in laying hen diets. 

International Journal of Poultry Science. 2011. Vol. 10 (7). P. 505–513. 

176. Ghazi S., Rooke J. A., Galbraith H. Improvement of the nutritive value of 

soybean meal by protease and α-galactosidase treatment in broiler cockerels and 

broiler chicks. British Poultry Science. 2003. Vol. 44. P. 410–418. 

177. Hossain M. A., Islam M. M., Islam A. F., Iji P. A. Constraints to use of  

all-vegetable feed ingredients and strategies to improve such diets for poultry birds. 

Bangladesh Research Publication Journal. 2011. Vol. 6. P. 120–135. 

178. Ivanova I., Georgieva V., Lalev M. Effect of wheat dry distiller’s grain in 

compound feeds for broiler chickens on productive and slaughter traits. Bulgarian 

Journal of Agricultural Science. 2013. Vol. 19 (1). P. 102. 

179. Jalal M. A., Scheideler S. E. Effect of supplementation of two different 

sources of phytase on egg production parameters in laying hens and nutrient 

digestibility. Poultry Science Journal. 2001. Vol. 80. P. 1463–1471. 

180. Jiang X. R., Luo F. H., Qu M. R., Bontempo V., Wu S. G. Effects of non 

– phytate phosphorus levels and phytase sources on growth performance, serum 

biochemical and tibia parameters of broiler chickens. 

181. Jiang Z., Zhou Y., Lu F., Han Z., Wang T. Effects of different levels of 

supplementary alpha-amylase on digestive enzyme activities and pancreatic amylase 

RNA expression of young broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 

2008. Vol. 21. P. 97–102. 

182. Jimenez-Moreno E., Gonsalez-Alvarado J. M., Gonzalez-Serrano A. 

Effect of dietary fiber and fat on performance and digestive traits of broilers from one 

to twenty-one days of age. Poultry Science Journal. 2009. Vol. 88. № 12.  

P. 2562–2574. 

183. Kamyab A. R., Yussefi K., Rezaei M. Performance of Broiler Chickens 

During and Following Feed Restriction at an Early Age. Iranian Journal of Veterinary 

Science and Technology. 2003. Vol. 34. № 1. P. 28–37. 



173 

184. Kheiri F., Rahmani H. R. The Effect of Reducing Calcium and 

Phosphorous on Broiler Performance. International Journal of Poultry Science. 2006. 

Vol. 5. № 1. P. 22–25. 

185. Konca Yu., Kikpinar F., Mert S. Effects of corn distillers dried grain with 

solubles (DDGS) on carcass, meat quality and intestinal organ traits in japanese 

quails. Animal science. 2011. Bucherest. LIV. Р. 39–44.  

186. Koncekova Z., Baumgartner J., Chappa V. Vplyv rozdielnej urovne 

dusikatych latok v krmnej zmesi na masovu uzitkovost prepelice japonskej. Journal 

of Animal Science and Products. 2001. № 34. P. 139–144. 

187. Leaflet A. S. Maximum dietary content of corn dried distiller’s grains 

with solubles in diets for laying hens. Effects on nitrogen balance, manure excretion, 

egg production and egg quality. Iowa State University, Iowa, 2008. 

188. Liu N., Ru Y. J., Cowieson A. J., Li F. D., Cheng X. Effects of phytate 

and phytase on the performance and immune function of broilers fed nutritionally 

marginal diets. Poultry Science Journal. 2008. Vol. 87. P. 1105–1111. 

189. Liu N., Ru Y. J., Li F. D., Cowieson A. J. Effect of diet containing phytate 

and phytase on the activity and mRNA expression of carbohydrase and transporter in 

chickens. Journal of Animal Science. 2008. Vol. 86. P. 3432–3439. 

190. Loar R. E., Donaldson J. R., Corzo A. Effects of feeding distillers dried 

grains with soluble to broilers from 0 to 42 days post hatch on broiler performance, 

carcass characteristics, and selected intestinal characteristics. The Journal of Applied 

Poultry Research. 2012. Vol. 21 (1). P. 48–62. 

