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Каталог племінних ресурсів сільськогосподарської птиці України / Ю.О. Рябоконь, В.О.
Пабат, Д.М. Микитюк, В.В. Фролов, О.О. Катеринич, Ю.В. Бондаренко, Т.В. Мосякіна,
О.Т. Гадючко, Г.Т. Коваленко, Д.М. Гриценко, В.П. Богатир, Ю.С. Лютий /Під редакцією
Ю.О. Рябоконя /Харків., 2005.-78 с.

КАЧКИ
Пекінська (Пекинская)
Історія створення. Виведена в середині ХVІI століття в західному пригір¢ї
Пекіну китайськими птахівниками. У другій половині ХІХ століття пекінські
качки із Китаю завезено в Америку і Європу. Їх дуже швидко було
розповсюджено у всіх європейських країнах, в тому числі в Росії і Україні.
Праця птахівників багатьох країн зробила їх однією з найкращих порід за
інтенсивністю росту і м¢ясними якостями. В Україні порода представлена
кросами "Медео", "Темп", "Благоварський".
Екстер¢єрні особливості: голова велика, широка, подовжена, з випуклою
лобною частиною, очі великі, блискучі, темно–голубі. Дзьоб оранжевожовтий, середньої величини, дещо вигнутий. Шия товста, середньої довжини.
Ноги невисокі, товсті, міцні, червоно-оранжевого кольору. У качок довгий,
глибокий, піднятий тулуб; грудні м’язи широкі, глибокі; спина широка,
видовжена, нахилена від плечей до хвоста, хвіст злегка піднятий. Крила
щільно прилягають до тулуба; оперення біле з жовтувато-кремовим відтінком.
Шкіра біла (ген Y); шкаралупа яєць біла (ген g) (рис.25.).
Показники продуктивності:
- несучість на початкову несучку за 20 тижнів – 80-120 яєць; маса яєць –
85,0 г; процент виводу каченят – 60-65 %; жива маса у віці 7 тижнів: селезні –
2,5 кг, качки – 2,1 кг; жива маса дорослої птиці: селезні – 3,5 – 4,0 кг, качки –
3,0 – 3,5 кг.
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Рис. 25. Качки та каченята пекінської породи
Назва господарств, де розводиться птиця:
1. ТПСП „Агрофірма „Птахівник – 2”, с. Стебник,
ППР-2:
Тисменицький р-н, Івано-Франківська обл., 77432, тел. (050) 6487250.
2. СВК „Перше травня”, с. Березняки, Хорольський р-н, Полтавська обл.,
37811, тел. (05362) 32551, 91340, 96643.
3. ПСП ПП "Здолбунівське",
м. Здовбиця, Здолбунівський р-н,
Рівненська обл., 35709,тел. (03652) 11409,11993.
4. ПСП "Костопільптахопром", м. Костопіль, Рівненська обл., 35000,
тел. (03657) 21282.
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Промислові кроси
Медео (Медео)
Походження. Селекції Казахської ЗДСП, Казахстан.
Показники продуктивності:
- батьківські форми:
- М1 - несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 160 яєць; маса яєць
– 95,0 г; процент виводу каченят – 60%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні –
3,3 кг, качки – 3,1 кг;
- М2 - несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 190 яєць; маса яєць
– 92,0 г; процент виводу каченят – 70%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні –
3,0 кг, качки – 2,7 кг;
- гібриди: жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,2 кг, качки – 3,0 кг;
збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ТОВ „МК „Добробут”, Коропський р-н, Чернігівська обл.

К-99 (К-99)
Походження. Селекції Угорщини.
Показники продуктивності:
- батьківська форма несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 180200 яєць; вивід каченят – 64-70%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,1-3,3
кг, качки – 2,7-2,9 кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 97,0 %.
- гібриди: жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,2-3,4 кг, качки – 2,8-3,0
кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ЗАТ "Новоазовська птахофабрика", м. Новоазовськ, Донецька
обл., 87600, тел. (06296) 21578, 21436, 21432, ф.21638.
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Компакт -94 (Компакт – 94)
Походження. Селекції Угорщини.
Показники продуктивності:
- батьківська форма: несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 170
- 190 яєць; вивід каченят – 63-68%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,1-3,2
кг, качки – 2,7-2,8 кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 97,0 %.
- гібриди: жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,1-3,3 кг, качки – 2,7-2,9
кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %.
Назва господарства, де розводиться птиця:
ППР-2: ТОВ "Березнегуватський птахопром”,
Миколаївська обл., 56200, тел. (05168) 92344.

