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ВЕТЕРИНАРНА ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА

Актуальною проблемою перепелівництва є кормовий стрес і висока чут-
ливість птиці до якості кормів. Нівелювати такі наслідки можливо за викори-
стання різних біологічно активних кормових добавок. Однак їх введення в 
раціон автоматично ставить питання про якість і безпечність отриманої про-
дукції для споживача. Мета дослідження – провести ветеринарно-санітарне 
оцінювання доброякісності м’яса перепелів за випоювання нанокристаліч-
ного діоксиду церію (НДЦ).

Об’єктом вивчення були перепели породи Фараон, в добовому віці їх 
поділили на дві групи: дослідну і контрольну, по 30 голів у кожній. Птицю 
утримували у клітках за вільного доступу до корму і води. Перепелам до-
слідної групи у питну воду додавали кормову добавку Наноцерій у дозі 8,6 
мг на літр питної води. Ця добавка являє собою водну дисперсію НДЦ із 
середніми розмірами наночастинок 2–7 нм.

Передзабійний огляд перепелів обох груп виявив задовільний клінічний 
стан птиці. Середня маса патраної тушки перепелів дослідної групи була 
більшою на 8,3 % порівняно з контрольною. Огляд 20 тушок перепелів пока-
зав, що їх можна віднести до першого ґатунку. За органолептичними показ-
никами м’ясо перепелів у ветеринарно-санітарному значенні належить до 
доброякісного. Проведені мікробілогічні дослідження м’яса перепелів свід-
чать про відсутність впливу НДЦ у застосованих дозах на його бактеріальну 
контамінацію. Хімічні показники м’яса (рН, аміноаміачний азот, леткі жирні 
кислоти під час зберігання в умовах холодильника (5 діб, t= 4–5 °C) мали 
тенденцію до зростання і знаходились в межах норми для свіжого продукту. 
Під час мікроскопії м’язової тканини її розпаду у перепелів обох груп не 
виявлено. 

Біологічна цінність м’яса перепелів обох груп була тотожною, а токсич-
ність відсутня. Дегустаційне оцінювання бульйону і м’яса показало, що 
НДЦ не впливає на досліджувані смакові показники. Отже, м’ясо перепелів, 
які отримували з водою кормову добавку Наноцерій за показниками ветери-
нарно-санітарної експертизи є доброякісним, що дозволяє використовувати 
його в їжу людям без обмежень. 

Ключові слова: птиця, наноцерій, органолептичне оцінювання, мікроб-
на контамінація, біологічна цінність, дегустаційне оцінювання. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Технології сучасного промислово-
го птахівництва часто обумовлюють порушен-
ня норм годівлі і утримання птиці, що зменшує 
кількісні і якісні показники продуктивності. 
Останнім часом з метою нівелювання таких 
негативних наслідків набули широкого вико-
ристання сполуки рідкоземельних елементів 
(РЗЕ), зокрема нанокристалічного діоксиду 
церію (НДЦ). Застосування препаратів на ос-
нові нанотехнологій дає змогу знизити їх со-

бівартість і зробити доступними для широкого 
використання [1, 2]. Сучасні методи створення 
наночасток здатні забезпечити спрямованість 
дії, збільшити біодоступність і посилити їх 
фармакологічну активність [3].

Випоювання куркам-несучкам наноцерію 
в дозі 8,6 мг на літр позитивно впливає на їх 
яєчну продуктивність. Використання у дослід-
ній групі нанокристалічного діоксиду церію 
сприяло отриманню протягом періоду досліду 
несучості на середню несучку 132,1 шт. яєць, 
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тимчасом в контрольній групі несучість на 
середню несучку cтановила 122,2 шт. яєць. 
Збереженість курей у дослідній групі була  
98 %, контрольній – 94 %. Кількість яєчної маси, 
одержаної на несучку у курей дослідної групи 
була на 7,5 % більше ніж в контрольній [4].

Доведено, що випоювання НДЦ курча-
там-бройлерам з добового віку з різними інтер-
валами забезпечує тенденцію до стабільного 
збільшення інтенсивності їх росту [5]. Ймовір-
но, виявлені зміни обумовлені гепатопротек-
торною дією наночастинок церію, яка виража-
лась в активації білкового та ліпідного обмінів. 

