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Анотація. Встановлено, що використання ферментного препарату у раціонах 
перепелів м’ясного напрямку продуктивності, сприяє підвищенню живої маси у кінці досліду 
самиць на 6,5% та самців на 18,9 %.  

За дії ферментного препарату «Натузим» у годівлі перепелів  зменшуються витрати 
корму у самиць і самців які споживали натузим на 3,9 та 2,8 %, порівняно з контролем. За 
показниками забою, встановлено збільшення маси непатраної тушки на 13,0 %, 
напівпатраної на 11, 7% та патраної на 13 %. При цьому маса грудних м’язів збільшувалась 
на 20,8 %, а стегнових на 35,8 %. Споживання перепелами ферментного препарату не 
спричинило суттєвого впливу на накопичення внутрішнього жиру, маси м’язового шлунка 
та неїстівних частин тушки. 
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Вступ 

З метою реалізації генетичного потенціалу тварин, нуковці і практики 

постійно ведуть пошук кормових добавок, які підвищують гідроліз поживних 

речовин, стимулюють обмінні реакції, що сприяє більш ефективному 

використанню поживних і біологічно активних сполук [7]. 

Ферменти на відміну від гормонів і біостимуляторів мають інший механізм 

впливу на організм тварин, при цьому вони не накопичуються в організмі й 

продуктах тваринництва і не входять до складу кінцевих продуктів [3, 6]. У 

травному каналі тварин і птиці виробляються власні ферменти, за допомогою 

яких і відбувається перетравлення поживних речовин кормів. Дорослі тварини 

можуть перетравлювати до 60-70 % поживних речовин корму, хоча травні 

залози виробляють достатню кількість пепсину, трипсину, амілази, ліпази та 

інших травних ферментів.  

Відомо, що молодняк тварин народжується із недорозвиненою 

ферментною системою травлення. У тваринництві основними 

концентрованими кормами є ячмінь, овес, жито, непродовольча пшениця і 

продукти їх переробки. Потенціал цих кормів при годівлі тварин із 



однокамерним шлунком не повною мірою використовується організмом через 

значний вміст клітковини, у вівсі та ячмені її міститься відповідно 9-12 і 4-7 %, 

якщо видалити оболонки  у  зерні то вміст клітковини знижується до 2,5-3,5 % в 

ячмені та до 4-4,5 % у вівсі, при цьому перетравність речовин цих кормів хоч і 

підвищується, але не  значно [2]. 

Метою експериментальної роботи було вивчення впливу ферментної 

добавки «Натузим» на ріст та розвиток, продуктивність та забійні якості 

м’ясних перепелів породи «Фараон». 

Матеріали і методи досліджень 

 Дослідження виконувалися згідно науково-методичних рекомендацій [1], 

у ході експерименту застосовувалися зоотехнічні, біометричні, фізіологічні, 

морфологічні та економічні методи досліджень.  

Тривалість науково-господарського експерименту  становив 42 доби з них 

зрівняльний період ‒ 7 днів, а основний  ‒ 37 діб (табл.1). Дослідних перепелів 

відбирали 40 голів однодобового віку за принципом груп-аналогів [1]. 

Параметри мікроклімату та раціони годівлі були однаковими для всіх груп 

птиці і відповідали нормативним показникам. 

Таблиця 1 

Схема науково-господарського досліду 

Група 

Тривалість періоду, діб Кількість 

перепелів, 

гол. 

Особливості годівлі 
зрівняльного основного 

1-контрольна 7 37 20 
ОР (повнораціонний 

комбікорм) 

2-дослідна 7 37 20 
ОР+ «Натузим», 350 

г/т корму. 

 

Усі перепели споживали повнораціонний комбікорм ТМ «Мультигейн», 

водночас, 2-дослідна група додатково до корму споживала ферментну добавку 

«Натузим». 



 «Натузим» - білий з сірим відтінком сипучий порошок, який забезпечує 

одночасне розщеплення некрохмалистих полісахаридів (НПС), клітковини, 

білків, вуглеводів і фітинових сполук фосфору при введенні в раціон будь-

якого типу. Це відбувається завдяки унікальній технології виробництва 

кормової добавки з одночасним використанням двох штамів бактерій 

(Trichoderma Longibrachiatum or ressei, Bacillus Subtilis) і одного штаму грибів 

(Aspergillus Niger), які виробляють шість ферментів, синергічно взаємодіючих 

між собою. Виробником є Bioproton Pty Ltd, 55 Dulacca Street, Acacia Ridge, 

Queensland, 4110, Australia. 

До складу кормової добавки входять ферменти:α-амілаза з активністю 400 

од./г,β-глюканаза 700 од./г,фітаза 1000 од./г,целюлаза 6000 од./г,ксиланаза 

10000 од./г,протеаза 700 од./г. Допоміжна речовина: крейда. 

