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перетравність протеїну вищий ніж у контрольній групі на 0,46 %, а жиру – на 0,51 %. 

Використання азоту в цій групі склало 61,91 %, що краще контролю на 0,62 %.  

Поживність і смакові якості м’яса гусенят найбільше залежить від хімічного складу і 

перш за все від сухої речовини і вмісту в ньому протеїну і жиру. Аналізуючи отримані дані 

по хімічному складу м’яса, можна відзначити, що вміст в м’ясі сухої речовини більше в 

дослідних групах. Так, в грудних м'язах воно склало у самців 23,35–23,66, у самок – 23,29–

23,53%, що вище аналогічного показника контролю на 0,56–1,89 і 0,52–1,55 % відповідно. 

Рівень білка був найвищим у гусенят третій дослідної групи – в грудних м'язах самців на 

1,63 % більше контролю, а в стегнових на 1,88 %, у самок – на 1,89 і 1,71 % відповідно. 

Найбільше відкладення жиру в грудних м’язах спостерігалося також у гусенят третій 

дослідної групи. 

У гусенят третього досвідченої групи у віці 9 тижнів жива маса склала в середньому 

4184,4 г, що на 2,93 % більше в порівнянні з контрольною групою. 

Висновки і пропозиції. Включення глауконіту в склад раціону гусенят надає 

позитивний вплив на доступність поживних речовин корму і знижує затрати на одиницю 

продукції. Краща перетравність і використання поживних речовин, а також найнижчі 

витрати корму відзначені в групі, де гуси отримували глауконіт в обсязі 1,1 %. Відгодівля 

гусей з використанням кормової добавки глауконіт дозволило зменшити на одиницю 

приросту витрати корму, обмінної енергії і протеїну на 10,1–10,3 %, а оплату корму 

продукцією збільшити в натуральному і вартісному вираженні на 5,2–11,3 %. 

Виходячи з результатів дослідження, рекомендується для зниження витрат корму, 

підвищення м’ясних якостей і підвищення живої маси при вирощуванні гусенят на м’ясо 

включати глауконіт в об’ємі 1,1 % від маси комбікорму. 
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА 

ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ 

 

Вступ. Додавання пробіотичних добавок до кормів підвищує біодоступність 

поживних речовин, стан здоров’я, імунітет, продуктивність та збереження птиці [1, 4]. 

Використання селену у органічній та неорганічній формах підвищує продуктивність, 

оптимізує стан антиоксидантного захисту організму, позитивно впливає на імунний статус,  

біохімічний склад м’яса та яєць [2, 3, 6]. Сучасна альтернативна форма – наночастинки 

селену (SeNPs) мають кращу біодоступність та  відносно низьку токсичність [5, 7]. 
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Метою даного дослідження було вивчення впливу кормової пробіотичної добавки, та 

добавки, збагаченою наноселеном, на ріст, біохімічні параметри крові та печінки перепелів. 
Матеріали і методи дослідження. У роботі використовували штам Lactobacillus 

plantarum IMВ В-7679, нативний та збагачений наноселеном, ТУ У 15.8-35291116-008:2017 

якій одержували з колекції Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН 

України. 

Для досягнення мети було проведене дослідження в лабораторії біохімічних методів 

дослідження Білоцерківського НАУ. Групи формувалися із добових перепелят за принципом 

аналогів, по 50 голів у кожній. Утримання та годівлю здійснювали згідно зоотехнічних норм 

для сільськогосподарської птиці. Перепела 1-ї групи слугували контролем і отримували 

стандартний комбікорм. Птиця 2-ї групи одержувала із раціоном L. plantarum IMВ В-7679 у 

кількості 2,5× 106 КУО на голову/добу, 3-я – отримувала L. plantarum IMВ В-7679, що 

виросла за присутності наноселену (2,5×106 КУО на голову/добу).  Печінку та кров для 

дослідження відбирали після забою перепелів під легким етерним наркозом у 42-денному 

віці. 

У пробах визначали вміст загального білка, загальних ліпідів, холестеролу, 

триацилгліцеролів, церулоплазміну, активність каталази, АлАТ, АсАТ, глутатіонпероксидази 

та супероксиддисмутази, кальцію, фосфору. сечової кислоти та креатиніну. 