смт.

Березнегувате,

Благоварський (Благоварский)
Походження.
Селекції
Селекційно-гібридного
центру
ППЗ
"Благоварський", Башкортостан, Росія.
Показники продуктивності:
- батьківські форми:
- Б1 - несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 180 яєць; процент
виводу каченят – 74%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,5 кг, качки – 3,3
кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %;
- Б2 - несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 196 яєць; процент
виводу каченят – 78%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,0 кг, качки – 2,8
кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 99,0 %;
- гібриди: вивід каченят – 78%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,4
кг, качки – 3,2 кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %; витрати корму на
1 кг приросту – 2,8 кг.
Назва господарств, де розводиться птиця:
ПЗ: СТОВ ППЗ "Коробівське", с. Коробівка, Золотоніський р-н,
Черкаська обл., 19772, тел. (0472) 653467, 653310.
ППР-1: 1. ВАТ племптахорадгосп "Придніпровський", с. Горностаївка,
Горностаївський р-н, Херсонська обл., 74600, тел. (05544) 41367,41322.
2. ТОВ "Колос-К", с. Дубов¢язівка, Конотопський р-н, Сумська обл.,
41655, тел. (05447) 43587, 71618.
ППР-2: 1. СЗАТ "Охоче",
вул. Пролетарська, 1,
с. Охоче,
Нововодолазький р-н., Харківська обл., 63262, тел. (05740) 65287, 22606; факс
65231.
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2. ВАТ "Птахогосподарство ім. Путивльських партизан", вул. Енгельса, 2,
м. Путивль, Путивльський р-н, Сумська обл., 41500, тел. (05442) 52332, 51498.
3. ВАТ „Птахорадгосп „Посульський”, с.Недригайлів, Сумська обл.,
42100, тел. (05455) 51230, 51999.
4. СЗАТ „Первомайське”, с. Липова Долина, Сумська обл., 42500,
тел.(05452) 51953, 52274, 51130, 51560.
5. Агрофірма "Авангард", вул. Чапаєва 1А, м. Білопілля, Білопільський рн, Сумська обл., 41802, тел. (05443) 98180, 98181, 92249.
6. ТОВ "Колос-К", с. Дубов¢язівка, Конотопський р-н, Сумська обл.,
41655, тел. (05447) 43587, 71618.
7. СВК "Вільнянський", вул. Пушкіна 13А, м. Вільнянськ, Вільнянський
р-н, Запорізька обл., 70000, тел. (06143) 21181, 21709, 21364.
8. СПП ТОВ "Шевченкове", вул. Куйбишева 47, смт. Велика Лепетиха,
Велико-Лепетинський р-н, Херсонська обл., 47500, тел. (05543) 22463, 21397,
25288, факс 552734.
9. ПСП "Промінь", с. Трибусівка, Піщанський
р-н, Вінницька обл.,
24710, тел. (04349) 29330, 29339, 21354.
10. ТОВ „Поділлякорсервіс”, смт Сутиски, Тиврівський р-н, Вінницька
обл., 23320, тел. (04355) 28288.
11. СТОВ „Медео”, вул.. Монастирська, 51, м. Бар, Вінницька обл., 23000,
тел. (04341)21584.
12. ТОВ "Агроцентр – К", м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана,110, тел.
(0562) 684203,681533,681522.
13. СФГ „Азовчанка”, с.Порохня, Новоазовський р-н, Донецька обл.,
87613, тел. (06296) 32882, 30456.
14. АП "Благодатненський птахопром", с. Благодатне, Арбузинський р-н,
Миколаївська обл., 55325, тел. (05132) 30253, 30442.
15. СТОВ "Старосолотвинська птахофабрика", с. Старий Солотвин, пров.
Лісний,7, Бердичівський р-н, Житомирська обл., 13320, тел. (04143) 22306,
68248, 68223.
16. ЗАТ „Білоцерківське птахопідприємство”, Білоцерківський р-н,
Київська обл., тел. (04463) 61562, 67022, 65022.
17. ТОВ „Темп”, Володарський р-н, Київська обл., 09300, тел. (04469)
52140, 51576.
18. ВАТ „Кагарлицьке”, с.Кагарлик, Біляївський р-н, Одеська обл., 67614,
тел. (04852) 21276, 36119, 361101, 36394.
19. ПП „Агрофірма Авангард”, с. Бикоза, Білгород-Дністровський р-н,
Одеська обл., 67902, тел. (04849) 22378.
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20. ПАФ „Полузірська”, с. Полузір¢я, Новосанжарський р-н, Полтавська
обл., 39310, тел. (05344) 31731, 93343.
21. СТОВ „Карлівське ІПП”, м. Карлівка, Полтавська обл., 39500,
тел.(05346) 21230.
22. ПСП „Дігор”, с.Жовтневе, Решетилівській р-н, Полтавська обл.,
38413, тел. (05363) 95503.
23. ТОВ „Чортківська племптахофабрика”, м. Чортків, Тернопільська
обл., 48500, тел. (03552) 26042, 26084.
24. ТОВ „Ворожбянське”, с. Ворожба, Лебединський р-н, Сумська обл.,
42240, тел. (05445)35244.

