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У статті наведено експериментальні дані щодо порівняння ефективності використання різних 
форм і видів підкислювачів та пробіотика у годівлі молодняку перепелів породи фараон. Вивчено такі 
показники, як маса тіла, абсолютні та середньодобові прирости перепелів, витрати корму на 1 кг при-
росту живої маси. Показано, що застосування досліджуваних кормових добавок позитивно впливає на 
продуктивність птиці. Такі результати вірогідно пов’язані з вибором оптимального типу та рівня вико-
ристовуваної кислоти (підкислювача), оскільки склад комбікорму, вік тварин і напрям їх продуктивності 
були однаковими. Також внаслідок антимікробної активності органічних кислот відбувається загальне 
зниження кишкових бактерій і підвищення швидкості всмоктування поживних речовин, особливо енергії 
та амінокислот, що призводить до ефективного використання кормів і поліпшення добових приростів.

Встановлено, що згодовування перепелам комбікорму із введенням рідкого підкислювача на основі 
молочної кислоти з розрахунку 0,3 мл/100 г з додаванням мінеральних елементів є найефективнішим 
з огляду на ріст та продуктивність молодняку (збільшення маси тіла на 9,1–13,0 %, середньодобових 
й абсолютних приростів — у середньому на 9,6 % та зменшення витрат корму на 1 кг приросту маси 
тіла на 4,8 %) у період вирощування 1–35 діб.

Отже, за правильного вибору форми, виду, дозування підкислювача, а також схеми його засто-
сування можна отримати оптимальний ефект від добавки, тобто максимальне підвищення продук-
тивності молодняку перепелів породи фараон.

Ключові слова: ПЕРЕПЕЛИ, КОМБІКОРМ, МАСА ТІЛА, ВИТРАТИ КОРМУ, ПІД
КИС ЛЮ ВАЧІ, ПРОБІОТИК
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The article contains experimental data on the comparison of the efficiency of different forms and types 
of acidifiers and probiotic during feeding the growing quails of Pharaoh breed. The indicators such as live 
weight of quails, absolute and average daily gain, the expenditures of feed per 1 kg increase in body weight 
have been studied. It is shown that application of the investigated feed additives positively affects the produc�een studied. It is shown that application of the investigated feed additives positively affects the produc�It is shown that application of the investigated feed additives positively affects the produc� that application of the investigated feed additives positively affects the produc-
tivity of poultry. These results are probably related with the choice of optimal type and level of used acid (acidi-
fier) because feed composition, age of animals and direction of their productivity were the same. As a result of 
antimicrobial activity of organic acids there is an overall bacteria reduction in gut that also reduces metabolic 
needs of microbes and enhances absorption rates of nutrients, especially of energy and amino acids leading to 
better feed efficiency and improved daily gain.

It has been established that feeding up mixed fodder with the addition of liquid acidifiers based on 
the lactic acid with the addition of mineral elements in dose 0.3 ml/100 g is the most effective for growth and 
productivity of young quails (live weight increases by 9,1–13,0 %, average daily gains and absolute gains 
improve by 9,6 % on the average and the expenditure of feed by 1 kg of live weight decreases by 4,8 %) in the 
period from the 1st to 35th day.

It can be concluded that when choosing the right form, the type and inclusion level of the acidifiers one 
can get the maximal effect from additives that maximize the productivity of young quails of the Pharaoh breed.
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В статье приведены экспериментальные данные по сравнению эффективности использования 
различных форм и видов подкислителей и пробиотика в кормлении молодняка перепелов породы фараон. 
Изучены такие показатели, как живая масса, абсолютные и среднесуточные приросты перепелов, 
затраты корма на 1 кг прироста живой массы. Показано, что применение исследуемых кормовых до� кг прироста живой массы. Показано, что применение исследуемых кормовых до�кг прироста живой массы. Показано, что применение исследуемых кормовых до-
бавок положительно влияет на продуктивность птицы. Такие результаты, вероятно, связаны с вы-
бором оптимального типа и уровня используемой кислоты (подкислителя), так как состав комби� уровня используемой кислоты (подкислителя), так как состав комби�уровня используемой кислоты (подкислителя), так как состав комби-
корма, возраст животных и направление их продуктивности были одинаковыми. Также вследствие 
антимикробной активности органических кислот происходит общее снижение кишечных бактерий и 
повышение скорости всасывания питательных веществ, особенно энергии и аминокислот, что приво-
дит к эффективному использованию кормов и улучшения суточных приростов.

