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БАЛАНС АЗОТУ ТА СЕЛЕНУ В ОРГАНІЗМІ 
М'ЯСНИХ КАЧЕНЯТ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 
У СКЛАДІ КОМБІКОРМІВ ДОБАВОК СЕЛЕНУ 

Сучасне птахівництво потребує 
комбікормів, які збалансовані не 
лише за основними поживними, а й 
за біологічно активними речовина
ми. Важливим компонентом повно
цінної годівлі є мікроелементи. Вра
ховуючи їх фізіологічну роль як 
структурних одиниць ферментів і 
неорганічних каталізаторів багатьох 
біохімічних реакцій, можна вважати, 
що введення оптимальної кількості 
мікроелементів у раціон птиці доз
волить спрямовано впливати на 
обмінні процеси в організмі. 

Останнім часом науковці та прак
тики виявляють все більший інтерес до 
такого мікроелемента, як селен. Біоло-

татіонпероксидази та тіоредуксинре-
дуктази), які запобігають порушен
ням в організмі , спричиненим 
вільними радикалами та токсичними 
продуктами їх метаболізму. Він ре
гулює засвоєння і витрати вітамінів 
А, С і К в організмі, впливає на про
цеси тканинного дихання, швидкість 
перебігу окисно-відновних реакцій, 
блокуючи важкі метали, істотно зни
жує їх токсичний ефект, покращує 
імунну відповідь і підвищує резис
тентність до різних захворювань, сти
мулює ріст і розвиток птиці. Селен у 
комплексі з іншими біологічно актив
ними речовинами (вітамінами, міне
ральними елементами) ефективно за
стосовують у профілактиці та ліку
ванні багатьох хвороб селенової не
достатності [2-А]. 

них речовин, білковий і мінеральний 
обміни [5,6]. 

Через обмежену кількість науко
вих робіт щодо характеру дії селену 
на обмін органічних і мінеральних 
речовин в організмі птиці, і м'ясних 
каченят зокрема, виникла не
обхідність у додаткових дослідженнях. 

Метою наших досліджень було 
вивчення впливу добавок різних доз 
селену в комбікорми на обмін азоту 
і селену в організмі каченят, що ви
рощуються на м'ясо. 

Матеріали і методика дослід
жень. Дослідним матеріалом були 
каченята української білої породи, які 
вирощувалися в агрофірмі "Інтер-
Агро-Сервіс" Київської області. Для 
проведення науково-господарського 
досліду було сформовано 4 групи 

• З позиції сучасних уявлень, нормальне функціонування живих 
організмів неможливо без наявності селену. Тому сьогодні є 
актуальними дослідження щодо норм введення селену в комбікорми 
для сільськогосподарськоїптиці і, зокрема, для м'ясних каченят. 

З огляду на тісну взаємодію всіх 
компонентів раціону в процесі за
гального обміну, критеріями оцінки 
повноцінності селенового живлення 
птиці мають бути не тільки її госпо
дарсько-корисні ознаки, але й обмін 
речовин в організмі. 

• Відкладання селену в організмі 30-денних каченят прямо 
залежало від рівня його споживання. * 

• і 

гічна роль селену і його значення для 
організму птиці надзвичайні [1]. Він 
підвищує активність ферментів, які у 
свою чергу впливають на обмін білків, 
жирів і вуглеводів. Селен є кофактором 
синтезу і складовою частиною фер
ментів антиоксидантної системи (глу-

Аналіз доступних літературних 
джерел показує, що опублікованих 
даних відносно впливу селену на 
обмін речовин в організмі птиці над
то мало. Є окремі повідомлення про 
те, що добавки селену позитивно 
впливають на перетравність пожив-

каченят. Годівля птиці з добового до 
56-денного віку здійснювалася по-
внораціонними комбікормами. У 
комбікорми для птиці дослідних груп 
протягом періоду вирощування до
датково вводили селен у такій 
кількості, мг/кг: друга група - 0,2; 
третя - 0,4 та четверта - 0,6. Курчата 
першої контрольної групи добавку 
селену не одержували. Як джерело 
селену використовували селеніт на
трію (ка 2 8е0 3 ) з коефіцієнтом пере
рахунку елемента в сіль 2,2. 

З метою вивчення обміну азоту і 
селену в організмі м'ясних каченят 
на фоні науково-господарського ек
сперименту був проведений фізіоло
гічний дослід згідно із загальноприй
нятою методикою [7]. Для проведен-
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ня балансованого досліду був відібра
ний молодняк у 30-денному віці по 5 
голів із контрольної та дослідних груп, 
при однаковому співвідношенні у гру
пах самців і самок. Птиця під час дослі
ду утримувалася у спеціальних клітках, 
які пристосовані 
для збору посліду. 

