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Постановка проблеми. З кожним роком в Україні збільшується 

виробництво продуктів птахівництва. Нова галузь - перепільництво - є 

одною із джерел задоволення потреби людей в такій птахівничій про-

дукції, як яйця і м'ясо. Перепелів розводять як у нашій країні, так і в 

багатьох країнах світу. Інтерес до перепелів обумовлений високими 

смаковими та поживними якостями яєць і м'яса. Але для отримання 

високої продуктивності цієї птиці необхідно дотримуватись обґрунто-

ваних вимог до їх утримання та годівлі.  

Аналіз останніх досліджень. В мережі  Інтернет та літературних 

джерелах [1-5] можна знайти багато різноманітних порад з утримання 

і годівлі перепелів різних статевовікових груп. Але, на жаль, як пока-

зує практика, ці поради не завжди відповідають дійсності і початківці 

фермери методом проб і помилок виробляють власні підходи в цих 

питаннях. Продукція, що випускається підприємствами, а також відо-

ма з літературних джерел [1-5] суміш кормів призводить до підвище-

ного падежу пташенят, що не задовольняє сучасним вимогам раціона-

льного і високорентабельного ведення перепелиного господарства, і 

диктує необхідність розробки нових, біологічно більш повноцінних і 

поживних, доступних кормових сумішей. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Обґрунту-

вати основні вимоги до вирощування та годівлі різних статевовікових 

груп перепелів. 

Основна частина.  

Утримання молодняку. Перепелята, які вилупилися після інку-

батора, дуже чутливі до зниження температури і найменше їх охоло-

дження веде до підвищеного відходу. Тому при транспортуванні ящи-
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ки з пташенятами слід утеплювати. На далекі ж відстані добових пе-

репелів взагалі перевозити не рекомендується. 

Приміщення та обладнання для молодняка ретельно миють і 

дезінфікують розчинами типу Віросан, Веркон. За 8...10 годин до над-

ходження перепелят приміщення нагрівають і температуру в клітках 

доводять до необхідної величини (34...36
0
С). Годівниці краще засто-

совувати бункерного типу на 3 л, поїлки вакуумні на 2 л, які ставлять 

всередині клітки. Насипають в годівниці корм і наливають в напувал-

ки воду кімнатної температури з розведеним у ній етиловим спиртом в 

пропорції 1:500 (так споюють 10 днів). Розчин марганцевокислого ка-

лію краще не давати, тому що він негативно впливає на слабкі шлунки 

пташенят. Доступ до корму і води повинні мати всі перепелята. Вода в 

напувалках завжди повинна бути чистою і досхочу. 

Перепелят вирощують в спеціальних клітках (брудерах) від 1 до 

14-денного віку з нормою площі 50...60 см
2
 на 1 голову. У двотижне-

вому віці пташенят перегруповують в інші клітки з ніпельними напу-

валками і лотковими годівницями, але з більшою нормою площі на 1 

пташеня 100-120 см
2
. Рекомендований розмір клітки (мм): ширина 

1000, глибина 600, висота від підлоги 260. Пол в клітках роблять з 

осередками 10х10 мм і діаметром прутка 1,4 мм з перхлорвінілового 

покриттям. У перші п'ять - сім днів вирощування ноги у перепелят 

провалюються в осередки сітки, тому підлогу в клітках покривають 

гофрованим папером або мішковиною. Забруднений папір щодня мі-

няють. 

Для освітлення й обігріву можна застосовувати лампи розжарю-

вання. Але по проведеним дослідженням [1] кращі відтворювальні 

якості молодняку забезпечують інфрачервоні лампи, де одночасне ре-

гулювання тепла і світла здійснюється за допомогою димера (регуля-

тора освітлення потужністю до 500 Вт). Це не тільки дозволяє домог-

тися більш ранньої статевої зрілості перепелів, а й забезпечує в май-

бутньому велику масу яєць і загальну несучість. Освітлення на рівні 

годівниці повинно бути на рівні 10...85 лк. У цей період встановлюють 

цілодобове освітлення. Надалі тривалість світлового дня поступово 

скорочують на 2 години на тиждень і доводять до 17 год. 

Всі частини кліток і змінні підлоги повинні бути дуже добре пі-

дігнані, не мати щілин і зазорів, в іншому випадку буде великий відхід 

молодняка. Під сітчастою підлогою клітки розміщують металеві єм-

ності для посліду. Число кліток в ярусі залежить від розмірів примі-

щення і обсягу виробництва. 