У результаті дії ферментів знижується в'язкість хімусу, що покращує 

умови для розвитку корисної мікрофлори кішківника, при цьому знижується 

вміст вологи в посліді, зменшується вміст аміаку у повітрі всередині 

тваринницьких приміщень, поліпшуються зоогігієнічні умови утримання 

тварин та птиці. Натузим сприяє підвищенню продуктивності 

сільськогосподарських тварин і птиці, зменшенню витрат корму на одиницю 

продукції, що дозволяє знизити вартість комбікорму за рахунок використання 

більш дешевих компонентів, а також знизити рівень введення неорганічних 

джерел фосфору в раціони. 

Облік поголів’я перепелів та їх зважування, контроль споживання корму 

проводили щотижнево, починаючи з добового віку і до 42 діб вирощування. 

Впродовж періоду дослідження визначали такі показники: збереженість, 

динаміка живої маси, середньодобові, абсолютні та відносні прирости живої 

маси, витрати корму на 1 кг приросту за загально- прийнятими методиками [1]. 

Забійні якості та морфологічний склад тушок перепелів визначали шляхом 

анатомічного розтину за загально прийнятою методикою із визначенням таких 

показників: передзабійна маса, маса напівпатраної, патраної тушки, забійний 

вихід, маса їстівних і не їстівних частин тушки. 



Анатомічний розділ тушок і розрахунок основних продуктів забою 

проводили за загальноприйнятою методикою [5]. 

Живу масу, масу продуктів забою встановлювали зважуванням на 

електронних вагах. 

Біометричну обробку результатів досліджень проводили за допомогою 

відповідних методик [4] та програмного забезпечення MS EXCEL, 2010 за 

трьох рівнів вірогідності: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 

Результати досліджень та їх обговорення 

З метою визначення ефективності згодовування кормової добавки 

«Натузим» 250-350 г на 1 т корму для перепелів м’ясної породи «Фараон» 

досліджували живу масу та прирости птиці у динаміці за період вирощування 

(табл. 2). 

У 21 та 28 добовому віці перепелів 2-ї групи за використання кормової 

добавки «Натузим» відзначається збільшення живої маси на 8,4 % (Р≤0,01) та 

8,7 % (Р≤0,001), порівняно з контрольною групою. 

Крім того, за дії добавки у 35 діб жива маса птиці 2-ї групи підвищується у 

самиць на 5,5 % (Р≤0,001) та самців на 12,6 % (Р≤0,001) відносно контролю. 

У кінці досліду самиці 2-ї групи переважали за живою масою на 6,5 % 

(Р≤0,001) та самців на 18,9 % (Р≤0,001), порівняно з контрольними аналогами. 

Водночас згодовування досліджуваного ферменту спостерігається 

збільшення збереженості поголів’я на 3,0%, порівняно з контрольною групою. 

Таблиця 2 

Жива маса перепелів, г (M ± m, n =20) 

Вік перепелів, діб Група 
1-контрольна 2-дослідна 

1 8,2 ± 0,08 8,1 ± 0,06 

7 22,8 ± 0,65 24,6 ± 0,87 

14 68,6 ± 1,25 72,4 ± 1,47 

21 117,0 ±1,74 126,8 ± 2,24** 

28 164,2 ± 2,12 178,5 ± 1,06*** 



35 самиці (n=10) 223,0 ±1,54 235,4 ± 2,48*** 

cамці (n=10) 185,7 ± 2,08 209,2 ± 2,84*** 
42 cамиці (n=10) 278,0 ± 3,26 296,1 ± 2,56*** 

cамці (n=10) 210,5 ± 2,19 250,4 ± 2,32*** 
Збереженість

% 
cамиці (n=10) 97 99 

cамці (n=10) 97 99 
 

Встановлено, що додаткове згодовування кормової добавки у самців 2-ї 

групи підвищує абсолютний приріст у 29-35 добовому віці на 42,7 % (Р≤0,001), 

відносно контрольних ровесників  

За період досліду в середньому самиці та самці  перепелів мали більший 

абсолютний приріст на 6,6 та 19,8 % (Р≤0,001), порівняно з контрольними 

аналогами. 

За результатами досліджень виявлено, що дослідна птиця, яка споживала 

ферментний препарат мала більші середньодобові прирости відносно контролю 

(табл. 3). Так, починаючи з першого тижня вирощування перепели 2-ї групи 

переважили контрольних ровесників на 15,0 % (Р≤0,001).  