Установлено, что скармливание перепелам комбикорма с введением жидкого подкислителя на 
основе молочной кислоты на уровне 0,3 мл/100 г с добавлением минеральных элементов является наи� мл/100 г с добавлением минеральных элементов является наи�мл/100 г с добавлением минеральных элементов является наи� добавлением минеральных элементов является наи�добавлением минеральных элементов является наи-
более эффективным с точки зрения роста и продуктивности молодняка (увеличение живой массы 
на 9,1–13,0 %, среднесуточных и абсолютных приростов — в среднем на 9,6 % и уменьшение затрат 
корма на 1 кг прироста живой массы на 4,8 %) в период выращивания 1–35 суток.

Следовательно, при правильном выборе формы, вида, дозировки подкислителя, периода при-
менения можно получить максимальный эффект от добавки, то есть максимальное повышение про-
дуктивности молодняка перепелов породы фараон.

Ключевые слова: ПЕРЕПЕЛА, КОМБИКОРМ, ЖИВАЯ МАССА, ЗАТРАТЫ КОРМА, 
ПОДКИСЛИТЕЛИ, ПРОБИОТИК

На сьогодні у промисловому птахів
ниц тві захворювання травного тракту посі
да ють друге місце після вірусних інфекцій 
і є основною причиною зниження продук
тивності та загибелі птиці. Особливо небез
печні вони для молодняку, резистентність 
якого до захворювань формується до 19 дня 
життя. Крім того, травний тракт слугує за
хисним бар’єром розповсюдження джерела 
інфекції. Через це такі основні функції ки
шечнику, як засвоєння поживних речовин 
і захисний бар’єр, мають потребу наявності 
певної кислотності у травному тракті та від
повідної мікрофлори [1,2]. Саме тому у пов
ноцінній годівлі важливу роль відіграють 
біологічно активні речовини, а також при
родні стимулятори росту (відмова від кор
мових антибіотиків). У цьому плані велике 
зацікавлення представляє застосування під
кислювачів різної форми та складу, а також 

окремих органічних кислот, пробіотиків, пре
біотиків та інших добавок природного поход
ження [3].

Аналіз останніх публікацій показує, 
що досліджень із вивчення впливу різних під
кислювачів та пробіотиків на ефективність 
вирощування сільськогосподарської птиці про
ведено чимало [4–6]. Автори стверджують, 
що такі кормові добавки позитивно вплива
ють на ріст та розвиток птиці і, відповідно, 
на показники продуктивності — живу масу, 
прирости, витрати корму [7]. Необхідно та[7]. Необхідно та7]. Необхідно та
кож врахувати, що інформація у більшості 
джерел вітчизняної та зарубіжної літератури 
щодо продуктивності сільськогосподарської 
птиці висвітлює питання, пов’язані з викорис
танням підкислювачів та пробіотиків саме на 
курчатахбройлерах або японських перепе
лах з вивченням їх біологічних та продук
тивних особливостей, тоді як порівняльні 
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дослідження із застосування різних підкис
лювачів у межах одного експерименту з годів
лі птиці, зокрема перепелів породи фараон, 
відсутні.

Отже, сучасний стан розробленості вка
заного питання дає підстави стверджувати, 
що проблема використання підкислювачів за 
вирощування молодняку перепелів м’ясної 
породи фараон є малодослідженою, до того ж 
має наукове значення і практичну цінність. 
Тому метою досліджень було порівняти ефек
тивність згодовування комбікорму з додаван
ням різних форм підкислювачів та пробіо
тика молодняку перепелів.