191. Loar R. E., Moritz J. S., Donaldson J. R., Corzo A. Effects of feeding 

distillers dried grains with solubles to broilers from 0 to 28 days post hatch on broiler 

performance, feed manufacturing efficiency and selected intestinal characteristics. 

Poultry Science Journal. 2010. Vol. 89. P. 1355–1359. 

192. Łukasiewicz M., Pietrzak D., Niemiec J., Mroczek J., Michalczuk M. 

Application of dried distillery grains with solubles (DDGS) as a replacer of soybean 

meal in broiler chickens feeding. Archiv fur Tierzucht. 2012. Vol. 55. № 5.  

P. 496–505. 



174 

193. Lumpkins B. S., Batal A. B. The Bioavailability of Lysine and 

Phosphorus in Distillers Dried Grains with Solubles. Poultry Science Journal. 2005. 

Vol. 84. P. 581–586. 

194. Lumpkins B. S., Batal A. B., Dale N. M. Evaluation of distillers dried 

grains with solubles as a feed ingredient for broilers. Poultry Science Journal. 2004. 

Vol. 83. P. 1892–1896. 

195. Lumpkins B. S., Batal A. B., Dale N. M. Use of distillers dried grains plus 

solubles in laying hen diets. The Journal of Applied Poultry Research. 2005. Vol. 14. 

P. 25–31. 

196. Mahmoud K. M., Sheila E. P. Dried Distillers Grain with Solubles in 

Laying Hen and Pullet Rations. University of Nebraska. 2011. 

197. Marks H. L. The influence of dietary protein level on body weight of 

Japanese quail lines selected under high- and low-protein diets. Poultry Science 

Journal. 1993. Vol. 72. N. 26. P. 1012–1017. 

198. Martinez Amezcua C., Parsons C. M. Effect of Increased Heat Processing 

and Particle Size on Phosphorus Bioavailablility on Corn Distillers Dried Grains with 

Solubles. Poultry Science Journal. 2007. Vol. 86. P. 331–337. 

199. Masadeh M. K. Dried distillers grain with solubles in laying hen and 

pullet rations. PhD Thes. Lincoln, 2011. 

200. Mathlouthi N., Saulnier L., Quemener B., Larbier M. Xylanase,  

β-glucanase, and other side enzymatic activities have greater effects on viscosity of 

several feedstuffs than xylanase or β-glucanase used alone or in combination. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry. 2002. Vol. 50. P. 5121–5127. 

201. Minvielle F. What is quail good for in a chicken world? World's Poultry 

Science Journal. 2008. Vol. 64. Sup. 2. 307 p. 

202. Moran E. T., Lehman R. Response to combined amylase-phytase-protease 

xylanase supplementation when 8 week broiler males had received corn-soybean 

meal feeds devoid of antimicrobials with (without alfalfa and) or DDGS. Poultry 

Science Journal. 2008. Vol. 87. Suppl. 1. P. 158. 

203. Noll S. Corn distiller dried grains with solubles for poultry. Prepared for 

the Minnesota Corn Growers Association. Revised Oct. 2005. 



175 

204. Okamoto S., Kobayashi S., Matsuo T. Feed conversion to body weight 

gain and egg production in large and small, Japanese quail lines selected for 6 – week 

body weight. The Journal of Poultry Science. 1989. Vol. 26. P. 234. 

205. Olofintoye O. R., Bolu S. A. Effects of corn distillers dried grains on the 

performance and egg quality of laying hen. Journal of Applied Animal Research. 

2013. Vol. 10. № 1. P. 1665–1672. 

206. Oryschak M., Korver D., Zuidhof M., Meng X., Beltranena E. Nutritive 

value of single-screw extruded and nonextruded triticale distillers dried grains with 

solubles, with and without an enzyme complex, for broilers. Poultry Science Journal. 