При вирощуванні перепелів дуже важливо строго дотримувати-

ся температурного режиму (таблиця 1) [1], так як вони дуже чутливі 

до коливань температури, протягів і вогкості.  
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Таблиця 1 – Рекомендований температурний режим  

 

Дні вирощування Температура в клі-

тках, °С 

Температура в примі-

щенні, °С 

1 – 7 34 – 36 27 – 29 

8 – 14 30 – 32 25 – 26 

15 – 21 25 – 27 23 – 25 

22 - 30 20 - 22 20 – 22 

 

Утримання дорослих перепелів. Приміщення, в яких встанов-

люють клітки для перепелів, повинні бути теплими, сухими, з хоро-

шою вентиляцією. Вона повинна забезпечувати надходження свіжого 

повітря в розрахунку на 1 кг живої маси птиці не менше 1,5 м
3
/год. в 

холодну пору року і не менше 5 м
3
/год. в теплий період [1]. Такий по-

вітрообмін необхідний при швидкому зростанні перепелів і інтенсив-

ному обміні речовин, яким володіють ці птахи. Для цього можна ви-

користовувати осьові або відцентрові вентилятори. Добре зарекомен-

дували себе високопродуктивні та малоенерговитратні канальні вен-

тилятори типу фірми VENTS ТТ ПРО (Україна). При бажанні для пла-

вного регулювання обертів конструкцію можна доукомплектувати ре-

гулятором швидкості типу РС-1-300 і таймером з діапазоном затримки 

відключення вентилятора від 2 до 30 хвилин. Створення оптимального 

мікроклімату в перепелятнику можна зробити автоматизованим. Для 

цього робота припливних і витяжних вентиляторів узгоджується з 

встановленим терморегулятором (ТК-3). Для запобігання розвитку 

інфекційних захворювань встановлюється бактерицидна безозонова 

ультрафіолетова лампа і включається на 30 хвилин в день. 

Надходження свіжого повітря в приміщення, де утримується 

птиця, не повинно супроводжуватися протягом, так як вони особливо 

схильні до дії холодного повітря. Одним з перших сигналів про наяв-

ність в приміщенні протягу є випадіння у птаха пір'я. Перепели ста-

ють майже голими, несучість їх знижується, збільшується падіж птиці. 

Тривалість світлового дня є важливим фактором хорошої несу-

чості, росту і розвитку перепелів. Для штучного освітлення кліток, в 

яких знаходиться птах, використовують лампи розжарювання (40...50 

Вт) або люмінесцентні (ЛДЦ-40). Оптимальна тривалість світлового 

дня дорослих перепелів - 17...18 год. на добу. Для регулювання світ-

лового режиму застосовують механічні або електронні таймери, спе-

ціальні автомати для включення електроосвітлення. Інтенсивність 

освітлення роблять помірною не більше 20 лк над рівнем годівниці 

або близько 4 Вт на 1 м
2
 [1]. 

Вологість у приміщеннях, де вирощують перепелів, не повинна 

бути нижче 50%. При більш низькій вологості перепела більше спо-
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живають води і менше з'їдають корму. Якщо така вологість утриму-

ється тривалий час, то у птахів знижується несучість, оперення стає 

ламким, жорстким, перепела набувають кострубатий вигляд. У таких 

випадках підлогу слід поливати водою або ставити на нього ємності з 

водою для випаровування. Найчастіше таке буває влітку в жарку пору 

року або при сильному опаленні приміщення. Небажано також підви-

щення вологості в приміщенні більше 70%. Оптимальна вологість при 

утриманні перепелів будь-якого віку повинна бути 60 - 65%. Темпера-

туру в приміщеннях підтримують на рівні 20-22°С. Допустимі коли-

вання температури від 18 до 25°С. 

Утримання дорослих перепелів залежить від мети їх призначен-

ня і здійснюється в групових чи індивідуальних клітках. Самок помі-

щають разом з самцями або окремо. В клітки для дорослих перепелів 

молодняк поміщають до початку яйцекладки в місячному віці. Групи 

птиці, призначеної для отримання інкубаційних яєць, в цьому ж віці 

комплектують кондиційними за живою масою самцями і самками при 

співвідношенні 1:3. Надалі часті перегрупування небажані. 

У 5-6-місячному віці, коли знижується кількість запліднених 

яєць, самців замінюють більш молодими. Старих самців переводять у 

групу відгодівлі. Після заміни самців несучість самок дещо знижуєть-

ся, але вже через сім-десять днів повністю відновлюється. У цих умо-

вах можна збирати яйця для інкубації до 8-9-місячного віку самок. 

При зниженні несучості до 50% всю партію перепелів переводять у 

групу відгодівлі. 

Дорослих перепелів рекомендується утримувати в багатоярус-

них кліткових батареях промислового типу ОКП (рис. 1) або самороб-

них. Вони обладнані з передньої стінки зовнішніми жолобковими го-

дівницями, а системою напування з ніпельними або мікрочашковими 

напувалками (другі не бажані через швидку забрудненість) - з задньої. 

Для утримання перепілок підлогу клітки зроблено похилою під кутом 

6...9
0
 і закінчується з передньої сторони яйцезбірником. Рекомендова-

на площа на 1 голову при: виробництві харчових яєць 110...130 см
2
, 

маточному поголів'ї перепелів 130...140 см
2
. 
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Рис. 1. Кліткове обладнання ОКП: 1 - годівниця, 2 - дверцята, 3 - стрі-

чковий транспортер для посліду, 4 - клітка, 5 - ніпельна напувалка з 

краплевловлювачем, 6 - нахил для скочування яєць, 7 - рама, 8 - стріч-

ковий транспортер для збору яєць. 