Дослід скла
дався з двох періо
дів: попереднього 
(З дні) і основно
го (5 днів). Протя
гом основного 
періоду прово
дився ретельний 
облік споживано
го корму і виділе
ного посліду. 

Послід збира
ли два рази на 
добу: ранком і 
ввечері . З ібра
ний послід зва
жували і залеж
но в ід його 
кількості за прин
ципом пропор
ційності відбирали середні зразки 
для аналізу. Для фіксації аміаку 

Аграрні вісті 
- селен - методом полум'яної 

атомної абсорбції на ААС "Сатурн - З 
ПІ" з використанням повітряно-ацети
ленового полум'я [11]. 

Результати досліджень. При вив
ченні обміну речовин, зокрема 

білків , особливе значення має 
ступінь відкладання азоту в організмі, 

• Критеріями оцінки повноцінності селенового живлення птиці 
мають бути не тільки її господарсько-корисні ознаки, але й обмін 
речовин в організмі. 

кожну пробу посліду заливали 0,1 
н розчином щавлевої кислоти із роз
рахунку 4 мл на 100 г гомогенізова
ної маси посліду. До проведення 
зоотехнічного аналізу всі зразки по
сліду зберігалися у холодильнику. 
Взяття середніх зразків комбікормів 
проводили на початку основного 
пер іоду в і д п о в і д н о до ГОСТу 
13496.0-80 [8].3берігали середні 
зразки комбікормів у поліетилено
вих пакетах. 

Хімічний аналіз зразків комбі
кормів і посліду проводили загаль
ноприйнятими методами зоотехніч
ного аналізу: 

- початкова вологість - шляхом 
висушування проби у сушильній 
шафі при температурі 65-70 °С до по
стійної маси [9]; 

- загальний азот - за К'єльдалем 

оскільки цей показник найбільш точ
но визначає інтенсивність синтезу 
органічних речовин, а також 
збільшення приростів живої маси 

птиці (в основному за рахунок наро
щування м'язової тканини). Тому до
сить важливим етапом наших дослі
джень було вивчення обміну азоту в 
організмі м'ясних каченят, залежно від 
кількості селену в комбікормах (табл. 1). 

Результати дос
ліду показали, що 
вся дослідна птиця 
споживала з кор
м о м д о с т а т н ю 
к і л ь к і с т ь азоту, 
тому що у неї 
в ідмічався пози
т и в н и й баланс 
цього елемента . 
Слід також відзна
чити, що молод
няк дослідних груп 
вигідно відрізняв
ся від птиці конт
рольної групи за 
рівнем його вико
р и с т а н н я . Так, 
якщо в організмі 
каченят конт
р о л ь н о ї групи у 
с е р е д н ь о м у за 

добу відкладалося 2,24 г азоту, то у 
їх ровесників з другої дослідної гру
пи цей показник зріс на 0,06 г, або 
2,7 %; третьої - на 0,11 г, або 4,9 % 
(Р>0,95 ) та четвертої - на 0,09 г, або 
4,0%(Р>0,95) . 

Аналізуючи ступінь засвоєння 
азоту в організмі, не можна не по
мітити, що у птиці третьої та чет
вертої дослідних груп утримання 
азоту збільшилося на 1,4 та 1,9 %, 
що становило відповідно 39,2 та 

Таблиця 1 - Середньодобовий баланс азоту і селену в організмі 
м'ясних каченят 

Показник 
Група 

Показник контрольна дослідна Показник 
1 2 3 4 

Азот 
Прийнято з кормом, г 
Виділено з послідом, г 
Відкладено в організмі: 

г 
% до прийнятого 

5,92 ± 0,037 
3,68 ± 0,026 

2,24 ± 0,029 
37,8 

6,07 ± 0,054 
3,77 ± 0,052 

2,30 ±0,011 
37.9 

6,00 ± 0,033 
3,65 ± 0,026 

2,35 ± 0,026* 
39,2 

5,99 ± 0,037 
3,66 ± 0,042 

2,33 ±0,015* 
38.9 ' 

Селен 
Прийнято з кормом, мкг 
Виділено з послідом, мкг 
Відкладено в організмі: 

мкг 
% до прийнятого 

13,55 ±0,086 
10,64 ±0,073 

2,91 ±0,057 
21.5 

60,11 ±0,551 
12,84 ±0,176 

4727±0381*** 
78,6 

93,70 ±0,516 
10,94 ±0,077 

82,76±0,470*** 
88.3 

142,46±0,890 
6,90±0,080 

135,56±0315*** 
95,1 

Примітка.* Р>0,95; *** Р>0,999. 
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38,9 % від прийнятого. У каченят 
другої дослідної групи цей показ
ник практично дорівнював конт
рольному варіанту (37,9 та 37,8 % 
відповідно). . 

