
Постановка проблеми. Упродовж останніх 

років багато вчених працюють над проблемою 

ролі хрому та участь його в обмінних проце-

сах, як життєво необхідного мікроелемента [3, 

4, 6, 7, 8]. Хром є незамінним мікроелементом 

для вуглеводного, протеїнового та ліпідного 

обмінів в організмі тварин [10, 15]. У вітчизня-

них та зарубіжних рекомендаціях із годівлі 

сільськогосподарської птиці відсутні норми 

введення хрому до комбікорму [2, 22], однак 

окремі дослідження свідчать про поліпшення 

продуктивних показників за умов додавання 

Хрому [18, 20, 21]. 

Відомо, що Хром проявляє імуномоделюю-

чий ефект [9, 17], який проявляється непрямим 

його впливом на секрецію глюкокортикоїдів, 

оскільки кортикостероїди справляють пригні-

чуючу дію на імунну систему [11]. Інший 

вплив хрому і, як наслідок скорочення корти-

костероїдних рівнів, є поліпшення якості ту-

шок [19, 20], так як кортикостероїди вплива-

ють на синтез білка у м’язовій тканині [12]. 

У дослідженнях Anandhi M. R. та ін. [13] 

відмічено, що додавання хрому до комбікорму 

курчат-бройлерів сприяє підвищенню рівня 

протеїну у грудних та стегнових м’язах, а у 

дослідах M. Rajalekshmi та ін. [16] ніякого іс-

тотного впливу добавок хрому на збільшення 

маси тіла, споживання корму, конверсію кор-

му не встановлено, проте зі збільшенням рівня 

хрому у комбікормі покращився вихід грудних 

м’язів. Y. H. Kim та ін. [14] встановили, що 

при згодовуванні комбікорму курчатам із вве-

денням хрому, у тушках збільшується вміст 
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протеїну і знижується вміст жиру. 

Підтвердженням недостатньої кількості на-

укових досліджень із нормування хрому слу-

гує відсутність даних у літературі про його 

оптимальний рівень для перепелів м’ясного 

напряму продуктивності. 

Метою роботи було встановити оптималь-

ний рівень хрому у комбікормі для перепелів 

м’ясного напряму продуктивності та досліди-

ти їх показники забою. 

Матеріал і методика досліджень. Дослід 

проведено в умовах проблемної науково-

дослідної лабораторії кормових добавок кафе-

дри годівлі тварин та технології кормів ім. 

П. Д. Пшеничного Національного університе-

ту біоресурсів і природокористування України 

на молодняку перепелів породи Фараон. Від-

повідно до схеми досліду (табл. 1) у добовому 

віці було відібрано 500 добових перепеленят, з 

яких сформовано п’ять груп: контрольну та 

чотири дослідних по 100 голів у кожній. При 

формуванні груп враховували масу тіла добо-

вих перепелів. 

Під час проведення науково-господарського 

досліду, який тривав 35 діб і був поділений на 

два періоди (1–21 та 22–35 діб) та п’ять підпе-

ріодів, піддослідне поголів’я перепелів утри-

мували в одноярусних кліткових батареях. 

Площа посадки з розрахунку на одну голову 

становила 73,5 см2, фронт годівлі – 1,5 см. Го-

дували піддослідну птицю розсипними повно-

раціонними комбікормами, які роздавали двічі 

на добу (вранці та увечері), одночасно обліко-

вуючи їх залишки, а напували з вакуумних на-

пувалок. 
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З метою анатомо-морфологічного аналізу 

тушок у кінці науково-господарського досліду 

здійснювали контрольний забій перепелів. За-

бій птиці проводили зовнішнім однобічним 

способом. Для забою відбирали по чотири го-

лови (дві самиці та два самці) з кожної групи, 

із масою тіла, що відповідала середній величи-

ні по групі. Масу продуктів забою зважували 

на терезах ВЛКТ–500 [1]. 

Для обвалки тушок застосовували методику 

Є. А. Арзуманяна та Є. Н. Слєсарєвої (цит. за 

Полівановою Т. М.) [5]. 

Біометричну обробку експериментальних 

даних здійснювали на ПЕОМ за допомогою 

програмного забезпечення MS Excel викорис-

товуючи вбудовані статистичні функції 

(СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН, ТТЕСТ), а аналіз 

залежностей між досліджуваними факторами 

та показниками шляхом побудови лінії тренду, 

визначенням рівняння регресії та коефіцієнту 

достовірності апроксимації (R2). 

Результати досліджень та їх обговорення. 

