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ДИНАМІКА ЯЄЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ 
ПЕРЕПІЛОК-НЕСУЧОК ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ НАНОСРІБЛА

В. І. Гроза, аспірант 
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено динаміку яєчної продуктивності перепілок-несучок 
за 5 місяців продуктивного періоду при використанні препарату "Ар-
генвіт" різної концентрації. Встановлено, що застосування препарату 
наносрібла в концентрації 0,02% дає найкращі результати, підвищу-
ючи несучість на початкову несучку на 3,47-4,60 шт. яєць, несучість 
на середню несучку – на 4,90-8,81 шт. яєць, загальну яйцемасу – на 
2867,99-4971,08 г

Ключові слова: перепілки, яєчна продуктивність, наносрібло.

Постановка проблеми. Сьогодні перепелівництво займає 
важливу ланку в птахівництві України. Розводять перепелів 
для отримання яєць та м’яса, які є дієтичними та корисними 
продуктами харчування, що користуються попитом населен-
ня [9]. 

Сучасні високі економічні вимоги до рентабельності ви-
робництва спонукають птахівництво, у тому числі і перепелів-
ництво, використовувати більш прогресивні та маловитратні 
технології, які в кінцевому результаті забезпечують макси-
мальний рівень яєчної та м’ясної продуктивності, більш ефек-
тивне використання кормів [2].  

В даний час особливої актуальності набувають питан-
ня підвищення природної резистентності та продуктивнос-
ті сільськогосподарської птиці шляхом спрямованого впливу 
біологічно активними речовинами на обмінні процеси в різні 
періоди онтогенезу, тому слід зосередити увагу на пошук аль-
тернативних антибіотикам препаратів з метою підвищення 
безпеки продукції. Тому, застосування у виробничих умовах 
птахівничих підприємств препаратів на основі наносрібла є 
перспективним напрямком досліджень [5].

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. 
Ряд вчених досліджували переваги та вплив срібловмістимих 
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препаратів на перепелів з метою підвищення безпеки продук-
ції [6-8].

Однією з головних характеристик колоїдних розчинів срі-
бла є їх тривала стійкість і на відміну від антибіотиків, які во-
лодіють бактерицидною активність по відношенню лише до 
обмеженого числа мікробів, срібло за своїми характеристиками 
набагато ефективніше діє на більшість мікроорганізмів [1].

У роботах ряду вчених доведено, що застосування нанос-
рібла позитивно впливає на загальний стан організму птиці, 
підвищує основні продуктивні показники. Так, дослідженнями 
С. В. Шуляк встановлено, що випоювання розчину колоїдного 
срібла перепелам впливає на підсилення захисних сил організ-
му і підвищує стійкість до стресових факторів і неблагоприєм-
них умов зовнішнього середовища [9, 10].

За даними Д. А. Засєкіна, колоїдне срібло позитивно впли-
ває на мікробіоценоз кишечника перепелів, підтримуючи ріст 
корисної мікрофлори (лакто- і біфідобактерій), знищує патоген-
ні та знижує вміст умовно-патогенних мікроорганізмів [3].

У дослідженнях К. М. Зініної, проведених на курках-несуч-
ках кросу "Хайсекс-коричневий", доведено, що використання 
препарату колоїдного срібла підвищує несучість на 4,02%, масу 
яйця – на 3,95% [4].

Таким чином, даних стосовно дії препаратів срібла на ди-
наміку яєчної продуктивності перепілок-несучок немає, що дає 
підставу розглянути це питання як у науковій, так і практичній 
площині. 

Зважаючи на вищевикладене, метою нашої роботи є про-
ведення аналізу динаміки яєчної продуктивності перепілок-не-
сучок при використанні препарату наносрібла "Аргенвіт".