Темп (Темп)
Походження. Селекції Білоруської ЗДСП, Білорусь.
Показники продуктивності:
- батьківська форма: несучість на початкову несучку за 40 тижнів – 210
яєць; вивід каченят – 60-68%; жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,0-3,2 кг,
качки – 2,6-2,8 кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 99,0 %.
- гібриди: жива маса у віці 7 тижнів: селезні – 3,2 кг, качки – 2,8 кг;
збереженість каченят за 7 тижнів – 98,0 %.
Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1.Філія "Орджонікідзе" - дочірнє підприємство "Агрофірма
"Шахтар" орендного підприємства "Шахта ім. О.Ф. Засядька", вул. Ком.
Федько 83,
м. Краматорськ, Слов¢янський р-н, Донецька обл., 84186, тел. (06262)
443480,443266.
2. Фермерське господарство „Світанок”, с. Братське, Миколаївська обл.,
55400, тел. (05131) 91322.
3. ТОВ „Мрія – 1”, с. Сергіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл., 17592,
тел. (04637) 64543.

Мускусні (Мускусные)
Походження. Батьківщина мускусних качок – Північна Америка, де і
зараз вони розповсюджені від Мексики до Бразилії і Парагваю. Свою назву
мускусні качки отримали завдяки специфічному запаху жиру, який
виділяється м¢язистими бородавчастими наростами біля дзьоба (у селезнів) в
період розмноження. Мускусних качок називають ще деревними, тому що
вони ночують на деревах; „шипунами”, тому що вони не крякають, а шиплять;
бородавчастими, тому що у них біля дзьоба червоні бородавчасті утворення
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типу коралів. В Європу мускусна качка була завезена зразу ж після відкриття
Америки і в кінці ХІХ століття набула широкого розповсюдження як
декоративна птиця. У цей же період (1860 – 1870 рр.) мускусні качки були
завезені до Росії та України. Тепер - це один з поширеніших видів птиці у
багатьох країнах. Так у Франції стада мускусних качок становлять від 50 до
80% загального поголів¢я качок. У 2004 році білі мускусні качки були завезені
в Україну в ПР „Колос-К” Сумської області з Татарстану (племзавод
„Благоварський ”).
Екстер¢єрні особливості: у дорослої птиці чітко виражений статевий
диморфізм за живою масою. Колір оперення від аспідно-чорного до світлого,
з різною ступінню плямистості, до чисто білого. Тулуб дуже широкий,
глибокий; голова подовжена з випуклим лобом, навколо очей та дзьоба є
червоні м’ясисті бородавки. Колір дзьоба від чорно-червоного до світло
рожевого, в залежності від кольору оперення. Шия довга; груди глибокі,
широкі; спина випукла, довга і широка; ноги короткі, колір шкіри від чорного
до світло-рожевого; крила та хвіст довгі. Шкаралупа яєць від білого до
коричневого кольору.
Показники продуктивності: жива маса дорослих селезнів - 4,4-5,8 кг,
качок – 2,4-2,8 кг; жива маса каченят: самок у 10-ти тижневому віці 2,2-2,7 кг,
самців у 11-ти тижневому віці 4,0-5,0 кг; наявність жиру в тушці 18,6%.
Збереженість молодняку 97-99%. Несучість самок за один цикл 100-120 яєць,
маса яєць 70 г, заплідненість 91-94%, виводимість яєць до 88%.
Мускусних качок відгодовують для отримання жирної печінки. Їх також
використовують як батьківську форму при схрещуванні з іншими породами
для отримання гібридів – мулардів, яких використовують для відгодівлі на
жирну печінку. Маса жирної печінки при відгодівлі мулардів – 500 – 700
грамів.