З метою вивчення анатомо-морфологічного 

складу у піддослідних птахів по закінченню 

науково-господарського досліду у 35-

добовому віці було проведено їх контрольний 

забій (табл. 2). Окремо слід відзначити, що 

при згодовуванні дослідних комбікормів маса 

тіла піддослідних перепелів із однодобового 

віку до 35-добового була вірогідно різною. 

За результатами науково-господарського 

досліду передзабійна маса перепелів 2-ї, 3-ї, 4-

ї та 5-ї груп була більшою порівняно з масою 

птахів контрольної групи. Так, перепели 2-ї 

групи перевершували молодняк контрольної 

групи на 2,0%, молодняк 3-ї групи на 2,8% 

(p<0,05), 4-а група на 2,6% (p<0,05) та 5-а від-

повідно на 2,5% (p<0,05). 

Із зміною передзабійної маси 35-добових 

перепелів змінювалась і маса патраної тушки. 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група Вміст Сr у 1 кг комбікорму, мг 

1-контрольна БК (базовий комбікорм) 

2-дослідна БК + 0,5 мг Cr 

3-дослідна БК + 1,0 мг Cr 

4-дослідна БК + 1,5 мг Cr 

5-дослідна БК + 2,0 мг Cr 

Показник 
Група птиці 

1 2 3 4 5 

Передзабійна жива маса 225,1±1,17 229,5±1,10 231,3±1,19* 230,9±1,02* 230,7±1,04* 

Маса патраної тушки 173,1±1,63 178,2±1,46 180,2±1,69* 178,5±1,41 177,7±1,43 

Маса їстівних частин: 

м’язи грудні 
42,8±0,36 42,9±0,51 43,8±0,53 43,5±0,54 43,3±0,52 

м’язи тазових кінцівок 27,1±0,73 27,5±0,86 27,8±0,80 27,2±0,62 27,3±0,66 

шкіра з підшкірним жиром 20,0±0,52 20,8±0,49 21,7±0,53 21,3±0,50 21,5±0,65 

внутрішній жир 3,2±0,07 3,3±0,08 3,3±0,09 3,4±0,12 3,4±0,10 

печінка 6,1±0,59 6,4±0,53 6,5±0,57 6,4±0,58 6,4±0,55 

легені 2,0±0,1 2,1±0,07 2,2±0,04 2,0±0,07 2,0±0,05 

нирки 1,2±0,05 1,2±0,06 1,1±0,07 1,1±0,03 1,1±0,03 

м’язовий шлунок 4,4±0,1 4,4±0,15 4,6±0,09 4,5±0,07 4,5±0,03 

серце 1,9±0,09 2,0±0,05 2,0±0,04 1,8±0,03 1,8±0,05 

Таблиця 2. Показники забою піддослідних перепелів, (n = 4)  

Примітка: *p<0,05 порівняно з 1-ю групою.  



Так, вона у птиці 2-ї групи переважала конт-

роль на 2,9%, птиці 3-ї групи – на 4,1% 

(p<0,05). У 4-й та 5-й групах цей показник був 

більшим за контрольну групу відповідно на 

3,1% і 2,7%. 

Згодовування перепелам комбікорму із різ-

ними рівня хрому сприяло деяким змінам у 

співвідношенні маси виходу окремих їстівних 

частин дослідних груп порівняно з контроль-

ною. Водночас, молодняк контрольної групи 

поступався дослідним за масою грудних м’язів 

та м’язів тазових кінцівок. Схожа тенденція 

спостерігалась і за масою шкіри, жиру та печі-

нки. 

Таким чином, при включенні до комбікорму 

солі хрому збільшується передзабійна маса, а 

перепели, яким додатково вводили 1,0 мг/кг 

хрому мали і вірогідно більшу масу патраної 

тушки. 

М’ясну продуктивність характеризує також 

вихід продуктів забою перепелів. Середні по-

казники виходу тушок та їстівних частин у пе-

репелів дослідних груп були близькі до конт-

ролю, а відхилення, що є між групами тварин, 

спричинені пропорційним збільшенням серед-

ньої передзабійної маси дослідних тварин. Та-

ким чином, згодовування хрому позитивно 

впливає на показники забою дослідних тварин. 