 

Дорослі перепела мало сприйнятливі до різного роду захворю-

вань. Основні причини падежу і низької несучості безпосередньо по-

в'язані з правильною організацією годування. Це може бути: різка 

зміна корму, незбалансованість його за поживністю, наявність насіння 

бур'янів, мікотоксинів, компоненти кормосуміші низької якості і т.д. 

Комбікорм в годівницях всіх статевовікових груп перепелів повинен 

бути постійно, а для дорослих - в окремих секціях ще товчена чере-

пашка і дрібний гравій. 

Відгодівля перепелів. У 30-денному віці перепелят поділяють за 

статевою належністю. Всіх зайвих самців і некондиційних самок пе-

редають на відгодівлю. Відгодівлю перепелів здійснюють в опалюва-

льному приміщенні. Якщо приміщення має вікна, то їх слід затемнити 

або зафарбувати. Для освітлення використовують лампи розжарюван-

ня 40 Вт. Інтенсивність освітлення не повинна перевищувати 10 -12 лк 

на рівні годівниці та напувалки, або близько 3 Вт на 1 м
2
 підлоги [1]. 

У затемненому приміщенні перепела поводяться спокійно і краще від-

годовуються. Більш яскраве освітлення робить птахів неспокійними, 

можливий розкльов й інші ознаки канібалізму. Тривалість відгодівлі 

становить два-чотири тижні. Температуру в приміщенні відгодівлі пі-

дтримують у межах 20 - 24 °С. Тривалість світлового дня доводять до 

10 годин на добу. Годують спеціалізованим відгодівельними кормом 

для перепелів, на який переходять поступово протягом тижня. 

Комбікорм для перепелів повинен відповідати трьом основним 

вимогам: збалансованість, висококалорійність, необхідна ступінь под-

рібнення. Поживні речовини в раціоні перепелів повинні бути збалан-

совані по обмінній енергії, сирому протеїну, незамінним амінокисло-
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там, вітамінам, основним мінеральним речовинам: кальцію, фосфору і 

натрію, по мікроелементам: марганцю, залізу, міді, цинку, йоду. 

Ростуть і розвиваються перепелята особливо швидко в перші 

два тижні життя, тому вони погано переносять перерви в годуванні. 

Корм в годівницях повинен бути постійно. Це повинен бути якісно 

збалансований стартовий комбікорм для перепелів, який вже має у 

своєму складі необхідні для цього віку білково-мінерально-вітамінні 

добавки з вмістом сирого протеїну 24 ... 27% (в цей випадку додатково 

давати вітаміни не можна). Добові перепелята народжуються дуже 

маленькими (до 6 г), але вони швидко ростуть, і за місяць їх маса збі-

льшується більш ніж в 15 разів, а до 2-місячного віку вони досягають 

живої маси дорослих птахів. 

Мета експерименту - підвищення виживання перепелиних пта-

шенят, поліпшення поживності і біологічної повноцінності кормової 

суміші. 

Склад розробленої суміші: кукурудза - 49%, пшениця - 9,8%, со-

євий шрот - 29,4%, соняшникова олія 1,8%, рибне борошно 2,9% (до 

2-х тижнів 3,4%), м'ясо-кісткове борошно 3,9%, сіль екстра 0,2%, пре-

мікс 1%, трикальцій (біокальцій) фосфат 2% (до 2-х тижнів 1,5%).  

Роботу було проведено в експериментальній лабораторії кафед-

ри «Технічні системи технологій тваринництва» Таврійського держа-

вного агротехнологічного університету. Пропонованою кормовою су-

мішшю нами були вигодувані більше 1000 перепелиних пташенят. За 

весь час смертність склала менше 3%. 

Пропонований склад кормової суміші для вирощування перепе-

линих пташенят сприяє збереженню здоров'я, нормальному розвитку 

пташенят і відповідає їх фізіологічним потребам. 

Висновки. Представлені практичні поради по утриманню всіх 

статевовікових груп перепелів підтвердили свою ефективність за ви-

сокими показниками продуктивності: 0,8 яйця в день для породи Фа-

раон, вага тушки самця у віці 2 місяців 200 г, виводимість інкубацій-

них яєць 85-90%. Високі результати у вирощуванні перепелиних пта-

шенят, значне підвищення їх виживання, досягаються завдяки засто-

суванню зазначеного складу компонентів, поліпшенню поживності і 

біологічної повноцінності кормової суміші. 
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Аннотация – в работе представлены результаты исследований по 

механизированным технологиям содержания и кормления пере-

пелов разных половозрастных групп. 

 

 

MECHANIZED TECHNOLOGIES CONTENT OF QUAIL 
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Summary 

 

The results of studies on mechanized technology of keeping and 

feeding quail different age and gender groups. 

 

  