2010. Vol. 89. P. 1411–1423. 

207. Peisker M. Aminosauren-profile fur Geflulgel. 1997. Vol. 80. № 10. 

S. 423–436. 

208. Plyska A, Ibatullin I., Sychov M. Influence of Distillers Dried Grains 

With Solubles on Quail Meat Productivity//Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis 2021 (vol. 69) p. 319-326 

209. Pineda L., Roberts S., Kerr B., Kwakkel R., Verstegen M., Bregendahl K. 

Maximum dietary content of corn dried distiller’s grains with solubles in diets for 

laying hens: effects on nitrogen balance, manure excretion, egg production, and egg 

quality. Iowa State University Animal Industry Report. 2008. 

210. Roberts S. A., Xin H., Kerr B. J., Russell J. R., Bregendahl K. Effects of 

Dietary Fiber and Reduced Crude Protein on Ammonia Emission from Laying-Hen 

Manure. Poultry Science Journal. 2007. Vol. 86. P. 1625–1632. 

211. Roberts S. A., Xin H., Kerr B. J., Russell J. R., Bregendahl K. Effects of 

Dietary Fiber and Reduced Crude Protein on Nitrogen Balance and Egg Production in 

Laying Hens. Poultry Science Journal. 2007. Vol. 86. P. 1716–1725. 

212. Rodrigueiro R. J. B., Albino L. F. T., Rostagno H. S., Gomes P. C. 

Exigenicia de metionina + cistina para fragos de corte na fase de crescimento e 

acabamento. Revista Brasileira de Zootecnia. 2000. Vol. 29. P. 507–517. 

213. Rolfe R. D. The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal 

healf. The Journal of Nutrition. 2000. Vol. 130. Р. 396–402. 



176 

214. Saeed M., El-Hack M.E.A., Arif M., El-Hindawy M.M., Attia A.I., 

Mahrose Kh.M., Bashir I., Siyal F.A., Arain M.A., Fazlani S.A., Hayat Kh., Sun Ch., 

Noreldin A.E.Impacts of distiller’s dried grains with solubles as replacement of 

soybean meal plus vitamin E supplementation on production, egg quality and blood 

chemistry of laying hens. Ann. Anim. Sci., 2017. Vol.17. №3. Р. 849–862. 

215. Sarvestani T. S., Dabiri N., Agah M. J., Norollahi H. Effect of pellet and 

mash diets associated with biozyme enzyme on broilers performance. International 

Journal of Poultry Science. 2006. Vol. 5 (5). P. 485–490. 

216. Schilling M.W., Battula V.,  Loar II R. E., Jackson V., Kin S., Corzo A. 

Dietary inclusion level effects of distillers dried grains with solubles on broiler meat 

quality. Poultry Science. 2010. Vol. 89. P.752–760. 

217. Sedmake E.D., Khose K.K., Manwar S.J., Kadam M.M. Use of corn 

distiller’s dried grains with solubles in layer diets on productive performance and 

economics of egg production. Animal Science Reporter. 2018. Vol. 11. Issue 3. P.1–

15. 

218. Selle Р. Н., Cadogan D. J., Ru Y. J., Partridge G. G. Impact of Exogenous 

Enzymes in Sorghum- or Wheat-Based Broiler Diets on Nutrient Utilization and 

Growth Performance. International Journal of Poultry Science. 2010. Vol. 9. № 1. 

Р. 53–58. 

219. Serafin J. A. Influence of protein level and supplemental methionine in 

practical rations for young endangered masked Bobwhite quail’. Poultry Science 

Journal. 1982. Vol. 61. P. 988. 

220. Shalash S. M. M., Ali M. N., Sayed M. A. M., El-Gabry H. E., 

Shabaan M. Novel method for improving the utilization of corn dried distillers’ 

grains with solubles in broiler diets. International Journal of Poultry Science. 2009. 

Vol. 8 (6). P. 545–552. 

221. Shim K. F., Chen E. V. Effect of dietary methionine on Japanese quail 

processing yields. Nutrit. Rep. Intern. 1989. Vol. 39. № 4. P. 823–832. 