В інших дослідженнях [6] повідомляється, 
що випоювання НДЦ сприяє підвищенню жи-
вої маси тіла перепелів на 3,8 %, а також змен-
шує витрати комбікормів на одиницю приросту 
живої маси тіла. 

Додавання в питну воду перепелів чи курей 
НДЦ у дозі 0,1–10 мілімоль підвищує їх несу-
чість [7]. За використання наноцерію в дозі 1 
мМ/л питної води 80-добовим перепелам про-
тягом 15 діб підвищувало їх несучість на 7,8 %, 
масу яєць – на 16,9 %, інтенсивність яйцеклад-
ки – на 6,7 % [8, 9].

За досліджень токсичності НДЦ встанов-
лено, що LD50 у нанокристалічного церію є 
більшою за 2000  мг/кг, що підтверджує належ-
ність цієї сполуки до V класу токсичності [10]. 
У дозах 0,1–10 мМ/л питної води наноцерій не 
акумулюється в яйцях і паренхіматозних орга-
нах птиці [8]. Токсичність РЗЕ за введення пе-
рорально дуже низька, оскільки лише незначна 
частина їх всмоктується в шлунково-кишково-
му тракті. Припускають, [11, 12] що перораль-
не вживання РЗЕ тваринами може становити 
ризик для їх здоров’я як кухонна сіль.

Через погане засвоєння і швидке виведен-
ня РЗЕ з організму тварин, ризики для здоров’я 
людей, які споживають їстівні частини цих тва-
рин є незначні [12, 13]. Використання кормо-
вих добавок із РЗЕ розглядають як безпечний 
та перспективний напрям у зоотехнічній діяль-
ності. Однак в деяких роботах [14, 15] проде-
монстрована гормометична тенденція РЗЕ, яка 
характерна для багатьох ксенобіотиків. 

Сучасний споживач ставить високі вимоги 
до якості і безпеки продуктів харчування, пит-
ної води, особливо щодо наявності в них різно-
манітних забруднювачів. Забезпечення людей 
біологічно повноцінними і нешкідливими про-
дуктами неможливе без контролю санітарної 
якості початкової сировини та умов її зберіган-
ня [16]. Особливої уваги потребує ветеринар-
но-санітарне оцінювання доброякісності м’яса 
тварин і птиці, в раціон яких вводили різнома-
нітні кормові добавки.

У зв’язку з цим актуальним є пошук таких 
кормових добавок, які б стимулювали про-
дуктивність птиці, але водночас не мали не-
гативного впливу на організм людини. Таким 
вимогам відповідають рідкоземельні елемен-
ти, зокрема нанокристалічний діоксид церію 
(НДЦ). Отримані результати свідчать про здат-
ність НДЦ збільшувати продуктивність пере-
пелів, однак робіт щодо вивчення його впливу 
на споживчі якості м’яса недостатньо.

Мета дослідження – провести ветеринар-
но-санітарне оцінювання доброякісності м’яса 
перепелів після випоювання нанокристалічно-
го діоксиду церію.

Матеріал і методи досліджень. Дослі-
дження виконано на кафедрах мікробіології і 
вірусології та ветеринарно-санітарної експер-
тизи, гігієни продуктів тваринництва та пато-
логічної анатомії імені Й.С. Загаєвського Біло-
церківського НАУ. 

Об’єктом вивчення були перепели породи 
Фараон, в добовому віці розділені на дві гру-
пи: контрольну і дослідну, по 30 голів у кожній. 
Птицю утримували у клітках за вільного досту-
пу до корму і води. Умови утримання, щільність 
посадки, параметри мікроклімату, світловий і 
температурний режими відповідали нормам, 
рекомендованим для перепелів цієї породи.

Перепелам дослідної групи в питну воду 
додавали кормову добавку Наноцерій – вод-
на дисперсія НДЦ із середнім розміром на-
ночастинок 2–7 нм (ТУУ 10,9–296 0512097–
003.2018). Наноцерій випоювали в дозі 8,6 мг 
на літр питної води ad libitum, починаючи з 
15-добового віку до 49 доби вирощування.

Перед контрольним забоєм, який здійсню-
вали на 49 добу, проводили огляд поголів’я 
[17], після забою за зважування визначали масу 
тушки. До забою птицю не годували 8 годин.

Об’єктом дослідження слугували тушки 
перепелів після 24-годинного дозрівання в хо-
лодильній камері за температури 5 °С. Облі-
кові показники тушок визначали згідно з РСТ 
УССР 2002–90 [18]. Відбір проб та органолеп-
тичне оцінювання свіжості м’яса проводили 
згідно з ДСТУ 7982:215 [19]. 