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили 
на базі філії кафедри птахівництва, якості та безпечності про-
дукції – навчально-науково-виробничій перепелиній фермі Но-
воодеського навчально-консультативного відділення ІПО МНАУ. 
Об’єкт досліджень – динаміка яєчної продуктивності перепілок 
породи фараон під дією наносрібла, предмет – показники яй-
цевої продуктивності. Для визначення впливу препарату "Ар-
генвіт" на яйцеву продуктивність перепілок було сформовано 
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чотири групи птиці по 30 голів в кожній. Перепілок утримували 
у кліткових батареях власної конструкції на середньому ярусі. 
Параметри мікроклімату та раціони годівлі були однаковими 
для всіх груп птиці.

Для аналізу яйцевої продуктивності перепілок-несучок про-
водився облік руху поголів’я птиці та яйцевої продуктивності 
протягом п’яти місяців. Оцінку несучості проводили груповим 
методом. 

Випоювання перепілок проводили препаратом "Аргенвіт" 
різної концентрації протягом 30 днів згідно зі схемою досліду 
(табл. 1).

Таблиця 1
Схема досліду

Показник
Група

1 дослідна 2 дослідна 3 дослідна 4 контрольна

Кількість перепілок, гол. 30 30 30 30

Концентрація препарату, % 0,01 0,02 0,03 -

Результати досліджень. Аналіз даних досліджень пока-
зав, що використання срібловмістимого препарату впродовж 
30 днів періоду несучості певним чином вплинуло на основні 
продуктивні показники перепілок-несучок (табл. 2).

Так, аналізуючи динаміку продуктивних показників пере-
пілок-несучок за обліковий період 5 місяців, можна зробити 
наступні висновки. У всіх дослідних групах яйцева продуктив-
ність, а саме, несучість на початкову та середню несучку, має 
тенденцію збільшення впродовж періоду несучості: у першій 
дослідній групі птахів, яким випоювали 0,01% розчин препа-
рату – з 13,00 до 20,12 шт. яєць на початкову несучку і з 13,93 
до 20,12 шт. яєць на середню несучку; у другій дослідній гру-
пі – з 13,23 до 21,15 шт. яєць на початкову несучку і з 13,93 
до 21,15 шт. яєць на середню несучку; у третій дослідній групі 
– з 12,90 до 19,92 шт. яєць на початкову несучку і з 13,58 до 
19,92 шт. яєць на середню несучку; дані показники в контроль-
ній групі перепілок становили 10,33-20,21 шт. яєць на початко-
ву несучку і 11,07-20,21 шт. яєць на середню несучку. 



159Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип. 2. Том 1. Ч.2

Таблиця 2
Яєчна продуктивність перепілок-несучок при 
використанні наносрібла різної концентрації

Місяць 
продуктив-

ності

Кількість 
знесених 
яєць, шт.

