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Фітобіотики (біоактивні сполуки рослинного походження) є однією з альтернатив анти-
біотикам у птахівництві та тваринництві, завдяки їх антимікробній активності, позитив-
ному впливу на мікрофлору кишечника та позитивному впливу на продуктивні властивості 
тварин. Велика кількість досліджень зосереджена на розробці альтернатив антибіотикіам 
для підтримки або покращення здоров’я та продуктивності птиці. Так як у часника є вла-
стивості, які можуть замінити використання антибіотиків та покращити продуктив-
ність є доцільним дослідити цей вплив на інкубаційні властивості яєць, що ми і зробили 
в нашому дослідженні. Визначити концентрацію сухого порошку часнику (Allium sativum)  
в 1 кг комбікормі за якої будуть найкращі показники інкубації стало метою нашого дослі-
дження. Вивчення інкубаційних якостей яєць, а також відходів інкубації за різного дозування 
сухого порошку часнику в комбікормі було основними завданнями даної роботи. 

Відбір яєць для інкубації проводили у різному віці птиці, а саме: 4-х, 6-ти і 8-ми місяч-
ному. Відбирали по 200 яєць від кожної групи для кожної закладки інкубатора. Яйця відби-
рали протягом тижня. Було сформовано 4 групи перепелів японської породи по 72 голови 
у кожній (♀60 + ♂12). Контрольна група отримувала повнораціонний комбікорм, перша 
дослідна група отримувала його з додаванням 0,3% сухого порошку часнику на 1 кг комбі-
корму, друга дослідна – 0,6% сухого порошку часнику, третя дослідна – 0,9% сухого поро-
шку часнику.

Встановлено, що згодовування перепелам сухого порошку часнику у складі комбі-
корму покращувало показники інкубації яєць, а саме зростали показники заплідненості, 
виводимості яєць та вихід молодняку. При цьому слід відмітити, що спостерігається 
наступна тенденція: чим вища концентрація часнику в комбікормі, тим вище виводимість 
та заплідненість яєць, і тим нижче показники відходів інкубації.

Згодовування комбікормів з вмістом часнику на рівні 0,9% на 1 кг комбікорму показало 
найкращий результат за всіма показниками інкубації, та мало найнижчий відсоток за 
відходами інкубації. Слід зазначити, що при додаванні часникового порошку навіть у кон-
центрації 0,3% у комбікорм, інкубаційні якості яєць перепелів були краще, у порівнянні 
з контролем. 

Ключові слова: перепели, сухий порошок часнику (Allium sativum), комбікорм, яйця, 
інкубація.

Mykhailenko T.Y., Sychov M.Y. Incubation qualities of quail eggs when using garlic 
(Allium sativum) in mixed fodder

Phytobiotics (bioactive compounds of plant origin) are one of the alternatives to antibiotics 
in poultry and animal husbandry, due to their antimicrobial activity, positive effect on intestinal 
microflora and positive effects on the productive properties of animals. A large number 
of studies are focused on developing alternatives to antibiotics to maintain or improve the health 
and productivity of poultry. Since garlic has properties that can replace the use of antibiotics 
and improve productivity, it is advisable to study this effect on the hatching properties of eggs, 
which we did in our study. Determining the concentration of dry garlic powder (Allium sativum) 
in 1 kg of mixed fodder at which the best incubation rates will be is the goal of our study. The 
study of the hatching qualities of eggs, as well as incubation waste at different dosages of dry 
garlic powder in compound feed was the main tasks of this work.

The selection of eggs for incubation was carried out at different ages of birds, namely: 4, 
6 and 8 months. 200 eggs were selected from each group for each incubator bookmark. Eggs 
were taken away within a week. 4 groups of Japanese quails were formed, 72 heads each (♀60 + 
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♂12). The control group received complete feed, the first experimental group received it with 
the addition of 0.3% dry garlic powder per 1 kg of mixed fodder, the second experimental – 0.6% 
of dry garlic powder, the third experimental – 0.9% of dry garlic powder.

It was established that feeding quails with dry garlic powder as part of compound feed 
improved egg incubation rates, namely, fertilization, egg hatchability and juvenile yield 
increased. At the same time, it should be noted that the following trend is observed: the higher 
the concentration of garlic in compound feed, the higher the hatchability and fertilization of eggs 
and the lower the incubation waste rates.

