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Як вже відомо, повноцінність кормового білку залежить від його амінокислотного
складу, зокрема наявності в ньому комплексу незамінних амінокислот. Оскільки ці
амінокислоти не синтезуються в організмі, або синтезуються з швидкістю, яка не
задовольняє потребу тварин, то ця потреба в них повинна задовольнятися за рахунок
корму. Також однією з важливих умов, що значною мірою впливає на продуктивність
тварин є оптимальне співвідношення в раціоні кількості незамінних амінокислот (деякі з
них для певних видів тварин ще називають  лімітуючими або критичними) так як від нього
залежить ступінь засвоєння інших амінокислот. Навіть незначна нестача однієї з
незамінних амінокислот в раціоні зазвичай призводить до зниження перетравності його
протеїну і як наслідок перевитрат кормів. Амінокислоту, найбільш дефіцитну в раціоні
тварини називають першою лімітуючою. 

При складанні раціонів для птиці, нестачу амінокислот в ньому балансують або
шляхом введення високопротеїнових кормів рослинного чи тваринного походження,
або � синтетичних препаратів амінокислот. Однак слід враховувати, що для того, щоб
довести рівень метіоніну в сухій речовині раціону до 0,1%, необхідно збільшити,
наприклад, рівень сої в ньому до 16%, або ж використавши синтетичний препарат DL�
метіоніну, одним кілограмом якого можна замінити вміст метіоніну, що знаходиться в
230 кг риби (або 50 кг рибного борошна). Іншими словами, синтетичний препарат цієї
амінокислоти дозволяє економніше витрачати цінні протеїнові корми. Як правило, в
раціонах птиці не вистачає метіоніну. При спробі задовольнити потребу птиці в першій
лімітуючій амінокислоті виключно кормами тваринного чи рослинного походження,
спостерігається закономірне перевитрачання інших амінокислот що знаходяться в
цих кормах. Крім того, вартість такого комбікорму може бути значно  вищою, ніж за
умови застосування синтетичних препаратів амінокислот.

Отже, дбаючи про те, щоб уникнути дефіциту амінокислот в раціонах птиці, слід
пам'ятати, що її організм не залишається байдужим до відхилень від норми: надлишок
амінокислот так само шкідливий, як і їх нестача. Негативний вплив диспропорцій
амінокислотного складу раціону виявляється по різному: від уповільнення та
припинення росту і розвитку, паталогічних змін у тканинах (жирова інфільтрація
печінки, набряк кінцівок, нефрити, тощо) до загибелі тварин. 

Світовий досвід показує, що цілеспрямоване застосування синтетичних
амінокислот дає змогу скоротити витрати дорогих білкових кормів, та крім того
використовувати білки з незадовільним потребі тварин співвідношенням амінокислот.
Так, наприклад синтетичний препарат метіоніну відіграв важливу роль у підвищенні
біологічної цінності соєвого шроту, корму багатого білком але дефіцитного за цією
амінокислотою. Без додавання синтетичного метіоніну не було б можливості
широкого застосування таких видів сировини, як горох і боби, частка яких в раціонах
тварин, особливо в Європі, невід'ємно зростає. 

Синтетичні препарати амінокислот гарантують більш повне задоволення потреби
в них тварин, оскільки вони чудово засвоюються і вирівнюють відхилення від
визначеної норми амінокислот в інших компонентах раціону. Комбінування
амінокислот, що містяться у кормах (сировині) з їх синтетичними препаратами на
сьогодні широко застосовується в практиці годівлі промислової птиці. В основному це



відноситься до синтетичних препаратів DL�метіоніну та L�лізину. Крім того, для
потреб тваринництва налагоджено виробництво L�треоніну та L�триптофану.

Дослідження з визначення потреб в амінокислотах для бройлерів і курей�несучок
показали, що в кормосумішах для птиці метіонін практично завжди є основною
лімітуючою амінокислотою, а відповідно і може обмежувати  продуктивність птиці.
Тому на сьогодні пильна увага приділяється дослідженням з вивчення потреби птиці в
сірковмісних амінокислотах, зокрема метіонін+цистин.

У дослідах на курчатах бройлерах встановлено позитивний вплив амінокислот на
відгодівельні показники (приріст живої маси), а також на якість тушок (забійний вихід,
частка грудних м'язів і внутрішнього жиру).

Узагальнюючи вище вказане, слід зазначити, що та кількість метіоніну+цистину,
яка міститься в традиційних кормах рослинного походження недостатня для
досягнення максимального приросту живої маси бройлерів та ефективного
використання корму (витрати корму за поживністю на одиницю продукції) та
отримання тушок високу якості. Ці показники, що мають вирішальне значення для
економічно ефективного ведення галузі, можливо покращити шляхом введення до
складу раціонів птиці синтетичних препаратів DL�метіоніну.

При утриманні курей�несучок, крім несучості економічно важливим показником є
також маса яєць та витрати корму на одиницю продукції. В цьому випадку також
з'ясовано, що максимальна несучість досягається вже при середньому рівні до норми
в раціоні метіоніну+цистину, тоді як маса яєць і  конверсія корму, що найбільш
важливо, підвищується лише у випадку збільшення в раціоні вмісту метіоніну. Потреба
в інших амінокислотах у курей�несучок відносно низька. Як показала практика при
додаванні в корм DL�метіоніну і L�лізину (монохлоргідрат) вистачає навіть 15�16%
сирого протеїну в раціоні, щоб задовольнити потребу птиці у всіх інших
амінокислотах.

У табл.1 наведено рекомендовані компанією "Дегусса" норми незамінних
амінокислот в раціонах для курчат�бройлерів та  курей�несучок   (зазначені норми
входять до переліку офіційно затверджених норм) при використанні синтетичних
препаратів в якості кормових добавок.

1. Рекомендаційні норми вводу амінокислот в раціони птиці

*При споживанні 115г корму за добу

Зазначені норми основані на даних чисельних досліджень, проведених компанією
при участі провідних науковців світу.

Група птиці
Обмінна енергія, 

Сирий
протеїн, %

Метіонін,
%

Метіонін+
цистин,%

Лізин, %
Треонін,

% 
МДж\кг Ккал\кг

Бройлери у віці:

1�3 тижнів 13.2 3150 21 0.56 0.96 1.24 0.77

4�7 тижнів 13.4 3200 20 0.52 0.92 1.12 0.70

Старше 7 тижнів 13.6 3250 18 0.43 0.82 0.98 0.65

Кури�несучки* 11.9 2850 15 0.37 0.68 0.77 0.50

Рекомендується на 1
голову за добу, мг

� � � 420 780 880 575



Експериментальні дослідження свідчать, що надлишок одних амінокислот
посилює нестачу інших. Так, наприклад надлишок лейцину стимулює активність
ферменту оксидази та валіну, внаслідок чого зменшується рівень останніх у крові. На
основі глибокого вивчення явищ дисбалансу встановлено, що навіть незначний
надлишок амінокислот в раціонах птиці може стати причиною різкого зниження
біосинтетичних процесів в їх організмі, які легко можна усунути введенням до їх
раціону синтетичного препарату найдефіцитнішої в ньому амінокислоти. 
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