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Фогель перепел - 
найкраща програма 
професійного годування

Информация предоставлена ООО «Константа-Комбикорм»

При вирощуванні перепелів особливе значення має 
повноцінне годування. Добові перепілки дуже ма-
ленькі (до 6 г), але вони швидко ростуть, і за місяць 

їх вага збільшується більш, ніж у 15 разів. У двомісячному 
віці вони досягають живої маси дорослих птахів. Інтенсив-
ний ріст молодняку і висока яєчна продуктивність самок 
проявляються за умови забезпечення їх кормами, що міс-
тять усі необхідні поживні речовини: білки, вуглеводи, жи-
ри, мікроелементи й вітаміни. Раціон для перепелів повинен 
відповідати природним особливостям птахів, охоче ними 
поїдатися і не викликати небажаних наслідків. Наш комбі-
корм відповідає трьом вимогам: збалансованість, висока 
калорійність та необхідний ступінь подрібнення. Для повної 
реалізації закладеного у корм потенціалу необхідно сліду-
вати рекомендаціям з утримання птиці (див. Таблицю 1).

Таблиця 1. Умови утримання перепелів
Відносна вологість 60-70%

Вентиляція, на 1кг живої маси

 • холодний період, не менше 1,5 м3/год

 • теплий період, не менше 5 м3/год

Щільність посадки

 • при виробництві харчового яйця 115-120 гол/м2

 • при виробництві інкубаційного яйця 70 гол/м2

Температурний режим

 • молодняк від 35 до 26 ºС

 • доросла птиця від 25 до 18 ºС

Світловий режим

 • молодняк (0-4 тиж.) 24 год

 • доросла птиця від 20 до 17 год

Фронт годування, не менше 3 см/гол

Фронт поїння, не менше 3 см/гол

До складу комбікорму для перепелів входять: кукурудза,
 пшениця, ячмінь, продукти переробки сої та соняшника, 
фосфат, висівки, сіль, вапняк, амінокислоти, вітаміни і мі-
кроелементи, ферменти, адсорбенти.

Етапи програми   
вирощування перепелів

Таблиця 2. Нормативи годування перепелів
Наймену-

вання 
показника

Опис 
корму

Тижні
Норма 

годування 
(гр/гол/добу)

Витрата 
корму за 

період, г/гол

ПК 41 старт 1-4 5-15 300

ПК 42 відгодівля 5-6 13-16 220-230

ПК 40
для 
несучки

7+ 17-22 -

Стартовий корм ПК 41 бажано використовувати з пер-
шого по четвертий тиждень вирощування перепелів. Го-
дування молодняку необхідно починати у перші 12 годин 
виведення, бо затримка може несприятливо відбитися на 
інтенсивності росту і життєздатності малечі. Годують пере-
пелів досхочу. Високий вміст у стартовому комбікормі лег-
ко перетравних білків та необхідної концентрації обмінної 
енергії забезпечує швидкий ріст молодняку і досягнення 
маси 80 грамів у перший місяць. Приблизна добова норма 
в цей період становить від 5 до 15 г/гол/добу.

Корм для відгодівлі ПК 42  включають у раціон пере-
пелів з 5-го тижня. Перехід від ПК 41 до ПК 42 необхідно 
здійснювати поступово протягом 4-5-ти днів, змінюючи 
структуру годування: 50% старого раціону змішують з 
50% нового. Корм містить оптимальний набір вітамінів та 
мікроелементів, сприяє активному росту птахів та нако-
пиченню кальцію у кістковій тканині. Використання ПК 42 
забезпечує якісне формування скелета та необхідну щіль-
ність кісток, що в майбутньому позитивно впливає на про-
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дуктивність перепелів та якість шкарлупи Споживання 
корму в цей період становить 13-16 г/гол/добу, а жива маса 
досягає 120–150 г.

Корм для несучки ПК 40 призначений для годівлі 
перепілок у період усього циклу яйцекладки. Комбікорм 
збалансований за енергопротеїновим співвідношенням, 
містить оптимальну кількість амінокислот, мікро-, ма-
кроелементів та вітамінів, завдяки чому забезпечує не-
сучість на рівні 85-90% (при відповідному утриманні). Го-
дують птахів досхочу, орієнтовна норма корму становить 
20-23 г/гол/добу. Кормовий фронт для дорослого поголів’я 
повинен бути не менше 2,5 см на голову. При використанні 
проточних напувалок фронт напування дорівнює приблиз-
но 2,5 см, при наявності ніпельних напувалок фронт напу-
вання повинен бути з розрахунку 8-10 голів на 1 ніпель.