Несучість, шт. яєць
Інтенсивність 
несучості, %

Загальна 
яйцемаса, г

на 
початкову 
несучку

на 
середню 
несучку

0,01% Ag

1 390 13,00 13,93 44,94 4929,60

2 438 16,85 16,85 60,18 5860,44

3 480 18,46 18,82 60,71 6499,20

4 495 19,80 19,80 66,00 6831,00

5 503 20,12 20,12 67,07 7042,00

Всього 2306 76,87 89,03 59,35 31162,24

0,02% Ag

1 397 13,23 13,93 44,94 5117,33

2 477 17,67 18,00 64,29 6391,80

3 500 19,23 19,23 62,03 6805,00

4 520 20,00 20,00 66,67 7207,20

5 550 21,15 21,15 70,50 7744,00

Всього 2444 81,47 91,88 61,25 33265,33

0,03% Ag

1 387 12,90 13,58 43,81 4996,17

2 449 16,63 16,94 60,50 6030,07

3 486 18,34 18,34 59,16 6599,88

4 500 19,23 19,23 64,10 6920,00

5 518 19,92 19,92 66,40 7267,54

Всього 2340 78,00 87,97 58,65 31813,66

К

1 310 10,33 11,07 35,71 3893,60

2 390 15,00 15,00 53,57 5171,40

3 460 17,69 18,40 59,36 6168,60

4 465 19,38 19,38 64,60 6324,00

5 485 20,21 20,21 67,37 6736,65

Всього 2110 70,33 83,07 55,38 28294,25
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Слід відмітити, що перепілки дослідних груп активно всту-
пили в продуктивний період, для них характерним є більш 
плавне нарощування несучості у порівнянні із контрольною 
групою. Найбільш високий рівень несучості проявився на 5 мі-
сяці продуктивного періоду, інтенсивність несучості при цьо-
му в дослідних групах становила 66,40-70,50%, а в контролі 
– 67,37%. Узагальнюючи одержані результати стосовно яєчної 
продуктивності за весь період несучості, встановлено, що не-
сучість на початкову несучку у перепілок дослідних груп зна-
ходилась на рівні 76,87-81,47 шт. яєць, що на 6,54-11,14 шт. 
яєць більше у порівнянні із контрольною групою.

Група перепілок-несучок, яким випоювали 0,02% роз-
чин препарату, мали найвищий рівень даного показника – 
81,47 шт. яєць, що на 3,47-4,60 шт. яєць більше у порівнянні 
з іншими дослідними групами. Дослідні групи перепілок мали 
також кращі показники несучості на середню несучку – на 
рівні 87,97-91,88 шт. яєць, що на 4,90-8,81 шт. яєць більше у 
порівнянні із контрольною групою. Група перепілок-несучок, 
яким випоювали 0,02% розчин препарату, мали найвищий рі-
вень даного показника – 91,88 шт. яєць, що на 2,89-3,91 шт. 
яєць більше у порівнянні з іншими дослідними групами. 

Одним із важливих показників яйцевої продуктивності є її 
інтенсивність, яка у перепілок-несучок дослідних груп склада-
ла 58,65-61,25%, що на 3,27-5,87% вище у порівнянні з пере-
пілками контрольної групи. Найвища інтенсивність несучості 
зафіксована у другій дослідній групі – 61,25%, що на 1,90-
2,60% більше у порівнянні із іншими дослідними групами. 

Загальна яйцемаса, одержана в дослідних групах пере-
пілок-несучок за весь продуктивний період, склала 31162,24-
33265,33 г, що на 2867,99-4971,08 г більше у порівнянні з 
контрольною групою.

Таким чином, за основними продуктивними показника-
ми, несучістю та загальною яйцемасою, найкращою групою 
виявилася друга дослідна група перепілок-несучок, яким 
впродовж 30 днів яйцекладки випоювали срібловмістимий 
препарат "Аргенвіт" у 0,02% концентрації.
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Висновки та перспективи подальших досліджень. За-
стосування срібловмістимого препарату "Аргенвіт" при екс-
плуатації промислового стада перепілок-несучок позитивно 
впливає на основні показники яйцевої продуктивності, що дає 
змогу рекомендувати даний препарат у концентрації 0,02% 
для використання у птахівничих господарствах України. У 
подальших дослідженнях слід направити зусилля на встанов-
лення якісних характеристик продукції перепелівництва при 
використанні срібловмістимих препаратів.
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В. И. Гроза. Динамика яичной продуктивности перепелок-несушек 
при использовании наносеребра.

Исследована динамика яичной продуктивности перепелок-несушек за 5 
месяцев продуктивного периода при использовании препарата "Аргенвит" раз-
ной концентрации. Установлено, что использование препарата наносеребра 
в концентрации 0,02% способствует повышению яйценоскости на начальную 
несушку на 3,47-4,60 шт. яиц, яйценоскость на среднюю  несушку – на 4,90-
8,81 шт.  яиц, общую яйцемассу – на 2867,99-4971,08 г.

Ключевые слова: перепелки, яичная продуктивность, наносеребро.

V. Groza. Dynamics of egg production of quail-layers using nanosilver. 

The dynamics of egg production of quail-layers during 5 months of 
production period using the silver containing preparation "Argenvit" of different 
concentrationshad been investigated. It was found that the use of the preparation 
of nanosilver with concentration of 0,02% gives the best results, increasing egg 
production in the initial hen on 3,47-4,60 pieces. eggs, egg production by the 
average hen - to 4,90-8,81 pieces. eggs, egg mass total – on 2867,99-4971,08 g.

Key words: quail, egg production, nanosilver.
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