Матеріали і методи

Експериментальні дослідження прове
дені в умовах «Проблемної науководослід
ної лабораторії кормових добавок» Націо
нального університету біоресурсів і природо
користування України. Матеріалом для дослі
ду був молодняк перепелів породи фараон. 
Дослід проводився за методом групаналогів. 
У добовому віці відбирали 500 перепелів, 
з яких сформували 5 груп — контрольну і 4 до— контрольну і 4 до контрольну і 4 до
слідні, по 100 птахів у кожній (Табл. 1).

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду

Група Поголів’я птиці, 
кількість особин Особливості годівлі молодняку перепелів в період 1–35 діб 

1 — контрольна 100 ОР
2 — дослідна 100 ОР + 0,5 мл/100 г комбікорму МК
3 — дослідна 100 ОР + 0,3 % П1 за масою комбікорму 
4 — дослідна 100 ОР + 0,3 мл/100 г комбікорму П2
5 — дослідна 100 ОР + 0,03 % П3 за масою комбікорму 

Примітка: ОР — основний раціон; МК — молочна кислота (рідка), виробник — ПАТ «Завод молочної 
кислоти», Україна; П1 — сухий 5компонентний підкислювач «Куксацид S» (мурашина, молочна, пропіонова, оцто
ва та сорбінова кислоти), виробник — Lohmann Animal Health, Німеччина; П2 — підкислювач «Оптілак ММ» (рідка 
добавка на основі молочної кислоти натурального бродіння з додаванням мінеральних елементів K, Mg, Na, Fe, 
Cu, Co, Zn, Mn), виробник — ПАТ «Завод молочної кислоти», Україна; П3 — пробіотик «Лактіферм Базис 5» (в 
одному грамі міститься мінімум 5×109 зародків Enterococcus faecium M74 (NCIMB 11181), суха сироватка, саха
роза), виробник — ТОВ Chc. Hansen, Чеська республіка.

Дослід тривав 35 діб і був поділений 
на 5 підперіодів тривалістю 7 діб кожен. Мо
лодняк перепелів усіх груп отримував роз
сипний повнораціонний комбікорм двічі на 
добу — вранці та ввечері. Кількість підкис
лювачів та пробіотика в комбікормі регулю

вали додатковим введенням (методом розпи
лення на кормосуміш й ступеневим перемі
шування — добавки в рідкій формі; методом 
багатоступеневого змішування — добавки 
у твердій формі). Дозування різних підкислю
вачів, наведених у Таблиці 1, відповідають 
встановленим ефективним кількостям за по
передніми науковими дослідженнями [13, 14], 
що є фрагментом дисертаційної роботи.

Упродовж досліду здійснювали облік 
збереженості поголів’я, живої маси перепелів, 
споживання корму, обчислювали середньо
добові та відносні прирости живої маси, витра
ти корму на 1 кг приросту. Біометричне опра
цювання результатів досліджень здійснюва
ли за посібниками Н. А. Плохінського [15].

Після обробки дослідних даних визна
чали середню арифметичну (М) та її похибку 
(±m), середньоквадратичне відхилення (s), віро
гідність різниці (td) та рівень значущості (Р).

Обробку даних здійснювали на ПК за 
допомогою програмного забезпечення MS Excel 
з використанням вбудованих статистичних 
функ цій (середня, стандартне відхилення, тест).

Результати й обговорення

Результати експериментальних дослід
жень вказують на те, що перепели дослідних 
груп за живою масою переважали контроль
них аналогів (Табл. 2). У добовому віці мо
лодняк контрольної та дослідних груп за 
живою масою істотно не відрізнявся. Проте 
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у наступні вікові періоди жива маса перепе
лів змінювалась залежно від виду та рівня 
кормової добавки в комбікормі.

