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ВІДКЛАДАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У М ’Я С І ПЕРЕПЕЛІВ ЗА Д ІЇ
ПІДВИЩ ЕНИХ Д О З ВІТАМІНІВ
Встановлено, що підвищення дози вітамінів А, D, Е у повнораціонних
комбікормах у кількості 10% до основного раціону перепілок впливає на
мінеральний склад м ’яса, спричиняючи часткове збільшення їх засвоєння.
Ключові слова: перепілки, мікроелементи, вітаміни, годівля, стегнові
м ’язи, грудні м ’я зи.
Постановка проблеми. Відомо, що птиця є найбільш чутливою до
нестачі вітамінів у кормах, що пов’язано з її біологічними особливостями:
швидким пересуванням корму по шлунково-кишковому тракту, недостатнім
синтезом й обмеженим всмоктуванням ендогенних вітамінів у травному тракті,
швидким ростом. Тому в сучасному промисловому птахівництві до комбікормів
додають 14 вітамінів у вигляді гарантованих добавок [1].
У той же час будь-яке порушення у кількісному або якісному складі
вітамінних добавок відповідним чином порушує обмінні процеси в організмі.
Так, при дефіциті вітаміну А всмоктування цинку у тонкому відділі кишечника
гальмується, що веде до зменшення кількості останнього в сироватці крові,
підшлунковій залозі, печінці і пір’ї. Крім того, гіповітаміноз А уповільнює ріст
молодняку, з’являється слабкість, хитка хода, знижується резистентність до
інфекцій, а в окремих випадках - виснаження, підвищення загибелі в стаді [5].
За D-гіповітамінозу в організмі птиці порушується використання кальцію
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із кормів, і навіть при додаванні останнього у раціон розвивається кальцієва
недостатність, що призводить до порушення мінералізації скелета й розвитку
рахіту у молодняку [3].
Токофероли не синтезуються в організмі птиці, і тому будь-яке
порушення у кількісному або якісному складі вітаміну Е у молодняку викликає
м’язову дистрофію та потоншення м’язів м’язового шлуночка. Обов’язковим є
баланс співвідношення вітамінів А й Е у раціоні [2].
Таким чином, актуальними для розвитку галузі перепелівництва можуть
стати дослідження, направлені на покращення рівня їх годівлі з метою збільшення
виробництва м’яса перепелів як в кількісному так і якісному відношенні.
Метою досліджень було встановити вплив додаткового згодовування
вітамінів А, D та Е на мінеральний склад м’яса перепілок.
Матеріал і методика досліджень. Експериментальні дослідження на
перепілках проводились в умовах дослідного господарства «Бохоницьке»
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України за
наведеною схемою (табл. 1).
Дослід проводили методом груп-аналогів. Для досліду було сформовано 4
групи перепілок: одну контрольну та три дослідних, по 30 голів у кожній. Період
досліду тривав 48 днів (7 днів - зрівняльний та 42 днів - основний період).
Відбирали

перепілок

одноденного

віку

живою

масою

7,5-7,8

г,

утримували у групових клітках по 30 голів у кожній. Мікроклімат у
приміщеннях відповідав прийнятим нормам.
Таблиця 1
Схема досліду
Г руп а
1-контрольна
2-д ослід на
3-дослідна
4-д ослід на

К ількість
голів у групі
10
10
10
10

Т ри валість періоду, діб
зрівн ял ьн и й
осн овни й
7
42
7
42
7
42
7
42
18

О собливості годівлі
О Р (повн ораціонн ий ком бікорм )
О Р + 10% вітам іну А
О Р + 10% вітам іну Б
О Р + 10% вітам іну Е
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У кінці досліду проводили контрольний забій по чотири голови з кожної
групи. Вміст мінеральних речовин визначали згідно із загальноприйнятою
методикою.
В якості основного раціону використовували комбікорм «Мультигейн»
промислового виробництва АТ «Київ-Атлантик Україна».
Склад та поживність

комбікорму

промислового

виробництва для

перепелів: обмінної енергії - 290 ккал, сирого протеїну - 22,13%, сирої
клітковини - 4,5%, кальцію - 3,3%, фосфору - 0,87%, заліза - 74,5%, марганцю 77,0%, цинку - 38,4%, міді - 5,3%. Основний раціон містив: 15000 МО/кг
вітаміну А; 2500 МО/кг вітаміну D; 20 мг/кг вітаміну Е.
Перепілок 1 контрольної групи годували основним раціоном. У годівлі
перепелів 2, 3 та 4 дослідних груп додатково до основного раціону вводили по
10% вітаміни А, D та Е відповідно до схеми (табл. 1), та вивчали їх вплив на
накопичення мінеральних елементів у м’ясі птиці.
Статистичну обробку даних проводили з використанням програмного
забезпечення MS Excel за методом Плохінського Н.А. [4]. Результати середніх
значень вважали статистично вірогідними при *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.
Результати досліджень. Роль мікроелементів у житті кожного живого
організму

має

важливе

значення.

Так,

мідь

необхідна

організму

для

правильного формування та розвитку серцево-судинної системи. Крім цього
саме мідь контролює рівень вмісту в крові цукру та сечової кислоти. Також
мідь необхідна для зміцнення кісток, стимулює вироблення ферментів крові,
стимулює роботу імунної системи. Мідь вкрай необхідна для процесу росту у
дітей. Ще однією немаловажною корисною властивістю міді є те, що вона
допомагає підтримувати нормальний баланс мікрофлори в організмі, тим самим
захищаючи від дисбактеріозу.
Марганець відноситься до тих мікроелементів, які необхідні організму
для повноцінного розвитку.

