
Породи селскостопански 

птици 

Кокошки, пуйки, патици и гъски 



Породи кокошки. Породи кокошки за яйца. 

• Бял легхорн. Базова порода при 

създаване на хибридни комбинации, 

снасящи яйца с бяла черупка. Жива 

маса 1,7-1,75 kg кокошките и 2,15-

2,2 петлите. Годишна носливост 

240-265 яйца. Средна маса на 

яйцата 60-61 g. Люпимост от 

заредените яйца – 82-85%. Възраст 

на достигане на 50% носливост – 

21-23 седмици. Върхова носливост 

в 28-32 седмици при 90-93% 

носливост. Преживяемост през 

подрастващия период – 95-96%, 

през продуктивния – 92-93%.  



Породи кокошки. Породи кокошки за яйца. 

• Родайланд. Породата има две 
цветови разновидности – червен и 
бял. Базова порода при създаване 
на хибридни комбинации, снасящи 
яйца с кафява черупка. Жива маса 
2-2,1 kg кокошките и 2,7-2,8 kg 
петлите. Годишна носливост 245-
250 яйца. Средна маса на яйцата 
62-63 g. Люпимост от заредените 
яйца – 81-84%. Възраст на 
достигане на 50% носливост – 22-
23 седмици. Върхова носливост в 
28-32 седмици при 90-95% 
носливост. Преживяемост през 
подрастващия период – 95-97%, 
през продуктивния – 92-94%. 



Породи кокошки. Породи кокошки за яйца. 

• Яребична италианка. Птиците 
имат плътно оперение, със сиво-
кафяв цвят при носачките и 
пъстър при петлите Гребенът е 
прост, листовиден и голям. 
Околоушките са бели. Цветът на 
краката, човката и кожата са 
тъмни. Живата маса на петлите 
е 2-2,5 kg, а на носачките – 1,5- 
2 kg. Носливостта е 180-200 
яйца с бяла черупка и средна 
маса 56-58 g.  



Породи кокошки комбиниран тип. 

• Нюхемпшир. Американска 
общоползувателна порода. 
Създадена е чрез селекция на 
кокошки и петли Родайланд по 
признаците скорозрелост, 
едрина на яйцата, бързо 
оперение, жизнеспособност на 
пилетата и цвят на оперението. 

• Породата Нюхемпшир има 
червено оперение. Живата маса 
на петлите е 2,5-3,5 kg, а на 
кокошките – 2,3-2,8 kg. 
Носливостта е 200-220 яйца със 
светлокафява черупка и маса 
58-60 g. 



Породи кокошки комбиниран тип. 

• Ивичест плимутрок. Една 

от най-тежките породи в 

общоползвателното 

направление. Създадена е в 

САЩ. Оперението е пъстро, 

редуващи се черни с бели 

ивици. Живата маса на 

петлите е 3,5-4 kg, а на 

кокошките – 2,5-3 kg. 

Носливостта е 160-200 яйца 

със светлокафява черупка и 

маса 60-61 g. 



Породи за месо - бройлерно направление  

• Бял корниш. Във всички 
страни с развито бройлерно 
производство породата се 
използва като бащина форма 
при получаването на пилета-
бройлери. Живата маса на 
петлите е 4-4,6 kg, а на 
кокошките – 3-3,5 kg. 
Носливостта е 100-130 яйца с 
маса 55-60 g. През последните 
години вниманието на 
селекционерите на тази порода 
е насочено към повишаване на 
носливостта, оплодяемостта и 
люпимостта на яйцата.  



Породи за месо - бройлерно направление 

• Бял плимутрок. 
Тази порода се използва 

като майчината форма при 

производството на 

бройлери. Живата маса на 

петлите е 3,4-4,2 kg, а на 

кокошките – 3,2-3,6 kg. 

Носливостта е 140-180 

яйца с маса 58-60 g. 

Възрастта на пронасяне е 

160-170 дни.  



Породи пуйки 

• Бронзова пуйка. Създадена е в САЩ чрез кръстосване на 

местни американски пуйки с черни норфолкски пуяци. 

Наименованието си Бронзовата пуйка е получила от 

бронзовия оттенък на черното оперение. Тя е една от най-

разпространените породи в света.  Живата маса на 

възрастните пуйки достига 7-9 kg, а на пуяците – до 13 kg. 

Носливостта достига 80-90 яйца с маса 80-85 g.  