Динаміку фізико-хімічних показників сві-
жості м’яса визначали за реакціями на аміак 
і солі амонію, наявність летких жирних кис-
лот (ЛЖК), та величиною рН екстракту м’язів 
відповідно до ДСТУ 8253:215(20), ДСТУ ISO 
2971–2001 [21]. Мікроскопію м’яса проводили 
згідно з [22].

Рівень бактеріологічної контамінації м’яса 
перепелів визначали за кількістю мезофільно- 
аеробних і факультивно-анаеробних мікроор-
ганізмів (МАФАнМ) за ДСТУ 8446:2015 [23], 
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бактерій групи кишкової палички (БГКП) – за 
ДСТУ 8381:2015 [24], Salmonella – за ДСТУ EN 
12824:204 [25], Stafhylococcus aureus – за ДСТУ 
ISO 6888–203 [26], бактерій роду Proteus – за 
ДСТУ 744–213 [27], Clostridium perfringens – за 
ДСТУ і 907937–2006 [28], Listeria monocytogenes 
– за ДСТУ ISO 11290–1.–2003 [29].

Біологічну цінність і токсичність м’яса ви-
вчали на тест-об’єктах інфузоріях Tetrachimena 
piriformis [30].

Токсичність досліджуваних зразків визна-
чали за наявністю інфузорій, що змінили фор-
му, особливості руху, мали пригнічений ріст 
або відмічали повну чи часткову загибель те-
трахімени. Наявність мертвих або деформова-
них клітин, зміна руху, пригнічення росту і роз-
множення інфузорій, порівняно з контролем, є 
ознакою токсичності досліджуваних проб.

Відсутність загибелі інфузорій або інших 
патологічних змін у клітинах за 24 год свідчить 
про нетоксичність м’яса. 

Біологічну цінність м’яса перепелів визна-
чали за інтенсивністю розмноження інфузорій 
на живильному субстраті, що містить як джере-
ло білка, так і стимулятори росту досліджува-
них зразків. Показником біологічної цінності є 
кількість інфузорій (виражена у відсотках), що 
виросли за 3 доби на досліджуваному зразку 
відносно кількості клітин, що виросли на кон-
трольному. Для оцінювання біологічної цінно-
сті використовували наступні показники: біо-
логічна цінність (БЦ) – відношення кількості 
клітин, що виросли на середовищі із досліджу-
ваного продукту (А) до кількості інфузорій на 
середовищі із контрольних проб (Б): 

, 

де А – кількість клітин, що виросли на середовищі 
            із досліджуваного зразка;
     В – кількість клітин, що виросли на середовищі 
           із контрольних зразків.

Дегустаційне оцінювання бульйону та м’я-
са проводили за 5-бальною системою, оціню-
ючи кожний із показників за шкалою ступе-
нів якості, виражених у балах згідно з ДСТУ 
4823.2:2007 [31].

Цифрові дані, отримані в процесі дослі-
дження, оброблені статистично за допомогою 
комп’ютерної програми Statistical Analyzer і 
програми Statistika 6,0.

Результати дослідження. Передзабійний 
огляд перепелів дослідної і контрольної груп 
показав, що вся птиця має гарну вгодованість і 
клінічно здорова. Перепела активно рухались, 
реагували на зовнішні подразники, приймали 
корм і пили воду. Мали природне положення 
тіла і голови, як у стані спокою так і під час 
руху. Пір’яний покрив гладенький, блиску-
чий, чистий, рівномірно прилягає до тулуба, 
забруднення навколо клоаки відсутні. Слизові 
оболонки очей, ротової порожнини не гіпере-
мійовані, блідо-рожевого кольору, вологі, без 
пошкоджень. Шкіра блідо-жовтого кольору і 
має специфічний запах. Кінцівки сухі, без при-
пухань і видимих змін. 

Результати огляду 20 тушок перепелів наве-
дено в таблиці 1. Згідно  із наявними вимогами 
[18], тушки перепелів дослідної і контрольної 
груп можна віднести до першого ґатунку. 

Післязабійна ветеринарно-санітарна екс-
пертиза продуктів забою показала, що розмі-
щення внутрішніх органів у птиці обох груп є 
анатомічно правильне, видимих змін тканин не 
виявлено, ступінь знекровлення задовільний.

