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Застосування кормових добавок у птахівництві базується на глибоких 
знаннях законів біології та їх активного впливу на функцію живою 
організму. Перед усім, це стосується фізіологічних особливостей 
перепелів, розведення яких набуває поширення в нашій країні. При 
використанні перепелів необхідно враховувати, що цей вид птиці дуже 
чутливий до дії різноманітних негативних факторів: це і різке коливання 
температури у приміщенні, порушення режимів освітлення, погіршення 
якості годівлі, переміщення птиці та ін. Особливо акцептується увага на 
забезпечення необхідного співвідношення та кількості незамінних 
амінокислот і вітамінів у раціонах, які необхідні для формування тканин і 
органів птиці, а також інтенсивного обміну речовин [І, 2].

Роль амінокислот в організмі птахів взагалі та у перепелів зокрема, 
визначається їх участю в регуляторних, енергетичних га біосинтетичних 
процесах [3]. В тканинах несучок вміст амінокислот залежить від 
багатьох факторів і в тому числі від віку, фізіологічного стану, швидкості
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ммпізації їх та біосинтезу, а також від якості корму, що надходить в 
чрілнізм. Повноцінна протеїнова годівля перепілок-несучок особливо 
важлива під час яйцекладки, тому що на утворення яйця, вони 
витрачають велику кількість різноманітних речовин, важливою часткою 
чміч є білки [4]. За повідомленнями багатьох дослідників [5, 6, 7], 
найбільший вплив на потребу в амінокислотах у тварин та птиці мають 
вік, стать, фізіологічний стан, генотип, швидкість їх утилізації та 
иіосинтез, продуктивність, і, особливо, якість спожитого корму.

Метою наших досліджень було вивчення впливу комплексу 
амінокислот -  лізину, метіоніну, треоиіну в поєднанні з вітаміном Е на 
вміст амінокислот в сироватці крові та яйцях перепілок.

Матеріалом для дослідження були перепілки японської породи віком 
від 45-ї до 90-ї доби. За методом аналогів було сформовано 4 групи: 
кон і рольна та три дослідні, по 25 голів у кожній.

Нами досліджено кількісні зміни концентрації незамінних та замінних 
амінокислот крові у перепілок-несучок, яким до раціону додавали у 
різних дозах лізин, метіонін, треонін з вітаміном Е. Протягом 
експерименту сума незамінних амінокислот крові у перепілок дослідних 
і рун була меншою, ніж у контрольній групі. Зокрема, у несучок другої та 
четвертої групи, їх загальна сума була меншою, ніж у контрольній на 
з 13,6%, а у третій дослідній групі вона була майже однаковою з 
контролем. Також встановлено, що сумарний вміст замінних аміпокислої 
сироватки крові перепілок був однаковим у другій дослідній та у 
контрольній групі, а у 3-й та 4-й групі, цей показник був дещо нижчим, 
порівняно з контролем.

Аналізуючи результати досліджень амінокислотного складу яйця 
перепілок дослідних га контрольної групи, слід відмітити, щ о  у ЖОНГК) 

сума незамінних амінокислот була майже однаковою. 1 Іро те, у дослідиич 
групах просліджується лише тенденція до зростання рівня неіамінпи.ч 
амінокислот, особливо це стосується яйця отриманого від птиці другої 
дослідної групи. Сума незамінних амінокислот у яйцях відібраних для 
дослідження від перепілок другої дослідної групи мала тенденцію до 
ібільшення порівняно контролем.

Сума замінних амінокислот, які входили до складу жовтка у дослідних 
групах також мала лише тенденцію до не значного зростання. Так, у 
другій дослідній групі, сума замінних амінокислот мала тенденцію до 
ібільшення порівняно з контролем на 3,89%. У 3-й та 4-й дослідних 
і рунах ця різниця була ще меншою.

Дослідження вмісту незамінних амінокислот, які входять до складу 
білка яєць перепілок контрольної та дослідних груп показало, що 
вірогідної різниці суми амінокислот нами не було встановлено. Виявлено 
пише тенденцію до незначного збільшення суми амінокислоту дослідних
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групах перепілок-несучок порівняно з контролем, в межах 2,99-3,89%. 
При дослідженні складу замінних амінокислот у білку перепелиних яєць 
встановлено, що їх сума у яйцях контрольної та дослідних груп була 
майже однаковою і не мала вірогідних розбіжностей.

В цілому ж аналізуючи отримані результати дослідження 
амінокислотного складу жовтків та білків яєць перепілок потрібно 
відмітити, що не зважаючи на те, що дослідні групи птиці отримували 
раціон з додатковою кількістю незамінних амінокислот та вітаміну В, 
суттєвих змін амінокислотного складу яєць нами не встановлено. 
Отримані результати досліджень, на нашу думку, свідчать про те, що 
білки яєць містять у своєму складі амінокислоти, які поєднані у 
генетично детермінованій послідовності. Ця послідовність визначає 
структуру та властивості білків, які змінити майже не можливо, а якщо і 
зазнають вони певних змін, то тільки під впливом екстра ординарних 
чинників [8].

Підсумовуючи одержані результати дослідження змін вмісту замінних 
та незамінних амінокислоти в крові перепілок можна висловити 
припущення, що завдяки додаванню до раціону перепілок дослідних груп 
амінокислот лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е нами встановлені 
позитивні зміни їх засвоєння, синтезу білка, що сприяло збільшенню 
яєчної продуктивності перепілок-несучок, особливо у другій дослідній 
групі.
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За останній час створено загальне представлення про патогенні 
потенції багаточисленних вірусів, що виділяються від людей, тварин і 
птиці. Серед них увагу дослідників притягає реовірусна інфекція, 
збудник якої відносяться до роду ОгНюгеосзгш родини Кеосінбае [ 1, с. 5].

АВР1 реєструється у всіх країнах світу з розвиненим птахівництвом і 
наносить економічні збитки, пов’язані з гибеллю птиці до 50% або 
підвищеною вибраковкою до 20%, зниженням несучості на 15-30% та 
маси тіла до 30% з погіршенням категорійності м'яса. Для успішної 
боротьби з реовірусною інфекцією необхідні засоби профілактики, а 
також ^системи швидкої і якісної діагностики. Для ретроспективної 
діагностики АРВІ використовують реакціюнейтралізації(РН), реакцію 
дифузної преципітації(РДП) та імуноферментний аналіз (1ФА). 
Перевагою 1ФА — є висока чутливість та специфічність, які досягаються 
шляхом високого ступеня очищення та концентрування антигену, що 
використовується в постановці реакції [2, 3, 4, с. 5]. За кордоном 
діагностичні набори для визначення антитіл до збудника АРВІ в