Назва господарства, де розводиться птиця:
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ТОВ "Колос-К", с. Дубов¢язівка, Конотопський р-н, Сумська обл., 41655,
тел. (05447) 43587, 71618.

Генофондне стадо
Походження. Селекції Інституту птахівництва УААН, Україна.
Назва господарства, де розводиться птиця: у генофондному стаді
ДПДГ „Борки", 63421, с. Бірки, Зміївський р-н, Харківська обл., тел. (05747)
78386, 78028, факс 78274.
ППР-2: 1. АП "Благодатненський птахопром", с. Благодатне,
Арбузинський р-н, Миколаївська обл., 55325, тел. (05132) 30253, 30442.
2. ПСП ПП "Здолбунівське", м. Здовбиця, Здолбунівський р-н, Рівненська
обл., 35709, тел. (03652) 11409,11993.
3. ТОВ "Колос-К", с. Дубов¢язівка, Конотопський р-н, Сумська обл.,
41655, тел. (05447) 43587, 71618.

Українська сіра порідна група (Украинские серые)
Порідна група м¢ясного напрямку продуктивності.
Історія створення: українську сіру порідну групу качок виведено під
керівництвом М.В. Дахновського на експериментальній базі Українського
науково-дослідного інституту птахівництва
птахорадгоспу "Борки"
Харківської області з місцевих відрідь без схрещувань з іншими породами.
Пізніше застосовували ввідне схрещування місцевих качок з дикими качурами
з подальшим відбором та підбором птиці за екстер¢єром, живою масою,
несучістю та забарвленням оперення диких сірих качок.
Екстер¢єрні особливості: чітко виражений статевий диморфізм у
дорослої птиці за кольором оперення: голова і шия у селезнів чорного кольору
із зеленим відливом, на шиї біле кільце; дзьоб самців оливковий, очі темнокоричневі; груди широкі, глибокі, випуклі, у селезнів – коричнево-червоні;
спина широка, пряма; крила з "дзеркальцем", щільно прилягають до тулуба;
ноги невисокі, міцні, рожево-червоні; оперення дикого типу (М+, L+),
нижньої частини тулуба світліше, ніж на спині; шкіра біла (Y); качки мають
рівномірне темно-сіре оперення з невеликим "дзеркальцем"; очі темнооливкові; глибокий, піднятий тулуб; голова видовжена; темно-оливковий
дзьоб; шия середньої довжини, дещо вигнута; шкіра біла (Y); шкаралупа яєць
біла (g) (рис. 26).
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Показники продуктивності: жива маса дорослих селезнів – 3,3 - 3,5 кг,
дорослих качок – 3,0 - 3,2 кг; жива маса каченят у 7-тижневому віці – 2,6 – 2,8
кг; несучість самок за 21 тиждень продуктивного періоду – 99-110 яєць; маса
яєць – 69 - 74 г; вивід каченят – 69-76 %.

