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ПОД- СЕКЦИЯ 15. Зооинженерия.
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п р о д у к т и в н і с т ь  п е р е п і л о к -н е с у ч о к  з а  в и к о р и с т а н н я  в  г о д ів л і  
к о р м о в и х  д о б а в о к  н а  о с н о в і  п і д м о р у  б д ж іл

Ключові слова / Keywords: підмор бджіл / pidmor bees, перепілки / quail, 
несучість / е§§, яєчна продуктивність / egg productivity, витрати корму / the cost of feed

Перепелівництво дозволяє розширити асортимент продукції птахівництва 
за рахунок виробництва високопоживних, дієтичних продуктів харчування -  пере
пелиних яєць і м’яса. У перепілок ранній початок несучості (в 5-6 тижневому віці) 
та висока окупність кормів [6]. Підвищення продуктивності перепелів і зниження 
витрат кормів на одиницю продукції можливе за організації повноцінної годівлі, яка 
забезпечується уведенням в комбікорми біологічно активних речовин [5].

В останні роки викликає зацікавленість науковців використання у годівлі 
птиці природних джерел біологічно активних речовин за рахунок використання 
нетрадиційних кормових добавок [1, 3]. До таких добавок належить підмор бджіл 
[2, 4], який містить всі біологічно активні речовини, які є у медові, квітковому пил
ку, прополісі, маточному молочку та воску. До його складу входять білки, жири, 
мінеральні речовини, амінокислоти, особливо лізин і метіонін, численні ферменти, 
вітаміни, меланін, гепарин, флавоноїди та інші речовини.

Метою роботи було вивчення впливу кормових добавок, виготовлених із 
підмору бджіл, на продуктивність перепілок-несучок.

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили на перепелах 
м’ясної породи фараон в умовах лабораторії навчально-дослідної ферми Вінницького 
національного аграрного університету. Для цього було відібрано 4 групи птиці мето
дом груп-аналогів, по 30 голів (25 самок і 5 самців) у кожній. Годівлю перепелів про
водили повнораціонним комбікормом. До комбікорму перепелів дослідних груп до
давали 3% підмору бджіл від маси у порошкоподібному вигляді (апімор) -  2-а група, 
золи (апімін) -  3-а група, 4-а група -  у вигляді водної витяжки (апівіт).

При аналізі яєчної продуктивності перепілок виявлено, що перепілки 
дослідних груп, яка споживала кормові добавки на основі підмору бджіл у основного 
складі раціону, яйцекладку почали раніше за їх аналогів контрольної групи. Так, по
чаток яйцекладки у перепілок-несучок 2-ї, 3-ї і 4-ї групи відповідно настав на 42, 42 і 
44 добу, тоді як 1-ї групи -  лише на 49 добу.

За результатами проведених досліджень виявлено підвищення несучості у 
перепілок за згодовування їм апімору, апіміну і апівіту (табл. 1).

Так, у 2-й групі несучість птиці збільшилась на 1,7%, у 3-й -  на 1,3%, 4-й -  на 
2,4% порівняно з контролем. У 4-й групі цей показник був найвищим: порівняно з
2-ю і 3-ю групою -  на 0,7% і 1,1%.
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Т а б л и ц я  1
Продуктивність перепілок-несучок

Показник
Група

1-контрольна 2- дослідна 3-дослідна 4-дослідна
Валовий збір яєць, шт. 3596 3656 3643 3683
Несучість на середню несучку, 
шт.: за дослід

143,84 146,24 145,72 147,32

за місяць 23,97±0,48 24,37±0,45 24,29±0,47 24,55±0,44
Інтенсивність несучості, % 79,91±1,61 81,24±1,49 80,96±1,57 81,84±1,45
Маса яєць, г 12,09±0,02 12,24±0,02** 12,18±0,02* 12,17±0,02*
Кількість яєчної маси на не
сучку за місяць, г

289,72±5,94 298,48±6,41 295,86±6,24 298,88±5,38

Інтенсивність несучості була вища у перепілок 2-ї групи на 1,33%, 3-ї гру
пи -  на 1,05% і 4-ї групи -  на 1,93%. Найвищими показниками характеризувались 
також перепілки 4-ї групи, у яких інтенсивність несучості була вища на 0,6% і 0,88% 
за аналогів 2-ї і 3-ї групи.

Водночас необхідно відмітити і тенденцію до незначного підвищення маси 
яйця за споживання апімору, апіміну і апівіту. Зокрема, маса яєць у перепілок 2-ї, 3-ї і 
4-ї групи була більша відповідно на 1,2% (Р<0,01), 0,7% і 0,7% порівняно з аналогічним 
показником у 1-й групі. Найбільше збільшилася маса яєць у перепілок за внесення до 
раціону апімору.

Аналізуючи яєчну масу, необхідно відмітити збільшення її у перепілок 2-ї,
3-ї і 4-ї групи відповідно на 3,0%, 2,1% і 3,2% порівняно з аналогічним показником у 
контрольній групі. Введення до раціону перепілок апівіту сприяло більшому вироб
ництву ними яєчної порівняно з апімором і апіміном.

Витрати корму на 10 яєць у перепілок 2-ї, 3-ї і 4-ї групи порівняно з 
аналогічними показниками контрольної групи були нижчі відповідно на 2,7%, 1,9% 
і 2,7%. Найнижчі витрати корму були у птиці за введення до складу раціону апімору 
і апівіту.

148 147,32
147 +

146

145

144 +

143

142

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 4-дослідна

0,372 
+  0,37 

0,368 
0,366 

+  0,364 
0,362 

- -  0,36 
- -  0,358 

0,356 
0,354

І Несучість на середню несучку, шг. ♦  Витрати корму на 10 яєць, кг 

Р ис. 1. Зв'язок між споживанням корму та несучістю перепілок
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Отже, використання кормових добавок на основі підмору бджіл у годівлі 
перепілок сприяє прискоренню яйцекладки на 5-7 днів, підвищенню несучості на 1,3
2,4% та зниженню витрат корму на 10 яєць на 1,9-2,7%.
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