Найвищою живою масою відзначилися 
перепели 4 групи, які споживали комбікорм 
з вмістом підкислювача 0,3 мл/100 г корму 
на основі молочної кислоти з додаванням міне
ральних елементів. У 7добовому віці вони 
переважали аналогів контрольної групи на 
10,3 % (P�0,01), а з 14добового по 35добоP�0,01), а з 14добового по 35добо�0,01), а з 14добового по 35добо з 14добового по 35добоз 14добового по 35добо 14добового по 35добо14добового по 35добо
вий вік перепели цієї групи з високим рівнем 
вірогідності (P�0,001) перевищували показниP�0,001) перевищували показни�0,001) перевищували показни
ки росту перепелів інших груп і ровесників 

Таблиця 2
Маса тіла молодняку перепелів, г (М±m, n=10)

Вік, діб Група
1 2 3 4 5

1 8,4±0,12 8,4±0,12 8,4±0,12 8,3±0,12 8,3±0,12
7 27,3±0,50 28,9±0,61* 28,0±0,55 30,1±0,70** 27,8±0,61
14 69,9±1,09 77,7±1,19*** 75,2±1,25** 79,0±1,19*** 73,4±1,16*
21 122,2±2,45 134,5±2,76** 130,4±2,26* 135,2±2,30*** 129,8±2,14*
28 162,7±2,74 178,1±2,97*** 172,6±3,08* 178,5±2,65*** 172,0±2,66*
35 205,3±3,25 222,9±3,67*** 216,7±3,05* 224,0±3,20*** 216,4±3,14*

Примітка: у цій та наступних таблицях * — P�0,05; ** — P�0,01; *** — P�0,001 порівняно з контроль
ною групою

Перепели 2ї групи, які споживали ком
бікорм з вмістом молочної кислоти 0,5 мл/100 г 
корму, практично не поступалися за масою 
тіла молодняку 4ї групи, вірогідно переви
щуючи живу масу аналогів контролю у період 
з 7добового по 35добовий вік на 5,9–11,2 %.

Динаміка маси тіла перепелів 3ї та 5ї 
груп була схожою, з деякою перевагою птиці 
3ї групи. При цьому перепели цих груп також 
вірогідно перевершували ровесників конт роль
ної групи за масою тіла у період 14–35 діб.

у контролі. Різниця у живій масі відносно конт
рольної групи коливалася від 9,1 до 13,0 %.

Відповідно до маси тіла, змінювались 
і абсолютні прирости молодняку перепелів 
(Табл. 3). Упродовж першого тижня вирощу
вання найвищий абсолютний приріст живої 
маси спостерігався у перепелів 4ї групи, яким 
згодовували комбікорм з вмістом підкислю
вача 0,3 мл/100 г корму на основі молочної 
кислоти з додаванням мінеральних елемен
тів — вони перевершували ровесників конт
рольної групи на 14,8 % (P�0,001).

У період 8–14 діб абсолютні прирос
ти маси тіла молодняку перепелів усіх дослід
них груп були вірогідно (P�0,001) вищими, 
ніж абсолютні прирости молодняку у конт
рольній групі. За цих умов птиця 2ї групи 
перевершувала аналогів контрольної групи на 
14,8 %, 3ї групи — на 10,6 %, 4ї групи — 
на 14,1 %, 5ї групи — на 7,3 %.

У період вирощування перепелів з 15ї 
по 21шу добу найвищі абсолютні прирости 
маси тіла були у птиці 2ї групи, яка спожи

вала комбікорм з вмістом молочної кислоти 
0,5 мл/100 г і переважала ровесників контр г і переважала ровесників контрг і переважала ровесників контр
олю на 10,7 % (P�0,05). Молодняк 4ї та 5ї 
груп за показниками абсолютних приростів 
маси тіла дещо поступався перепелам 2ї гру
пи, проте також переважав ровесників у конт
ролі, відповідно, на 8,4 % та 7,7 % (P�0,05).

Упродовж четвертого тижня вирощу
вання (22–28 діб) найвищими абсолютни діб) найвищими абсолютнидіб) найвищими абсолютни
ми приростами характеризувалася птиця, яка 
споживала комбікорм з рівнем підкислюва з рівнем підкислюваз рівнем підкислюва
ча 0,3 мл/100 г на основі молочної кислоти. 
Вона переважала птицю у контролі на 6,9 % 
(P�0,001), тоді як перепели 2ї та 5ї груп — 
відповідно, на 5,7 % (P�0,01) і 4,2 % (P�0,05).