Саме марганець відповідає за активізацію
19
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більшості ферментів, необхідний для процесу дихання і мінерального обміну.
Дитячому організму марганець просто необхідний для повноцінного росту та
формування скелетної і м'язової систем. Всі імунні реакції також не можуть
протікати без достатнього вмісту в організмі необхідної кількості марганцю.
Крім того, марганець бере найактивнішу участь у таких процесах, як
кровотворення, тканинне дихання, регуляція тканинного та ліпідного обмінів.
Цинк бере найактивнішу участь у вуглеводних, білкових і ліпідних
обмінах, відповідає за повноцінний синтез нуклеїнових кислот. Його нестача в
організмі призводить до уповільнення росту і загального розвитку, пізнього
статевого дозрівання. За браку цинку порушується нормальний процес
регенерації.
Згодовування підвищених доз вітамінів А, D та Е по-різному вплинуло на
вміст мінеральних елементів у білому та червоному м’ясі перепелів.
Вміст мінеральних речовин у м’ясі перепелів має важливе значення, так
як воно є продуктом харчування людини. Отже, додаткова доза вітаміну А у
раціонах перепелів сприяла відкладанню у грудних м’язах кальцію на 1,4%,
заліза - на 3,0%, цинку - на 1,9%, але при цьому зменшився вміст магнію - на
2,8%, марганцю - на 2,9% та міді - на 7,6% (табл. 2).
Таблиця 2
Вміст мінеральних речовин у грудних м’язах піддослідних перепелів,
М±т, п=4
Г руп а
Е л ем ен т

К альцій, г/кг
М агній, г/кг
Залізо, м г/кг
М арган ець, м г/кг
Ц инк, м г/кг
М ідь, м г/кг

1 контрольна

0,69±0,21
0,71±0,99
96,11±4,27
5,24±1,11
97,41±6,02
6,47±0,98

2 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну А)
0,70±0,1
0,69±0,07
99,02±3,22
5,09±0,89
99,24±3,96
5,98±1,21
20

3 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну Б )
0,99±0,04
0,77±0,22
97,23±2,49
5 ,12± 1,01
98,20±3,14
6,14±1,21

4 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну Е )
0,70±0,42
0,70±0,31
95,98±6,13
5,87±1,88
99,28±4,10
6,03±2,12
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При підвищеній на 10% дозі вітаміну D у грудних м’язах перепелів
значно підвищився вміст кальцію - на 43,5%, заліза - на 3,0%, магнію - на
8,4%, а марганцю і міді зменшилося відповідно на 2,3 та 5,1%.
Додаткова доза вітаміну Е сприяла збільшенню відкладання марганцю на
12,0%, цинку - на 1,9%, а вміст міді зменшився на 6,8%.
Дослідивши мінеральний склад стегнових м’язів перепелів слід відмітити,
що додаткова доза вітаміну А сприяла підвищеному відкладанню у них заліза
на 2,7%, міді - на 2,1% (табл. 3).
Вітамін D у 10-відсотковій надбавці до основного раціону сприяв
підвищеному вмісту у стегнових м’язах заліза на 4,1% і міді - на 6,9%, а вміст
марганцю та цинку зменшився відповідно на 13,4 та 11,8%.
Вітамін Е сприяв засвоєнню міді на 5,8% більше, ніж у контрольній групі, а
кальцію, марганцю і цинку засвоїлось менше відповідно на 9,1; 5,3 та 10,8%.
Таблиця 3
Відкладання мінеральних речовин у стегнових м’язах перепелів, М±т, п=4
Г руп а
Е л ем ен т

К альцій, г/кг
М агній, г/кг
Залізо, м г/кг
М арган ець, м г/кг
Ц инк, м г/кг
М ідь, м г/кг

1 контрольна

0,77±0,40
0,58± 1,02
77,98±6,34
12,20±1,10
88,41±7,28
1,88±0,55

2 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну А
0,69±0,09
0,60±0,5
80,12±3,29
11,40±1,10
78,29±3,58
1,92±0,5

3 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну Б )
0,76±0,66
0,61±0,34
81,20±5,21
10,56±1,22
77,98±4,41
2,01±0,78

4 дослідна
(на 10%
більш е
вітам іну Е )
0,70±0,77
0,60±1,01
78,42±3,67
11,55±3,26
78,83±4,33
1,99±0,56

Висновки:
1. Додаткове введення до раціону перепілок підвищених доз вітаміну А у
кількості 10% до основного раціону зменшило засвоєння у грудних і стегнових
м’язах марганцю на 2,9 та 6,5% відповідно. У стегнових м’язах зменшився
вміст цинку на 11,4%, а у грудних - міді на 7,6%.
2. Збільшена доза вітаміну D сприяло підвищенню засвоєння у грудних
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м’язах кальцію на 43,5%, у стегнових м’язах вміст заліза зріс на 4,1%.
3.

Додаткове згодовування вітаміну Е сприяло зменшенню відкладання

стегнових м’язах кальцію на 9,1%, цинку - на 10,8%, при цьому збільшилась
кількість міді на 5,8%.
Перспектива подальших досліджень
У

перспективі

плануємо

дослідити

економічну

ефективність

використання підвищених доз вітамінів у раціонах перепілок.
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