Рис. 26. Качки української сірої порідної групи

Українська біла порідна група (Украинские белые)
Порідна група м¢ясного напрямку продуктивності.
Історія створення: українська біла порідна група качок виведена з
місцевих відрідь птиці без схрещувань з іншими породами. Подальша
селекція була спрямована на покращення екстер¢єру птиці, підвищення живої
маси, несучості качок, виводимості яєць, інтенсивності росту каченят.
Екстер¢єрні особливості: тулуб глибокий, широкий; голова видовжена;
дзьоб блідо-рожевий або оранжевий; шия середньої довжини, дещо вигнута;
грудні м’язи широкі, глибокі, випуклі; спина широка, пряма; крила щільно
прилягають до тулуба; ноги невисокі, міцні, рожево-червоні; оперення
рецесивне біле (с); шкіра біла (Y) або жовта (у+); шкаралупа яєць біла (g).
Показники продуктивності: жива маса дорослих селезнів – 3,6 - 4,0 кг,
дорослих качок – 3,3 - 3,5 кг; жива маса каченят у 7-тижневому віці – 2,8 – 3,2
кг; несучість самок за 21 тиждень продуктивного періоду – 105-115 яєць;
маса яєць – 68 - 75 г, вивід каченят – 76-80 %.

Українська глиняста порідна група (Украинские глинистые)
Порідна група м¢ясного напрямку продуктивності.
Історія створення: виведена в Інституті птахівництва УААН шляхом
спрямованої племінної роботи з місцевими сірими качками. В подальшому
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проводився відбір та підбір птиці з глинястим оперенням. Селекція
спрямована на збереження типового екстер¢єру птиці, підвищення живої маси
та збереженості птиці, несучості качок, виводимості яєць.
Екстер¢єрні особливості: чітко виражений статевий диморфізм у
дорослої птиці за кольором оперення: у самок воно коричневого кольору (d),
на спині і на крилах пір¢я більш світліше, щільно прилягає до тулуба; у самців
забарвлення оперення голови, шиї та грудей коричнево-бронзове, на іншій
частині тулуба - буро-пісочне; дзьоб світло-зелений у самців та темнозелений у самок; груди широкі, глибокі, випуклі; спина широка, пряма; крила
щільно прилягають до тулуба; ноги червоно-оранжеві; шкіра біла (Y);
шкаралупа яєць біла (g) (рис. 27).

Рис. 27. Качки української глинястої порідної групи.
Показники продуктивності: жива маса дорослих селезнів – 3,0 - 3,4 кг,
дорослих качок – 2,9 - 3,1 кг; жива маса каченят у 7-тижневому віці – 2,6 – 2,8
кг; несучість самок за 21 тиждень продуктивного періоду 104-110 яєць, маса
яєць – 65 - 73 г, вивід каченят – 75-78%.

Українська чорна білогруда порідна група
(Украинские черные белогрудые)
Порідна група м¢ясного напрямку продуктивності.
Історія створення: порідну групу українських чорних білогрудих качок
виведено на експериментальній базі Українського науково-дослідного
інституту птахівництва (птахорадгосп "Борки") Харківської області методом
складного відтворювального схрещування місцевих чорних білогрудих качок
з пекінськими і хакі-кемпбелл.
Екстер¢єрні особливості: оперення чорне (Е) із світлими плямами на шиї
та верхній частині грудей (S), інколи з чисто білими (W); дзьоб темно-сіроголубого кольору, у самців світліший; крила невеликі, щільно прилягають до
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тулуба, на них є "дзеркало" із зеленуватим або фіолетовим відливом; ноги
чорні або темно-коричневі; очі чорні; шкіра біла (Y ); хвіст піднятий;
шкаралупа яєць біла (g) (рис. 28).

Рис. 28. Качки української чорної білогрудої порідної групи

Показники продуктивності: жива маса дорослих селезнів – 3,5 - 4,0 кг,
дорослих качок – 3,2 - 3,5 кг; жива маса каченят у 7-тижневому віці – 2,7 – 3,0
кг; несучість самок за 21 тиждень продуктивного періоду 100-120 яєць, маса
яєць – 70-77 г, вивід каченят – 76-81 %.