Аналогічна тенденція спостерігалась 
і в завершальний період вирощування. Молод в завершальний період вирощування. Молодв завершальний період вирощування. Молод завершальний період вирощування. Молодзавершальний період вирощування. Молод
няк 4ї групи, якому згодовували комбікорм 
з рівнем підкислювача на основі молочної 
кислоти 0,3 мл/100 г, мав найвищі абсолютні 
прирости маси тіла і перевершував аналогів 
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Таблиця 3
Абсолютні прирости маси тіла перепелів, г (М±m, n=10)

Вік, діб
Група

1 2 3 4 5
1–7 18,9±0,39 20,5±0,61* 19,6±0,43 21,7±0,61*** 19,4±0,50
8–14 42,5±0,61 48,8±0,61*** 47,0±0,71*** 48,5±0,56*** 45,6±0,55***
15–21 52,1±1,41 57,7±1,73* 55,2±1,14 56,5±1,16* 56,1±1,02*
22–28 40,5±0,53 42,8±0,45** 42,3±1,11 43,3±0,62*** 42,2±0,62*
29–35 42,5±0,61 45,1±1,09* 44,0±0,79 45,6±0,70** 44,4±0,60*

У середньому за період досліду 196,8±3,15 214,9±3,61* 208,2±2,94* 215,7±3,10** 208,0±3,04*

контролю на 7,3 % (P�0,01). Показники абP�0,01). Показники аб�0,01). Показники аб
солютних приростів перепелів 2ї та 5ї груп 
були вищими від контролю, відповідно, на 
6,1 % та 4,5 % (P�0,05), а молодняк конт
рольної та 3ї групи мав подібні показники 
абсолютних приростів з деякою перевагою 
птиці 3ї групи.

Загалом найбільший абсолютний при
ріст маси тіла за ввесь період вирощування 
(1–35 діб) був відзначений у перепелів, які 
споживали комбікорм з вмістом підкислюва
ча на основі молочної кислоти 0,3 мл/100 г 
з додаванням мінеральних елементів: тут він 
становив 215,7 г, що на 9,6 % більше, ніж у пе
репелів контрольної групи.

Аналогічну тенденцію спостерігали 
і щодо середньодобових приростів маси тіла 
молодняку перепелів (Табл. 4). Найвищими 
показниками характеризувалася птиця 4ї гру
пи, яка споживала комбікорм з рівнем підкис
лювача на основі молочної кислоти 0,3 мл/100 г 
з додаванням мінеральних елементів — її пере
вага порівняно з ровесниками контрольної 
групи становила у середньому 9,6 % (P�0,05). 
Варто зазначити, що молодняк 2ї групи, яко

му згодовували комбікорм з додаванням мо
лочної кислоти 0,5 мл/100 г, також мав вищі 
середньодобові прирости в середньому на 9,3 % 
порівняно з контролем (P�0,05). За цих умов 
показники середньодобових приростів птиці 
3ї та 5ї груп у середньому були подібними 
й перевершували показники приростів ана
логів контрольної групи. Такі результати, 
ймовірно, пов’язані з вибором оптимального 
типу та рівня використовуваної кислоти (під
кислювача), оскільки склад комбікорму, вік 
тварин і напрям їх продуктивності були од
наковими. Подібні результати підтвердили 
V. Ravindran і E. Kornegay у дослідженнях на 
свинях з використанням у їх годівлі різних 
видів та рівня органічних кислот [16].

Таблиця 4
Середньодобові прирости маси тіла перепелів, г (М±m, n=10)

Вік, діб
Група

1 2 3 4 5
1–7 2,70±0,056 2,93±0,072* 2,80±0,062 3,10±0,088*** 2,77±0,072
8–14 6,08±0,087 6,97±0,088*** 6,72±0,105*** 6,92±0,079*** 6,52±0,079***
15–21 7,44±0,202 8,25±0,247* 7,89±0,163 8,07±0,166* 8,01±0,145*
22–28 5,78±0,075 6,11±0,064** 6,04±0,159 6,19±0,088*** 6,03±0,088*
29–35 6,08±0,087 6,44±0,156* 6,29±0,114 6,51±0,101** 6,34±0,086*