Feeding compound feed with a garlic content of 0.9% per 1 kg of mixed fodder showed 
the best result for all incubation indicators and had the lowest percentage of incubation waste. It 
should be noted that when adding garlic powder, even at a concentration of 0.3% in mixed fodder, 
the incubation qualities of quail eggs were better compared to control.

Key words: quail, dry garlic powder (Allium sativum), mixed fodder, eggs, incubation.

Постановка проблеми. Розведення перепелів стає затребуваним напрямом 
виробництва продукції птахівництва. Японські перепели вважаються підходящим 
матеріалом для виробництва м’яса через швидкий ріст, короткий інтервал між 
поколіннями, кращу несучість і високу стійкість до хвороб. Цей дивовижний птах 
знаходить свою справжню економічну та комерційну цінність у виробництві яєць, 
оскільки одомашнені лінії японського перепела можуть відкладати від 290 до  
300 яєць у перший рік яйцекладки [1, с. 924].

Ознаки якості яєць можна розділити на дві широкі категорії, а саме «зов-
нішню» та «внутрішню» якість [2, с. 1213]. Зовнішня якість яйця визначається 
такими ознаками, як маса, розмір та форма яйця, а також структура, товщина 
та міцність шкаралупи [3, с. 270]. Внутрішня якість вимірюється на основі ваги, 
розміру та відсоткового вмісту білка та жовтка. Фертильність і виведення є важли-
вими характеристиками, які мають велике економічне значення для інкубаторіїв. 
Також це впливає на вихід перепеленят. Відомо, що на виведення впливає кілька 
факторів навколишнього середовища, а саме умови зберігання, вік самки та якість 
яйця [4, с. 327; 5, с. 719]. Зрозуміло, що годівля є одним з найбільш важливих 
факторів, що впливає на несучість та якість яєць, оскільки вона може впливати 
на запліднюваність, виведення, якість виходу птиці та швидкість росту потом-
ства [6, с. 482; 2, с. 1217]. Поживні речовини, необхідні для розвитку ембріона, 
одержують із поживних речовин, що зберігаються в яйці, вміст поживних речовин 
змінюється залежно від раціону несучки [7, с. 236].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження показали, що деякі 
трави та їх екстракти мають таку біологічну активність – антипаразитарна, проти-
вірусна та антиоксидантна [8, с. 331; 9, с. 183]. Луковичні рослини мають високу 
антиоксидантну активність завдяки флаваноїдам, що входять до їх складу. Часник 
(Allium sativum) і цибуля (Allium cepa), які використовуються як в якості харчової, 
так і фармацевтичної сировини, є найбільш важливими групами рослин сімейства 
Alliaceae. Ця група рослин містить багато фітохімічних речовин з різними біоло-
гічно активними властивостями, такими як антиоксидантна активність. Ідентифі-
ковано більше 200 компонентів часника і цибулі, таких як вітаміни, сірковмісні 
сполуки, амінокислоти, білки, ліпіди та мікроелементи (селен, флаваноїди та різні 
антиоксиданти) [10, с. 755; 11, с. 570].

Часник характеризується гіпотензивними, гіпоглікемічними, гіпотромботич-
ними та гіпоатрогенними властивостями [12, с. 1195].

Багато дослідників повідомляли про вплив екстрактів цибулі і часнику на інку-
бацію у домашньої птиці [13, с. 343; 14, с. 25].

Балогун і ін. (2017) у своїх дослідженнях на перепелах повідомили, що рідкий 
екстракт часнику підвищує якість сперми та потенціал запліднення сперматозоїдів 
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in vivo [15, с. 10]. Асрат і ін. (2018) виявили, що показники фертильності в гру-
пах, яким давали різну кількість часникового порошку, були вище, ніж у птиці 
контрольної групи [16, с. 3]. Окоро і ін. (2016) повідомили, що додавання цибулі 
і часнику в раціоні позитивно впливає на якість сперми півнів і може сприяти під-
вищенню репродуктивної ефективності [17, с. 437].

Постановка завдання. Метою дослідження було визначити вплив різної кон-
центрації сухого порошку часнику (Allium sativum) в комбікормі на інкубаційні 
якості яєць перепілок несучок і встановити оптимальну дозу його згодовування.