Зважування патраних тушок перепелів по-
казало, що середня маса патраної тушки до-
слідної групи становила 214,2 г, контрольної 
– 196,5 г, що відповідно вище на 8,3 %. 

Органолептичні характеристики м’яса пе-
репелів наведено в таблиці 2. Згідно з отри-
маними даними, за зовнішнім виглядом, запа-
хом, консистенцією, станом жиру, сухожилок 
і серозних оболонок м’ясо має властивості 

Таблиця 1 – Вгодованість і якість обробки тушок

Показник
Характеристики показника

дослідна група контрольна група
Вгодованість (стан м’язової системи і 
наявність жирових відкладень) – ниж-
ня межа

Мускулатура розвинута добре. Від-
кладення підкірного жиру на грудях і 
животі

Те саме

Маса тушки не менше 85 г Те саме

Ступінь зняття оперення
Повністю видалено, колосоподібне 
перо і пеньки відсутні

Те саме

Стан шкіри
Чиста, без показних плям, розрізів і 
крововиливів

Те саме

Колір шкіри Блідо-жовтий Те саме
Стан кісток Без переломів і деформації Те саме
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характерні для птиці цього виду. Проба вар-
кою дозволила отримати прозорий бульйон 
приємного смаку, що вказує на нормальний 
перебіг процесів дозрівання м’яса. Отже, за 
органолептичними показниками м’ясо птиці 
дослідної і контрольної груп у ветеринар-
но-санітарному значенні належить до добро-
якісного.

Проведені дослідження бактеріальної 
контамінації м’яса перепелів дослідної і кон-
трольної груп у разі випоювання НДЦ пока-
зали (табл. 3), що кількість МАФАнМ не пе-
ревищувала максимально допустимого рівня. 
Вміст мікроорганізмів інших груп не залежав 
від наявності у питній воді НДЦ, БГКП, суль-
фітредукуючі клостридії, бактерії роду Proteus, 
Salmonella, S. aureus, L. monocytogenes не вияв-
лено в досліджуваних зразках [32]. Отже, про-
ведені мікробіологічні дослідження м’яса пе-
репелів свідчать про відсутність впливу НДЦ 

у застосованих дозах на його бактеріальне за-
бруднення.

Водночас були проведені дослідження 
щодо впливу НДЦ на біохімічні і мікроскопіч-
ні показники м’яса під час зберігання в умовах 
холодильника (5 діб, t= 4–5 °С). Контроль сві-
жості м’яса проводили на 1 добу, потім через 
48 годин – 5 діб поспіль (табл. 4).

У процесі зберігання досліджувані біо-
хімічні показники м’яса мали тенденцію до 
зростання. Зокрема наприкінці першої доби рі-
вень рН м’яса перепелів дослідної і контроль-
ної груп становив 5,57±0,03 і 5,58±0,02 від-
повідно. На останню добу зберігання (п’ята) 
рівень рН у м’ясі дослідної групи підвищився 
і становив 6,09±0,14, контрольній – 6,13±0,12. 
Вміст аміноаміачного азоту у м’ясі перепелів 
обох груп варіював від 0,82 до 0,89 мг%. Кіль-
кість ЛЖК знаходилась в межах норми і коли-
валась від 1,31 до 2,47 мгКОН/г.

Таблиця 2 – Результати органолептичного оцінювання м’яса перепелів

Показник Характеристика показників
дослідна група контрольна група

Зовнішній вигляд м’яса
Наявність кірочки підсихання, 
блідо-рожевий колір

Те саме

Запах (духмяність)
Специфічний характерний свіжому 
м’ясу перепела

Те саме

Консистенція Щільна, туга Те саме

Стан жиру 
Щільний, блідо-жовтого кольору, без 
стороннього запаху

Те саме

Стан сухожилок
Тугі, щільні, поверхня суглобів гла-
денька, бліда 

Те саме

Серозні оболонки грудо-черевної порожнини
Вологі помірно, блискучі, без патоло-
гічних змін

Те саме

Стан розрізу 
мускулів

Тушок
Чіткий, добре виражена структура, 
середньоволокниста

Те саме

Вологість поверхні
Помірно волога, на фільтрі визначають-
ся межі відбитка, частини м’язового 
волокна відсутні 