Показники якості наших комбікормів відповідають ре-
комендаціям європейських селекціонерів.

Деякі інші переваги комбікорму   
ТМ «Константа» та «Фогель»

 • Виробничі лінії наших заводів укомплектовані датською 
системою грануляції з додатковою термообробкою си-
ровини парою, що:

• збільшує поживність корму внаслідок покращення 
його засвоєння (завдяки декстринізації крохмалю та 
частковій денатурації білку);

• зменшує втрати корму завдяки більш міцній гранулі;
• знезаражує корм від шкідливих бактерій внаслідок 

тривалого впливу високої температури.
 • Усі марки наших комбікормів відповідають технічним 

умовам України 10.9-37217406-001:2012 та супроводжу-
ються сертифікатами наших лабораторій, акредитова-
них Українським державним центром стандартизації та 
сертифікації “УКРАГРОСТАНДАРТСЕРТИФІКАЦІЯ”.

Супроводження клієнтів
Ми здійснюємо ветеринарне супроводження наших 

клієнтів, складаємо індивідуальні рецептури та виробляє-
мо за ними індивідуальні корми.

Висококваліфіковані спеціалісти нашої групи компаній 
розробляють індивідуальні програми годування усіх видів 
сільськогосподарських тварин, птахів та риб із урахуван-
ням побажань клієнтів, проводять моніторинг результатів 
згодовування комбікорму, надають послуги лабораторій 
для максимально ефективної та прибуткової роботи фер-
мерських господарств. 

Торгова марка “Константа” об’єднує лінійку ком-
бікормів та білково-мінерально-вітамінних добавок 
(БМВД) для професійного годування. Рецептури розро-
бляються згідно рекомендацій європейських селекціоне-
рів командою українських та датських технологів, які є 
вузькими спеціалістами у вирощуванні конкретного виду 
тварин чи птахів. Даний підхід дозволяє нам створювати 
програми годування з урахуванням всіх нюансів фізіології 
окремо взятого виду живих створінь, що гарантує мак-
симальні показники його росту та здоров’я.

Уже більше 15 років ми постачаємо свої корми на 
найкращі сільськогосподарські підприємства України та 
годуємо ними тварин на власних фермах. 

Наші корми в рамках торгової марки «Константа»:
 • ТМ Фогель – комбікорми та БМВД спеціально 

розроблені для годування птахів;
 • ТМ Веркель – комбікорми та БМВД спеціально 

розроблені для годування свиней;
 • ТМ Гросс Кроль – комбікорми та БМВД спеціально 

розроблені для годування кролів.

Про компанію

Таблиця 3. Поживність комбікормів

Найменування 
показника

Од. вим. ПК 41 ПК 42 ПК 40

старт відгодівля для несучки

Обмінна енергія ккал/100г 300 280 290

Сирий протеїн % 24 21,5 22

Сира клітковина % 3 4 5

Кальцій % 1 1,2 2,8

Фосфор, що засвоюється % 0,6 0,5 0,45

Натрій % 0,15 0,16 0,21

Хлор % 0,22 0,22 0,26

Лізин % 1,45 1 1,1

Метіонин + цистин % 0,92 0,8 0,85

Вітамін А М.Е. 13 500 13 500 12 100

Вітамін D3 М.Е. 2 500 2 500 3 600

Вітамін E мг/кг 30 30 33


	Новини АПК
	Сергій Кривошеєв: 
	«Аграрії виграють від диверсифікації власних ризиків»
	AGROPORT West Lviv 2017:
	перехід на безпечні і точні технології
	«KORMIL»: 
	Давайте будувати 
	успішну співпрацю разом!
	Новинки продукції 
	ТМ Kormil 
	та їх ефективність
	Технологія введення рідких компонентів до складу комбікормів
	Застосування підкислювачів в годівлі свиней
	Олександр Кучерявенко: 
	вдалий опорос 
	і догляд за поросятами дають хороший  результат
	Улучшение эффективности использования корма и показателей роста поросят на отъеме
	Как защитить молочные железы свиноматок?
	Причины 
	мертворожденности поросят 
	незаразной этиологии
	Влияние использования CreAMINO® на показатели продуктивности цыплят бройлеров
	Фогель перепел - 
	найкраща програма професійного годування
	Разведение перепелов
	Большое значение жира 			в кормлении коров
	Проблемы с копытами у КРС:
	предотвратить и вылечить
	Поширення та токсикологічне 
	значення окремих мікотоксинів 
	у скотарстві