Об’єктом дослідження були інкубаційні якості яєць перепілок несучок япон-
ської породи.

Для досягнення мети було поставлено ряд завдань: обчислити результати інку-
бації – заплідненість яєць, виводимість яєць, вивід молодняку; обчислити відходи 
інкубації яєць – відсоток незапліднених яєць, «кров’яні кільця», «задохлики», 
«завмерлі», «слабкі та каліки», ембріональну смертність; визначити оптимальну 
дозу введення часнику в комбікорм.

Запропоновані дослідження в минулому не проводилися, інкубаційні власти-
вості яєць перепілок несучок японської породи при згодовуванні сухого часни-
кового порошку у комбікормі не досліджувались, що підкреслює актуальність 
даного експерименту.

Матеріал та методика. Дослідження проведені в умовах експериментальної 
бази проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок кафедри годівлі 
тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 

Матеріалом для науково-господарського досліду були перепілки-несучки 
японської породи. Досліди проводилися за методом груп-аналогів. Схема дослі-
джень наведена у схемі 1. Дослід з вивчення інкубаційних якостей яєць перепі-
лок несучок був проведений на трьох закладках в інкубатор: у 4-х, 6-ти і 8-ми 
місячному віці несучок. При формуванні груп враховували вік, живу масу під-
дослідних тварин.

Група Поголів’я птиці на по-
чаток досліду, голів Особливості годівлі

Контрольна 72 (♀60 + ♂12 ) Базовий комбікорм (БК)

1-дослідна 72 (♀60 + ♂12 ) БК + 0,3% сухого порошку часнику 
(Allium sativum) до 1 кг комбікорму

2-дослідна 72 (♀60 + ♂12 ) БК + 0,6% сухого порошку часнику 
(Allium sativum) до 1 кг комбікорму

3-дослідна 72 (♀60 + ♂12 ) БК + 0,9% сухого порошку часнику 
(Allium sativum) до 1 кг комбікорму

Схема 1. Схема науково-господарського досліду

Піддослідне поголів’я дорослих перепелів утримували у шестиярусній кліт-
ковій батареї, де у кожній клітці розміром 60x40х20 см розміщували по 20 голів 
(15 самок і 5 самців). При цьому площа посадки на одну голову становила 120 см2, 
фронт годівлі – 2 см, напування – 1 см. Параметри мікроклімату у пташнику від-
повідали встановленим нормативам.

Годували піддослідну птицю розсипними повнораціонними комбікормами, які 
роздавали двічі на добу (вранці та увечері), одночасно обліковуючи їх залишки. 



183
Тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка...

Уведення до комбікорму сухого часникового порошку (Allium sativum) здійсню-
вали за методом вагового дозування та багатоступеневого змішування.

Закладання в інкубатор проводилися тричі за дослід, відбирали по 200 шт. 
яєць для кожного закладання. Необхідну кількість яєць набирали протягом тижня. 
Інкубаційні властивості яєць оцінювали у 4-х, 6-ти та 8-ми місячному віці несу-
чок, та в середньому за дослід.

Інкубаційні якості яєць оцінювали за методикою ВНДТІП [18, с. 155]. 
З цією метою було проінкубовано три партії яєць у лабораторному інкубаторі  
«Инка-1250».

Біологічний контроль проводили за методикою М.Д. Пигаревой і Г.Д. Афанась-
ева [19, с. 103]. За результатом контрольних проглядань обчислювали кількість 
незапліднених яєць, виводимість, вивід молодняку та відходи інкубації («кров’яні 
кільця», «завмерлі», «задохлики», «слабкі та каліки»).

Біометричну обробку даних здійснювали на ПЕОМ за допомогою програмного 
забезпечення MS Excel з використанням вбудованих статистичних функцій.

Протягом науково-господарського досліду перепелам усіх груп згодовували 
повнораціонні комбікорми, збалансовані за всіма поживними речовинами згідно 
з рекомендованими нормами (табл. 1).