Те саме

Бульйон

Духмяність Виражена, приємна Те саме
Прозорість Прозорий Те саме
Наявність крапель 
жиру

Добре визначаються, середнього і вели-
кого розміру, зокрема у товщі бульйону

Те саме

Таблиця 3 – Мікробіологічні показники якості м’яса згідно з ДСТУ 3143 –213

Показник Норма Вміст
контрольна група дослідна група

КУО в 1 г продукту, не більше 1,0×104 1,0×102 1,0×102

БГКП Не допускається – –
Сульфітредукуючі клостридії в 0,1 г продукту Не допускається – –
Бактерії роду Proteus в 0,1 г продукту Не допускається – –
Stafhylococcus aureus в г продукту Не допускається – –
Патогенні мікроорганізми, зокрема роду Salmo-
nella, в 25 г продукту

Не допускається – –

L. monocytogenes в 25 г продукту Не допускається – –
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Під час мікроскопії в мазках-відбитках 
отриманих з глибоких шарів м’язів, на другу 
добу зберігання виявляли поодинокі мікроор-
ганізми кокової групи. Наприкінці досліджен-
ня на 5-ту добу у м’ясі перепелів обох груп 
виявляли по 6–8 мікроорганізмів. У м’ясі пере-
пелів дослідної і контрольної груп не було ви-
явлено ознак розпаду м’язової тканини. Аналіз 
отриманих результатів вказує, що досліджува-
ні показники у перепелів обох груп вірогідно 
не відрізнялись і знаходились в межах норми 
для свіжого м’яса.

Ефективним критерієм оцінювання пожив-
них характеристик м’яса перепелів є його біо-
логічна цінність і токсичність (табл. 5).

За даними таблиці 5, досліджувані зразки 
м’яса обох груп не впливали на інтенсивність 
росту інфузорій. Вірогідна відмінність між по-
казниками біологічної цінності м’яса дослід-
ної і контрольної груп відсутня. Досліджувані 
зразки не були токсичними для тетрахімени. 
Зокрема, кількість патологічних форм клітин 
становила в дослідній групі 0,4±0,08 і 0,3±0,04 
в контрольній (культивування інфузорій протя-
гом 24 год зумовлює за норми зміни від 0,1 до 
1 % клітин). Отже, НДЦ в застосованих дозах 

не впливає на біологічну цінність м’яса і його 
токсичність.

Особливо важливе значення для спожи-
вача мають смакові властивості м’яса. М’ясо 
перепелів ніжніше і солодше ніж куряче. Де-
густаційне оцінювання бульйону показало, що 
НДЦ не впливає на показники якості бульйону  
(табл. 6).

 Загальна оцінка смакових характеристик в 
дослідній і контрольній групах була однаковою 
і не мала вірогідних відмінностей. Дегустато-
ри відмічали приємну духмяність бульйону, 
відносну прозорість, виражену наваристість 
(добре відчувався м’ясний смак).

Дегустаційне оцінювання м’яса (табл. 7) 
дозволяє визначити його ніжність і сокови-
тість, що неможливо встановити в бульйоні. 
Варене м’ясо перепелів має світло-сірий колір, 
соковите (відчувається наявність м’ясного соку 
під час пережовування), ніжне (характеризува-
лось рихлою, м’якою структурою), мало на-
сичений смак. Сторонніх запахів не виявлено. 
М’ясо перепелів дослідної і контрольної груп 
мало однакову загальну дегустаційну оцінку – 
4,7±0,21 бала, що вказує на відсутність впливу 
НДЦ на смакові характеристики м’яса. 

Таблиця 4 – Динаміка біохімічних показників м’яса перепелів (М±m, n = 10)

Група Терміни проведення досліджень, діб
1-а 3-я 5-а

рН
Контрольна 5,58±0,02 5,8±0,06 6,13±0,12
Дослідна 5,57±0,03 5,88±0,09 6,09±0,14

Аміноаміачний азот, мг %
Контрольна 0,83±0,05 0,85±0,08 0,89±0,04
Дослідна 0,82±0,07 0,85±0,04 0,89±0,03

Леткі жирні кислоти, мг КОН/г
Контрольна 1,31±0,18 1,92±0,34 2,47±0,66
Дослідна 1,33±0,16 1,93±0,29 2,44±0,58

Таблиця 5 – Біологічна цінність і токсичність м’яса перепелів (М±m, n=10)