222. Shim K. F., Lee T. K Lysine requirement of growing Japanese quail to 

five weeks of age. Singapore J. Prim. Ind. 1984. Vol. 12. № l. P. 1–10. 



177 

223. Shim K. F., Lee T. K Methionine requirement of Coturnix japonica for 

reproduction using practical diets. Nutrit. Rep. Intern. 1988. Vol. 38. № 4. P. 681–

686. 

224. Shim K. F., Lee T. K. Influence of requirement of supplemented 

methionine in practical rations for young growing Japanese quail. Nutrit. Rep. Intern. 

1988. Vol. 38. № 1. P. 157–164. 

225. Shim K. F., Vohra P. A review of the nutrition of Japanese quail. World's 

Poultry Science Journal. 1984. Vol. 40. № 3. P. 261–274. 

226. Shim M. Y., Pesti G. M., Bakalli R. I., Tillman P. B., Payne R. L. 

Evaluation of corn distillers dried grains with solubles as an alternative ingredient for 

broilers. Poultry Science Journal. 2011. Vol. 90. P. 369–376. 

227. Shrivastav A. K., Panda B. Effect of lysine and methionine 

supplementation of quail diets on growth and nutrient utilization. Indian Veterinary 

Journal. 1988. Vol. 12. № 4. P. 257–260. 

228. Shrivastav A. K., Panda B. Protein requirement of Japanese quail with and 

without dietary casein. Indian Journal of Animal Sciences. 1988. Vol. 58. № 1 

P. 1351–1354. 

229. Shrivastav A. K., Panda B. Sulphur amino acid requirement of growing 

Japanese quail. Indian Journal of Animal Sciences. 1987. Vol. 57. P. 1303–1305. 

230. Shrivastav A. K., Panda B., Sadagopan V. R. All vegetable diet with and 

without lysine and methionine supplementation and productive performance of laying 

Coturnix quails. Indian Veterinary Journal. 1990. Vol. 67. № 10. P. 941–947. 

231. Silva C., Santiago R. H. Niveis de lisina digestivel para pintos de corde 

machos na fase de I a 21 dias de idade. Revista Brasileira de Zootecnia. 1999. 

Vol. 28. P. 91–104. 

232. Soares R., Fonseca J. B., Santos A. S. Protein requirement of Japanese 

quail (Coturnix coturnix japonica) during rearing and laying periods. Simposio 

International de Coturnicultura. 2002. P. 113–120. 

233. Steigner J. W. Growth, reproduction, and nutrition of strains of Japanese 

quail divergently selected for growth. Columbus, 1990. 



178 

234. Swiatkiewicz S., Koreleski J. Effect of maize distillers dried grains with 

solubles and dietary enzyme supplementation on the performance of laying hens. 

Journal of Animal and Feed Sciences. 2006. Vol.15. P.253–260 

235. Swiatkiewicz S., Arczewska-Wlosek A. Prebiotic fructans and organic 

acids as feed additives improving mineral availability. World's Poultry Science 

Journal. 2012. Vol. 68. P. 269–279. 

236. Tang S. C., Zulkifli I., Ebrahimi M., Alimon A. R., Soleimani A. F., 

Filer K. Effects of feeding different levels of corn dried distillers’ grains with 

solubles on growth performance, carcass yield and meat fatty acid composition in 

broiler chickens. International Journal of Animal and Veterinary Advances. 2011. 

Vol. 3. № 3. P. 205–211. 

237. Thacker P., Widyaratne G. Nutritional value of diets containing graded 

levels of wheat distillers’ grains with solubles fed to broiler chicks. Journal of the 

Science of Food and Agriculture. 2007. Vol. 87. P. 1386–1390. 

238. Vieira S. L., Lima I. L. Live performance, water intake, and excretes 

characteristics of broiler fed all vegetable diets based on corn and soybean meal. 

International Journal of Poultry Science. 2005. Vol. 4. P. 365–368. 