Краще використання азоту з кор
му каченятами, що вирощувалися на 
комбікормах з добавками селену, 
позитивно позначилося на темпах їх 
росту. Так, за період фізіологічного 
досліду середньодобовий приріст 
птиці другої дослідної групи підви
щився на 1,1 %, третьої - на 2,6 та 
четвертої-на 1,5 %, порівняно з ана
логічним показником у контрольній 
групі (53,4 г ) . 

Одержані результати переконливо 
вказують на те, що селен в організмі 
спрямовано підсилює обмін азоту, тоб
то він функціонує у метаболічному 
циклі не ізольовано, а у тісному зв'яз
ку з іншими речовинами. 

• Краще відкладання і зас
воєння азоту спостерігалося у 
каченят, я к и м згодовували 
комбікорми, збагачені селе
ном із розрахунку 0,4 мг/кг. 

Оскільки птиці дослідних груп зго
довували комбікорми з різним умі
стом селену, виникла необхідність 
вивчити обмін і цього мікроелемен
та в організмі. 

; На підставі одержаних даних вста
новлено, що величини утримання се
лену в організмі каченят варіювали і 
залежали від рівня його у раціоні та 
індивідуальних особливостей птиці. А 
відтак, спостерігалася суттєва різниця 
за цим показником між групами птиці. 

У молодняку другої дослідної 
групи щодобово відкладалося в 
організмі селену 47,27 мкг, третьої-
82,76 та четвертої-135,56 мкг, що на 
44,36; 79,85 та 132,65 мкг відповідно 
більше, ніж у птиці контрольної гру
пи (різниця вірогідна, Р>0,999). 

Процент засвоєння селену в дос
лідних групах також підвищився, але 
меншою мірою, ніж його відкладан
ня. Різниця відносно контрольної 
групи (у якої цей показник дорів
нює 21,5 %) становила 57,1; 66,8 та 
73,6 % відповідно на користь дослі
дних груп. На рівень засвоєння се
лену вплинули, з одного боку, 
р і в е н ь н а д х о д ж е н н я його в 

організм з кормом, а з другого -
рівень екскреції його з послідом, 
який уосаченят дослідних груп мав 
тенденцію до зниження. 

Висновки та перспективи по
д а л ь ш и х досл іджень . 1. Краще 
відкладання і засвоєння азоту спос
терігалося у каченят, яким згодову
вали комбікорми, збагачені селеном 
із розрахунку 0,4 мг/кг. 

2. Введення селену до складу 
комбікормів у дозах 0,2; 0,4 та 0,6 мг/ 
кг збільшувало надходження його в 
обмін . В ідкладання селену в 
організмі 30-денних каченят прямо 
залежало від рівня його споживання. 

Будь-які зміни в обміні речовин 
позначаються насамперед на складі 
крові, тому в подальшому плануєть
ся вивчити деякі гематологічні та 
біохімічні показники крові, які харак
теризують фізіологічний стан птиці. 
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Баланс азота и селена в организ
ме мясных утят при использовании 
в составе комбикормов добавок 
селена 

А.И. Соболев 
В физиологическом опыте на 

30-дневных мясных утятах украинской 
белой породы изучено влияние доба
вок в комбикорма селена на обмен не
которых веществ в организме. Уста
новлено, что скармливание утятам 
комбикормов, обогащенных селе
ном в дозах 0,2; 0,4 и 0,6 мг/кг, способ
ствовало лучшему использованию 
органических и минеральных веществ 
корма, в частности увеличению отло
жения и усвоения азота и селена в их 
организме, по сравнению с птицей кон
трольной группы. 

The balance of nitrogen and 
selenium in organism meat ducklings 
bodies under selenium additives usage 
in all-mash 

A. Sobolev 
In the physiological experiment on 30-

days meat ducklings of Ukrainian white 
breeding the influence of selenium additives 
into all-mash on change of some staff in 
body is studied. It is established, that 
feeding of all-mash enriched with 0,2,0,4 
and 0,6 mg/kg of selenium to ducklings 
helped better usage of organic and mineral 
feeding staff, especially increasing of 
nitrogen and selenium in their bodies in 
comparison with the experimental group 
ducklings. 
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