Показник
Дослідна група Контрольна група

кількість клітин % кількість клітин %
Біологічна цінність 203,7±4,3 100 204,6±4,2 100,44
Токсичність, % патологічних 
форм клітин 0,4±0,08 0,3±0,04

Таблиця 6 – Результати проведення дегустації м’ясного бульйону (М±m, n=10), бал

Показник
Група

дослідна контрольна
Запах 4,6±0,25 4,6±0,25
Смак 4,6±0,25 4,6±0,25
Прозорість і колір 4,6±0,25 4,4±0,25
Міцність (наваристість) 4,8±0,2 4,8±0,2
Загальна оцінка 4,6±,024 4,6±,024
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Таблиця 7 – Результати проведення дегустації м’яса
                    (М±m, n=10), бал

Показник
Група

дослідна контрольна
Запах 4,4±0,25 4,4±0,25
Смак 4,8±0,2 4,8±0,2
Консистенція (ніж-
ність/жорсткість)

4,8±0,2 4,8±0,2

Соковитість 4,8±0,2 4,8±0,2
Загальна оцінка 4,7±,021 4,7±,021

Обговорення. Рідкоземельні елементи, 
за згодовування домашнім тваринам чи пти-
ці, збільшують виробництво молока, яєць та 
м’яса, покращують засвоюваність поживних 
речовин, споживання корму та коефіцієнт його 
конверсії. Одночасно вони мають низький за-
лишковий рівень у їстівних тканинах і орга-
нах. Тому використання РЗЕ у зоотехнічних 
програмах розглядають як альтернативу анти-
біотикам та безпечну і ефективну кормову до-
бавку [1–3].

У дослідженні маса патраної тушки пере-
пелів, які отримували НДЦ з питною водою у 
дозі 8,6 мг/л впродовж 35 діб, була вищою від 
контрольної на 8,3 %. Отримані дані підтвер-
джують результати інших робіт [5, 6], автори 
яких відмічають зростання маси тіла птиці та 
покращення конверсії корму. Загальновідомо, 
що маса тіла позитивно корелює з масою туш-
ки. Зростання маси тіла птиці є результатом 

позитивного впливу НДЦ на білковий і ліпід-
ний обмін в організмі перепелів.

Недостатньо вивченою ланкою застосуван-
ня РЗЕ як кормових добавок є їх біоакумуляція 
в організмі тварин та безпечності для спожи-
вання отриманої продукції. Результати інших 
досліджень повідомляють, що НДЦ не аку-
мулюється в яйцях і паренхіматозних органах 
птиці [8, 11]. LD50 НДЦ перевищує 2000 мг/кг, 
що підтверджує належність цієї сполуки до V 
класу токсичності [10]. 

Проведена ветеринарно-санітарна експер-
тиза м’яса перепелів дослідної і контрольної 
груп не виявила відмінностей між ними. До-
слідження узгоджуються з повідомленнями 
інших авторів [12, 13], що продукти, отримані 
від тварин в раціон яких були введені РЗЕ, є 
безпечними для здоров’я людини. Отже, вико-
ристання НДЦ з водою перепелам не має нега-
тивного впливу на якість м’яса і його ветери-
нарно-санітарну оцінку. 

Висновок. Грунтуючись на результатах 
досліджень встановлено, що м’ясо перепелів, 
які отримували разом з водою кормову добавку 
Наноцерій за органолептичними, біохімічни-
ми, бактеріологічними показниками, біологіч-
ною цінністю та безпечністю, а також за дегус-
таційними характеристиками не має суттєвих 
відмінностей від м’яса птиці контрольної гру-
пи і є доброякісним, що дозволяє використову-
вати його в їжу людям без обмежень. 
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса 
перепелов при выпаивании нанокристаллического 
диоксида церия

Зоценко В.Н., Джмиль В.И., Островский Д.Н.,  
Андрийчук А.В., Мельник Т.В. 

Актуальной проблемой перепеловодства является 
кормовой стресс и высокая чувствительность птицы к 
качеству кормов. Нивелировать такие последствия во-
зможно при использовании различных биологически ак-
тивных кормовых добавок. Однако их введение в рацион 
автоматически ставит вопрос о качестве и безопасности 
полученной продукции для потребителя. 

Цель исследований – провести ветеринарно-сани-
тарную оценку доброкачественности мяса перепелов по-
сле выпойки НДЦ.