 

Таблиця 3 

Середньодобовий приріст живої маси перепелів, г (M ± m, n =20) 

Вік перепелів, діб Група 
1-контрольна 2 -дослідна 

1-7 2,0 ± 0,06 2,3 ± 0,09** 

8-14 6,5 ± 0,25 6,8 ± 0,27 

15-21 6,9 ± 0,32 7,7±0,38 

22-28 6,7 ± 0,46 7,4 ± 0,49 

29-35 самиці(n=10) 8,4 ± 0,53 8,1 ± 0,46 
cамці (n=10) 3,0 ± 0,31 4,3 ± 0,38** 

36-42 cамиці (n=10) 7,9 ± 0,52 8,7 ± 0,47 

cамці (n=10) 3,5 ± 0,34 5,8 ± 0,35*** 
У середньому 

за період 
досліду 

cамиці (n=10) 6,4 ± 0,72 6,9 ± 0,84 

cамці (n=10) 4,8 ± 0,78 5,7 ± 0,96 



 

Встановлено, що в 29-35 добовий період самці 2-ї групи перепелів мають 

більший середньодобовий приріст на 43,3 % (Р≤0,01) та у 36-42 діб на 65,7% 

(Р≤0,001), порівняно з контрольними перепелами. 

Згодовування ферментної добавки позитивно впливає на витрати корму 

(табл. 4). 

Таблиця 4 

Витрати кормів та оплата корму приростом у перепелів, кг 

Група 

Витрата комбікормів, кг На 1 кг 
приросту за період 

досліду 
на одну голову 

В
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1–контрольна 

cамиці (n=10) 10,9 - 1,09 - 4,03 - 
cамці (n=10) 10,5 - 1,05 - 5,19 - 

 
2–дослідна 

cамиці (n=10) 11,3 +0,4 1,13 +0,04 3,92 -0,21 
cамці (n=10) 10,8 +0,3 1,08 +0,03 4,46 -0,73 

 

Встановлено, що за дії ферментного препарату «Натузим» у годівлі 

перепелів сприяє зменшенню витрат кормів у самиць і самців 2-ї групи 

відповідно на 3,9 та 2,8 %, порівняно з контролем. 

Додаткове споживання перепелами 2-ї групи ферментної добавки 

«Натузим» сприяє збільшенню передзабійної живої маси на 11,8 %, та маси 

патраної тушки на 13,0 % (Р≤0,001) відносно контрольних аналогів (табл. 5). 

Таблиця 5 

Показники забою, г (M ± m, n = 4) 

Показник Група 
1 – контрольна 2 – дослідна 

Передзабійна жива маса 237,0 ± 10,62 265,0 ± 9,53 
Маса непатраної тушки 222,5 ± 11,29 251,7 ± 10,42 
Маса напівпатраної тушки 204,0 ± 8,45 228,0 ± 9,36 
Маса патраної тушки 175,6 ± 5,12 198,5 ± 7,95* 



Маса їстивної частини: 
м’язи грудні 

50,9 ± 2,32 61,5 ± 3,75* 

м’язи стегнові 25,1 ± 3,18 34,1 ± 2,52 
внутрішній жир 5,1 ± 0,27 5,0 ± 0,34 
м’язовий шлунок 5,0 ± 0,38 5,5 ± 0,52 
Маса неїстивної частини: 
голова 

11,8 ± 0,32 12,5 ± 0,28 

кінцівки 5,4 ± 0,38 5,6 ± 0,56 
 

Використання у годівлі перепелів ферментного препарату сприяє 

збільшенню маси грудних м’язів на 20,8 %  (Р≤0,01), порівняно з контролем. 

Висновки: 

1.Використання ферментного препарату Натузим, для годівлі перепелів 

м’ясної породи, з розрахунку 350 г на тонну комбікорму , підвищує живу масу 

самиць на 6,5 %, а самців на 8,7% за період досліду. При цьому витрати 

комбікорму  знижуються  на 2,8 та 3,9 % 

2. Ферментний препарат, сприяє збільшенню основних забійних 

показників, у тому числі, маси грудних м’язів на 20,8 % порівняно з 

контрольними показниками 
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Summary. It was established that the use of the enzyme preparation in the rations of meat 

breed quails causes the increase of live weight at the end of the experiment of females by 6.5% and 
males by 18.9%. 

The consumption of feed is reduced in females and males by 3.9 and 2.8%, in comparison to 
control due to the action of the enzyme preparation Natuzym as a part of quail feeding. Speaking 
about slaughter it should be mentioned that undressed carcasses have the weight increase by 
13.0%, half-dressed carcasses by 11.7% and dressed ones by 13%. However, the weight of the 
thoracic muscles increased by 20.8%, and the femur ones increased by 35.8%. Consumption of 
quails of enzyme preparation did not significantly affect the accumulation of internal fat, mass of 
the muscular stomach and inedible parts of the carcass. 

Key words: quails, feeding, mixed fodder, enzyme preparation, slaughter figures. 