239. Vieira S. L., Penz A. M., Leboute E. M., Corteline J. A nutritional 

evaluation of broiler fed all vegetable diets based on corn and soybean meal. The 

Journal of Applied Poultry Research. 1992. Vol. 1. P. 382–388. 

240. Vranic M., Mariza H. Effect of ascogen on the growth performance and 

carcass yield of Japanese quails. Acta Veterinaria. 2006. Vol. 56. N. 2–3. P. 275–283. 

241. Wang H., Guo Y., Shih J. C. H. Effects of dietary supplementation of 

keratinase on growth performance, nitrogen retention and intestinal morphology of 

broiler chickens fed diets with soybean meal and cottonseed meal. Animal Feed 

Science and Technology. 2008. Vol. 140. P. 376–384. 

242. Wang Z., Cerrate S., Coto C., Fan Y., Waldroup P. Use of constant or 

increasing levels of distillers dried grains with solubles (DDGS) in broilers diets. 

International Journal of Poultry Science. 2007. Vol. 6. P. 501–507. 



179 

243. Wang Z., Cerrate S., Coto C., Yan F., Waldroup P. Utilization of distillers 

dried grains with solubles (DDGS) in broiler diets using a standardized nutrient 

matrix. International Journal of Poultry Science. 2007. Vol. 6. P. 470–477. 

244. Widyaratne G. P., Zijlstra R. T. Nutritional value of wheat and corn 

distiller’s dried grain with solubles: digestibility and digestible contents of energy, 

amino acids and phosphorus, nutrient excretion and growth performance of grower-

finisher pigs. Canadian Journal of Animal Science. 2007. Vol. 87. P. 103–114. 

245. Wiemann K. Beitrag zur Geschichte der Ernährungsforschung beim 

Haushuhn (bis 1950): inaugural-dissertation zur Erlangung des Grades einer Doktorin 

der Veterinärmedizin. Hannover, 2005. 403 s. 

246. Yang N. Breeding for specific consumers preference of chickens. XXII 

World’s Poultry congress. Turkey. Istanbul, 2004. P. 143. 

247. Zeman N. More value with new DDGS pelletizing technique. Feed Tech. 

2008. Vol. 12. № 7. P. 30–31. 

  



180 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

  



181 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових виданнях, включених до категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України 

1. Ібатуллін І. І., Плиска А. Ю., Сичов М. Ю. Хімічний та аміно-

кислотний склад м’яса перепелів за згодовування сухої післяспиртової барди. 

Тваринництво та технології харчових продуктів. 2020. Т. 11. № 1. С. 24–32. 

2. Плиска А. Ю., Ібатуллін І. І. Яєчна продуктивність перепілок за 

згодовування сухої післяспиртової барди. Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 2020. Вип. 2. С. 82–87.  

3. Ібатуллін І. І., Плиска А. Ю., Сичов М. Ю. Якісні показники 

перепелиних яєць за згодовування сухої післяспиртової барди. Вісник 

Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». 2020. 

Вип. 2 (41). С. 69–74.  

Стаття у науковому виданні іншої держави,  

включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus 

4. Plyska A., Ibatullin I., Sychov M. Influence of Distillers Dried Grains with 

Solubles on Quail Meat Productivity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae 

Mendelianae Brunensis. 2021. Vol. 69. Р. 319–326.  

 

Патент України на корисну модель 

5. Плиска А. Ю., Ібатуллін І. І., Сичов М. Ю. Спосіб годівлі молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності. Патент України на корисну 

модель № 144731. 2020. Бюл. № 20. 4 с.  

 

Тези наукової доповіді 

6. Плиска А. Ю., Ібатуллін І. І. Інкубаційні якості яєць за згодовування 

сухої післяспиртової барди перепелам. Аграрна освіта та наука: досягнення, 

роль, фактори росту. Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні 

підходи в харчових технологіях: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Біла Церква, 30 жовтня 2020 року: тези доповіді. Біла Церква, 2020. С. 3–4.   



182 

 

 



183 

 