Объектом изучения были перепела породы Фараон. 
Их в суточном возрасте разделили на две группы: опыт-
ную и контрольную, по 30 голов в каждой. Птицу содер-
жали в клетках со свободным доступом к корму и воде. 
Перепелам опытной группы в питьевую воду добавляли 
кормовую добавку Наноцерий в дозе 8,6 мг на литр питье-
вой воды. Эта добавка представляет собой водную диспер-
сию НДЦ со средними размерами наночастиц 2–7 нм.

Предубойный осмотр перепелов обеих групп пока-
зал удовлетворительное клиническое состояние птицы. 
Средняя масса потрошеной тушки перепелов опытной 
группы была больше на 8,3 % по сравнению с контроль-
ной. Осмотр 20 тушек перепелов свидетельствовал, что 
их можно отнести к первому сорту. По органолептиче-
ским показателям мясо перепелов в ветеринарно-сани-
тарном значении относится к доброкачественному.

Проведенные микробиологические исследования 
мяса перепелов свидетельствуют об отсутствии влияния 
НДЦ в применяемых дозах на его бактериальную конта-
минацию. Химические показатели мяса (рН, аминоам-
миачный азот, летучие жирные кислоты) во время хране-
ния в условиях холодильника (5 суток, t = 4–5 ° C) имели 
тенденцию к росту и находились в пределах нормы для 
свежего продукта. Однако, распада мышечной ткани у 
перепелов обеих групп не выявлено.

Биологическая ценность мяса перепелов обеих 
групп была тождественной, а токсичность отсутство-
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вала. Дегустационная оценка бульона и мяса показала, 
что НДЦ не влияет на исследуемые вкусовые показате-
ли. Следовательно мясо перепелов, которые получали с 
водой кормовую добавку Наноцерий по показателям ве-
теринарно-санитарной экспертизы является доброкаче-
ственным, что позволяет использовать его в пищу людям 
без ограничений.

Ключевые слова: птица, наноцерий, органолепти-
ческая оценка, микробная контаминация, биологическая 
ценность, дегустационная оценка.

Veterinary and sanitary characteristics of quail meat 
by feeding nanocrystalline cerium dioxide

Zotsenko V., Dzhmil V., Ostrovskiy D., Andrii- 
chuk A., Melnyk T.

The unresolved problem of quail is feed stress and 
high sensitivity of poultry of this species to feed quality. 
To eliminate such consequences it is possible with the use 
of various biologically active feed additives. However, their 
introduction into the diet automatically raises questions about 
the quality and safety of the products for the consumer. The 
purpose of the research is to conduct a veterinary and sanitary 
assessment of the quality of quail meat for feeding NDC.

The purpose of the research is to conduct a veterinary 
and sanitary assessment of the quality of quail meat for 
feeding NDC.

The object of study were the quails of the Pharaoh breed, 
at the age of 24 were divided into two groups: experimental 
and control 30 heads each. The birds were kept in cages with 

free access to food and water. Quails of the experimental group 
were added to drinking water feed additive "Nanocerium" 
at a dose of 8.6 mg per liter of drinking water. Nanocerium 
feed additive is an aqueous dispersion of NDC with average 
nanoparticle sizes of 2–7 nm.

Antemortem examination of quails of both groups 
revealed a satisfactory clinical condition of birds. The average 
weight of the gut carcass of quails of the experimental group 
was higher by 8.3% compared to the control. Examination 
of 20 carcasses of quails showed that they can be classified 
as first class. According to organoleptic parameters, quail 
meat is of good quality in veterinary and sanitary terms. 
Microbiological studies of quail meat indicate no effect of 
NDC in the applied doses on its bacterial contamination. 
Chemical parameters of meat (pH, aminoammonia nitrogen, 
volatile fatty acids during storage in the refrigerator) (5 days, 
t = 4–5 ° C) tended to increase and were within the normal 
range for fresh product. Tissue in quails of both groups was 
not detected.

The biological value of quail meat in both groups was 
identical and no toxicity. Tasting evaluation of the broth and 
meat showed that NDC did not affect the studied taste. The 
obtained results show that the quails that received the feed 
additive "Nanocerium" with water according to the indicators 
of veterinary and sanitary examination are of good quality, 
which allows to use it in human food without restrictions.

Key words: poultry, nanocerium, organoleptic 
evaluation, microbial contamination, biological value, tasting 
evaluation.
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