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ПЕРЕПЕЛИ

Японський (Японский)
Походження. Перепел – найменший птах родини фазанових.

Перепелівництво, як галузь, виникло  в Японії в 50-х роках ХХ століття, в
Україну перепелів завезли  у 1964 році з Югославії (рис. 37).

У японських перепелів яєчний напрямок продуктивності.
Історія створення:  ця порода перепелів виведена в Японії. Селекція

спрямована насамперед на підвищення яєчної продуктивності.
         Екстер'єрні особливості: тулуб подовжений, хвіст і крила короткі,
оперення коричнювато-біле ("дикий” тип). У перепелів  чітко виражений
статевий диморфізм: у самок пір’я на шиї світліше, на грудях - сіре з чорними
плямами, дзьоб у дорослих самців темніший, ніж у самок, а над клоакою
добре проглядається залоза рожевого кольору, у самок клоакальна залоза
відсутня, шкіра навколо клоаки з темним відтінком.

Рис. 37 Японські перепели

Показники продуктивності: несучість розпочинається у віці самок 35-
40 днів і становить 250-300 яєць за рік; жива маса дорослих самців – 115-120
г, самок – 140-150 г; маса яйця – 9-12 г; шкаралупа – попелясто-сіра з
різнокольоровими цяточками; заплідненість яєць перепелиць 8-40-тижневого
віку – 80-90%; вивід молодняку – 70%.
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         Назва  господарств, де розводиться птиця:

        ППР-2: 1.СТОВ "Комінтернівська птахофабрика" с. Першотравневе,
Комінтернівський р-н Одеська обл., 67541, тел. (04841) 99214, 91573, 91486,
ф. 91573.

2. ТОВ фірма "Сільпостачсервіс" вул.. Миколаївське шосе, м. Херсон,
73026, 6,  тел. (0552) 420445, ф. 262066.

3. ТОВ "Агросоюз Фенікс",  вул. Підлісна 1, с. Жерновка, Києво-
Святошинський р-н, Київська обл., 08143, тел. (044) 4590801, (04445) 90801.

Фараон (Фараон)
 М'ясний напрямок продуктивності.

 Історія створення: виведена в США.
 Екстер'єрні особливості: забарвлення оперення "дикого" типу, як у

японського перепела.
 Показники продуктивності:
 - батьківське  стадо: яйцекладка починається у 6-7-тижневому віці;

жива маса дорослих самок – 280-300 г, самців – 180-200 г;  несучість – 200-
220 яєць за рік; маса яйця – 12-16 г;

 - вирощування перепелят-бройлерів: у 5-тижневому віці жива маса
молодняку сягає 140-150 г.

Назва господарств, де розводиться птиця:
ППР-2: 1.ТОВ "Агросоюз Феникс", 08143, вул. Підлісна 1, с. Жерновка,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., тел. (044) 4590801, (04445) 90801.

 2. 3. ТОВ фірма "Сільпостачсервіс"  вул. Миколаївське шосе 6,  м.
Херсон, 73026,тел. (0552) 420445, ф. 262066.

4. ВП ТОВ "Еко-Центр",  вул. Гагаріна 9А, м. Суми, 40030,тел. (05422)
223110.
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