Головними складовими частинами тушки 

перепелів є м’язова, сполучна, жирова та кіст-

кова тканини, а найбільш цінними продуктами 

є їстівні частини. Морфологічний склад дослі-

джуваних тушок перепелів показує, що вихід 

їстівних частин у птахів дослідних груп стано-

вив 77,5–78,4 % (рисунок). У той же час, роз-

рахунок виходу їстівних частин вказує на те, 

що перепели, яким додатково не згодовували 

хром, мали найвищий його коефіцієнт, що по-

рівняно з аналогами дослідних груп більше на 

0,2–1,0%. Найнижчий вихід їстівних частин 

був у перепелів, яким додатково вводили до 

комбікорму 0,5 мг хрому. Залежність між ви-

ходом їстівних частин та вмістом хрому у ком-

бікормі описана поліноміальною кривою з 

найвищим коефіцієнтом достовірності апрок-

симації (R2 = 1). 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. 

Обґрунтовано ефективний рівень хрому в 

комбікормах, що сприяє підвищенню повно-

цінності годівлі та інтенсифікації росту молод-

няку перепелів м’ясного напряму продуктив-

ності. Додаткове включення до комбікорму 1,0 

мг/кг хрому сприяє збільшенню передзабійної 

маси перепелів на 2,8 % та маси патраної туш-

ки на 5,1 %. Удосконалені норми мінерального 

живлення для перепелят, що вирощуються на 

м’ясо, реалізуються у встановленні норм доба-

вок мікроелементів хрому на рівні 1 г на 1 то-

ну корму та фонових значеннях інших елемен-

тів живлення порівняно із чинними норматив-

ними вимогами.  
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Рисунок. Залежність між виходом їстівних частин та вмістом хрому у комбікормі  
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ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗНОМ СОДЕРЖАНИИ ХРОМА 

В КОМБІКОРМАХ 

Голубев М. И., Сычов М. Ю., Махно К. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Представлены результаты исследования по определению оптимального уровня хрома в комбикорме 

для молодняка перепелов породы Фараон. Изучены показатели забоя перепелов 35-суточного возраста в 

зависимости от содержания хрома в полнорационных комбикормах. Доказано, что дополнительное вклю-

чение соли хрома с содержанием 1,0 мг/кг корма в комбикорм для перепелов способствует увеличению 

массы потрошенной тушки на 2,8 %. Установлена зависимость между выходом съедобных частей и со-

держанием хрома в комбикорме, которая описана полиномиальной кривой с высоким коэффициентом 

достоверности аппроксимации (R2 = 1). 

Ключевые слова: перепела, показатели убоя, комбикорм, хром  

SLAUGHTER RATES OF QUAILS AT DIFFERENT CHROMIUM CONTENT OF THE 

MIXED FODDERS 

M. Holubiev, M. Sychov, K. Makhno 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

In recent years, there is considerable research attention on the utilization of chromium in animal feed. One of 

its main functions is activation of certain enzymes, most of which are involved in the production of energy from 

carbohydrates, fats and proteins. The other important function is stimulation of fatty acid and cholesterol synthe-

sis in the liver. Chromium is not currently considered as an essential trace element for poultry, but it is thought 

that this micronutrient may play a nutritional and physiological role. 

The goal of this experiment was to investigation of effects of different levels of chromium in diet on meat qual-

ity of growing quails. Five hundred quails (one day old) were randomly distributed to 5 experimental units with 

100 birds in cage.  

The five treatments used in the present experiment included of the following: (1) basal diet was formulated 

based; (2) basal diet plus 500 ppb chromium as CrCl3; (3) basal diet plus 1000 ppb chromium as CrCl3; (4) basal 

diet plus 1500 ppb chromium as CrCl3 and (5) basal diet plus 2000 ppb chromium as CrCl3. 

To study the anatomical and morphological analysis of carcasses at the end of the scientific experiment car-

ried out by controlling slaughter quails. To study the anatomical and morphological analysis of carcasses at the 

end of the scientific and economic experiment carried out by controlling slaughter quail. Slaughter of bird carried 

outside unilateral way. For slaughtering were taken four heads (two females and two males) from each group. 

Quail body weight for slaughter corresponds to the average size of for the group. 

The analysis quail carcasses proved effective level of Chromium in mixed fodder that promotes increase of full 

feeding and the intensification the growth of growing quail meat direction of productivity. Inclusion in mixed fod-

der 1000 ppb of chromium increases the pre-slaughter weight quail 2.8% and eviscerated carcass weight by 

5.1%. Improved standards mineral feed for quails, are implemented in establishing standards micronutrient sup-

plements Chromium at 1 g per 1 ton of feed and background values of other nutrients compared to current regula-

tory requirements 

Key words:Quail, body weight, slaughter rates, mixed fodder, chromium  