У середньому за період досліду 5,62±0,101 6,14±0,125* 5,95±0,120 6,16±0,104* 5,93±0,094

Ймовірною причиною підвищення ма 
 си тіла і, відповідно, приростів перепелів до
слід них груп може бути антимікробна ак
тив ність органічних кислот. Чинниками, які 
впливають на цей показник, за твердженням 
Z. Mro�, є результат поєднання різних факто. Mro�, є результат поєднання різних факто
рів, зокрема довжини вуглецевого ланцюга 
і рівня включення кислоти, частки дисо ці йо
ваної й недисоційованої форми, кислот нос ті 
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травлення всередині просвіту та кислото
зв’язувальної здатності, часу утримування, 
ефективністю специфічних патогенів для ко
лонізації і виробництва ентеротоксинів [17].

Загальне зменшення кишкових бакте
рій знижує метаболічні потреби мікробів і під
вищує швидкість всмоктування поживних ре
човин, особливо енергії та амінокислот [18], 
що призводить до кращої ефективності вико
ристання кормів та поліпшення добових при
ростів [19].

Залежно від інтенсивності росту молод
няку перепелів за різних рівнів й видів підкис
лювачів (пробіотика) у комбікормі, спостері
гались зміни у витратах корму на одиницю 
приросту маси тіла птиці (Табл. 5).

Таблиця 5
Витрати корму на 1 кг приросту маси тіла, кг

Вік, діб
Група

1 2 3 4 5
1–7 2,11 1,91 1,99 1,93 2,05
8–4 2,62 2,49 2,55 2,52 2,56

15–21 3,04 2,88 2,95 2,89 2,91
22–28 4,06 3,90 3,91 3,85 3,92
29–35 5,12 5,00 5,03 4,98 5,04
1–35 3,51 3,35 3,40 3,34 3,41

У періоди вирощування з 1ї по 7му, 
з 8ї по 14ту та з 15ї по 21шу добу найниж
чими витратами корму на 1 кг приросту від
значився молодняк 2ї групи, який споживав 

комбікорм з додаванням молочної кислоти 
0,5 мл/100 г корму, який мав нижчі значення, 
відповідно, на 9,5 %; 5,0 % та 5,3 %, ніж мо
лодняк у контрольній групі.

За вирощування перепелів з 22ї по 
28у добу та у завершальний період (29–35 діб) 
найнижчі показники витрат корму на 1 кг при
росту маси тіла були у птиці 4ї групи, якій 
згодовували комбікорм з додаванням рідкого 
підкислювача на основі молочної кислоти, 
що менше, відповідно, на 5,2 % та 2,7 %, ніж 
у ровесників контрольної групи.

Загалом за період вирощування (1–
35 діб) перепели 4ї групи, які споживали 
комбікорм з вмістом підкислювача на основі 
молочної кислоти 0,3 мл/100 г з додаванням 
мінеральних елементів, характеризувалася най
меншими витратами корму на 1 кг приросту 
маси тіла, що на 4,8 % менше, ніж в аналогів 
контрольної групи.

Отже, за правильного вибору форми, 
виду, дозування підкислювача, періоду за
стосування, про що йшлося вище [15], можна 
отримати максимальний ефект від добавки, 
тобто максимальне підвищення продуктив
ності молодняку перепелів породи фараон.

Висновки

Аналізуючи дані експерименту, можна 
зробити такі висновки щодо ефективності за
стосування досліджуваних кормових добавок 
у годівлі молодняку перепелів:

— використання різних форм і видів підкис
лювачів та пробіотика у годівлі мо лод няку пере
пелів позитивно впливає на їх про дук тивність;

— згодовування комбікорму перепелам із 
введенням рідкого підкислювача на осно
ві молочної кислоти з додаванням мінераль
них елементів на рівні 0,3 мл/100 г є найбільш 
ефективним з огляду на ріст та продуктивність 
молодняку перепелів породи фараон у період 
вирощування 1–35 діб (збільшення маси тіла на 
9,1–13,0 %, середньодобових й абсолютних при
ростів — у середньому на 9,6 %, зменшення ви
трат корму на 1 кг приросту маси тіла на 4,8 %).
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