Таблиця 1
Вміст поживних речовин у 100 г комбікорму для перепілок-несучок

Показник Вміст
Обмінна енергія, ккал 285,0

Сирий жир, г 5,0
Сира клітковина, г 3,42
Сирий протеїн, г 21,0

Лінолева кислота, г 2,17
Метіонін, г 0,50

Метіонін+цистин, г 0,74
Лізин, г 1,09

Треонін, г 0,78
Триптофан, г 0,24

Аргінін, г 1,22
Кальцій, г 2,80

Фосфор загальний, г 0,80
Фосфор доступний, г 0,52

Натрій, г 0,28
Вітамін А, МО 1500
Вітамін Е, мг 2,0

Вітамін D3, МО 300

У складі комбікормів для перепілок контрольної та дослідних груп набір і кіль-
кість інгредієнтів були однаковими. Хімічний склад комбікормів, які використову-
вались для годівлі піддослідних перепелів контрольної та дослідних груп, також 
був однаковим, але різнився вмістом часнику, кількість якого у комбікормі птиці 
контрольної і дослідних груп відповідали схемі досліду. Комбікорми згодовува-
лись у сухому розсипчастому вигляді.



184
Таврійський науковий вісник № 126

Виклад основного матеріалу досліджень. Результати інкубації яєць перепі-
лок наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2
Результати інкубації яєць перепелів

Група

Показник
Кількість закла-

дених в інкубатор 
яєць, шт

Заплідненість 
яєць,%

Виводимість 
яєць,%

Вивід молод-
няку,%

Вік несучки – 4 місяці
Контроль 200 94,5 87 81,5

1 дослідна група 200 95,5 87,5 83
2 дослідна група 200 96,5 91 86,5
3 дослідна група 200 97 92 88,5

Вік несучки – 6 місяці
Контроль 200 95,5 88 84

1 дослідна група 200 96 90,5 87,5
2 дослідна група 200 97,5 91 88,5
3 дослідна група 200 98,5 93 90,5

Вік несучки – 8 місяці
Контроль 200 84,5 71 66

1 дослідна група 200 86 73,5 69
2 дослідна група 200 87,5 76 72
3 дослідна група 200 89 79 75,5

Середнє від показників за дослід
Контроль 200 91,5 82,0 77,2

1 дослідна група 200 92,5 83,8 79,8
2 дослідна група 200 93,8 86,0 82,3
3 дослідна група 200 94,8 88,0 84,8

В середньому за весь дослід найкращі показники за інкубаційними якостями 
яєць виявлено у птиці 3-ї дослідної групи, якій згодовували 0,9% сухого порошку 
часнику на 1 кг комбікорму, а найнижчі показники були у птиці контрольної групи.

Результати дослідження показують, що споживання перепілками у раціонах 
різних рівнів сухого порошку часнику позитивно впливає на інкубаційні власти-
вості яєць. При цьому слід відмітити, що спостерігається наступна тенденція: чим 
вища концентрація часнику в комбікормі, тим вище виводимість і заплідненість 
яєць та показник виводу молодняку.

Також було розраховано відходи інкубації яєць (таблиця 3). 
Найменший відсоток цих відходів, протягом досліду, був у птиці 3-ї дослідної 

групи, якій згодовували 0,9% сухого порошку часнику на 1 кг комбікорму, а най-
більший – у контрольної групи.

Аналіз таблиці показав, що додавання до комбікорму 0,3, 0,6 та 0,9% сухого 
порошку часнику позитивно впливає на інкубаційні властивості яєць і знижує від-
соток відходів інкубації з позитивною прогресією, тобто, чим більша концентра-
ція, тим краще результат, а отже найкращий результат був у 3-ї дослідної групи, 
якій до комбікорму додавали 0,9% сухого порошку часнику.



185
Тваринництво, кормовиробництво, збереження та переробка...

Висновки і пропозиції. Експериментально встановлено, що згодовування 
у складі комбікорму сухого порошку часнику(Allium sativum) на рівні 0,9% на 1 кг 
комбікорму найкраще впливало на інкубаційні якості яєць перепелів, як в серед-
ньому за дослід, так і на кожному етапі дослідження.

Згодовування комбікормів з вміст сухого порошку часнику на рівні 0,9% на 1 кг 
найкраще сприяло зменшенню відходів інкубації яєць.

Встановлена наступна тенденція: чим вища концентрація часнику в комбі-
кормі, тим вище виводимість і заплідненість яєць та вивід молодняку, і тим нижче 
показники відходів інкубації.
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