Результати дослідження. Встановлено, що перепели дослідної групи за живою 

масою переважали контрольних аналогів. Концентрація холестеролу, триацилгліцеролів у 

сироватці крові знижувалася, а вміст протеїну та кальцію збільшувався відносно контролю (p 

<0,05). У тканинах печінки найвищий вміст загальних ліпідів спостерігався у контрольній 

групі, що отримувала стандартний комбікорм. У дослідних групах, що з основним раціоном 

отримували чисту бактеріальну культуру та культуру, вирощену на середовищі із 

наноселеном, вміст загальних ліпідів достовірно знижувався. Підвищення вмісту загального 

білку у крові та тканинах печінки перепелів спостерігали у перепелів дослідних групи. 

Надходження L.plantarum IMВ В-7679, що виросла за присутності наноселену збільшила 

вміст протеїну у крові на вірогідну величину.  

Церулоплазмін функціонує в організмі як фероксидаза, окиснюючи двовалентний 

Ферум (Fe2+) до тривалентного (Fe3+), підтримуючи співвідношення Fe2+ : О2 на рівні 4 : 1, 

сприяє чотиривалентному переносу О2 з утворенням води, попереджує неферментативну 

реакцію, в результаті якої утворюється О2
•. Мінімальний вміст ензиму встановлено у 

сироватці крові контрольної групи перепелів, що отримували стандартний комбікорм. 

Дослідні групи вірогідно переважали за вмістом церулоплазміну контрольні показники на 

11–33 %.  

Активність супероксиддисмутази у печінці дослідних перепелів 2-ї групи, що 

отримували L.plantarum IMВ В-7679, що виросла за присутності наноселену, становила 

137 % відносно активності ферменту у печінці контрольної птиці. Перепела першої групи, 

що отримували чисту культуру, за активністю ферменту переважали контрольні показники 

на 8 %. Каталаза, активність якої була найвищою у печінці перепелів 2-ї групи, переважаючи 

рівень контролю на вірогідну величину. При цьому у дослідних групах спостерігається 

тенденція до зниження активності АлАТ, АсАТ крові та  зменшення вмісту сечової кислоти 

та креатиніну. Активність у крові СОД, каталази та ГПО були на рівні контролю. Таким 

чином, додавання пробіотиків має позитивний вплив на біохімічні показники, прирости, 

коефіцієнт конверсії корму і збереження перепелів відносно контролю.  

Висновок. Експериментальні дані показують ефективність застосування 

досліджуваних кормових добавок у годівлі птиці, однак необхідне комплексне дослідження 

впливу добавок різних форм селену на показники пероксидного окиснення ліпідів, окисну 
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модифікацію білків та вуглеводневий обмін для встановлення найоптимальнішого дозування 

та економічної ефективності. 
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ПРЕБІОТИКИ НА ОСНОВІ МОС ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ 

ПТАХІВНИЦТВА 

 

Введення до раціонів сільськогосподарської птиці кормових добавок різної дії нині 

широко застосовується для поліпшення рівня продуктивності і збереженості поголів’я. Їх 

використання дозволяє підвищувати засвоюваність поживних речовин, балансувати раціони, 

знизити рівень токсичності і бактеріальної забрудненості кормів. З цією ж метою 

використовують і пребіотики для поліпшення як стану кишечника птиці, так ї її загального 

стану, оскільки вони сприяють відновленню позитивної мікрофлори та стимулюють її ріст у 

кишечнику, підвищують перетравність поживних речовин корму. До пребіотиків відносяться 

органічні сполуки невеликої молекулярної маси – відомі пребіотики на основі 

мананоолігосахаридів (МОС), фруктоолігосахаридів, органічних кислот тощо – вони 

сприяють розвитку корисних мікробів і подавляють дію шкідливих мікроорганізмів [1].  

Одним з таких препаратів є Актиген, який отримано зі стінки клітин дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae; він представляє собою активний концентрат мананових 

олігосахаридів. Препарат ефективно працює за механізмом роботи МОС [2], призводячи до 