Породи и хибриди пуйки 

• Чрез целенасочена 
селекция от Бронзовата 
пуйка е създадена 
Широкогръдата 
бронзова пуйка. Според 
американския стандарт 
живата маса на 
възрастните пуяци от тази 
порода трябва да бъде 16 
kg, а на пуйките – 9 kg. 
Младите пуйчета се 
отличават с интензивен 
растеж и добри угоителни 
способности. 
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Породи пуйки 

• Бяла холандска пуйка. Създадена е през 18 в. в Холандия 
от внесени от САЩ пуйки с пъстро оперение. 
Наименованието и е дадено от американските птицевъди, 
които са внесли от Холандия бели пуйки. Пуйките имат 
добри месодайни качества и много вкусно и нежно месо. 
Пуяците достигат маса 10-12 kg, а пуйките 6-6,5 kg. 
Носливостта е висока – 80-100 яйца. Тази порода е 
участвала в създаването на много породи с бял цвят на 
оперението.  



Породи пуйки 

• Бяла шрокогръда пуйка. 
Създадена е в САЩ чрез 
кръстосване на 
Широкогръдата бронзова с 
Бяла холандска пуйка. 
Пуяците достигат маса 16-18 
kg, а пуйките 10-12 kg. 
Средната носливост е 80-85 
яйца. В съвременното 
промишлено пуйковъдство 
тази порода се явява базова 
при създаване на 
специализирани линии за 
производство на пуйчета-
бройлери. 



Породи пуйки 

• Бяла императорска. Създадено 
е в Корнуелския университет в 
САЩ като разновидност на 
Широкогръдата бяла и Бялата 
холандска пуйка. Отличава се с 
едро и добре закръглено тяло, 
широки и добре замускулени 
гърди. Цветът на оперението е 
бял. Пуяците тежат 14-16 kg, а 
пуйките – 8-9 kg. Носливостта е 
80-90 яйца. На 16-седмична 
възраст младите пуйчета 
достигат 5,5-6 kg. При нашите 
условия на 16-седмична възраст 
пуйчетата достигат 4,5-5 kg, 
като за 1 kg прираст изразходват 
2,8-3,2 kg фураж.  



Породи пуйки 

• Севернокавказка бронзова 
пуйка. Създадена е чрез 
кръстосване на пуяци от породите 
Бронзова и Широкогръда 
бронзова пуйка с местни кавказки 
пуйки. Пуяците тежат 10-13 kg, а 
пуйките 6-6,5 kg. Носливостта е 
75-80 яйца. Севернокавказките 
бронзови пуйки са много добре 
приспособени към пасищно 
отглеждане, но поради тяхната 
къснозрелост не са подходящи за 
производство на бройлери. 
Характеризират се с добра 
аклиматизационна способност и 
имат добра продуктивност както в 
условията на умерения климат 
така и при топлия континентален 
климат. 



Породи патици 

• Пекинска патица. Създадена е 
в Китай. Пекинската патица има 
бяло оперение с кремав 
оттенък. Тялото е добре 
замускулено, дълго, дълбоко и 
широко. Средната носливост е 
120 – 160 яйца с маса 80 – 90 g. 
Носливостта може да достигне 
и 200 яйца. Патиците пронасят 
на около 6,5-месечна възраст. 
Възрастните патици тежат 2,5 – 
3,5 kg, а патоците – 3,0 – 4,0 kg. 
Патетата се отличават с много 
интензивен растеж и на 50 – 56-
дневна възраст достигат жива 
маса 2,5 – 3,0 kg.  



Породи патици 
• Каки кемпбел. Породата е 

създадена във Великобритания. 
Отглеждат се две разновидности 
– пясъчнокафяв и бял, който е по-
малко разпространен. Живата 
маса е ниска – женските тежат 1,8 
– 2,5 kg, а мъжките – 2,2 – 3 kg. 
Женските патици пронасят на 23-
седмична  възраст и снасят 150 – 
180 яйца със средна маса 70 – 80 
g. Яйцата са с бял до 
слабозеленикав цвят на 
черупката. При интензивни 
условия на отглеждане 
носливостта може да достигне до 
300 яйца. 



Породи патици 

• Индийски бегач. Това е порода за 

яйца. Произхожда от Източна Индия. 

Възрастните патици тежат 1,5 – 1,8 kg, 

а патоците – 2 – 2,2 kg. Птиците имат 

бутилкообразно, почти вертикално 

поставено тяло. Индийският бегач бяга 

много бързо, откъдето е получил 

наименованието си. Патиците пронасят 

на около 5-месечна възраст и снасят 

годишно 180 – 200 яйца. Рекордната 

годишна носливост е 363 яйца. 

Средната маса на яйцата е 70 – 80 g. 



Породи патици 
• В зависимост от цвета на оперението се срещат 

няколко разновидности – бели, червеникавобели, 
червеникавожълти и др. Най-разпространена е 
бялата разновидност.  



Породи патици 

• Мускусни патици. Те са 
представители на рода Cairina. 
Главата и лицето са голи, покрити 
с груба кожа. Цветът на кожата е 
бял. Живата маса на възрастните 
патици е 2,6 – 3 kg, а на патоците 4 
– 4,5 kg. Патиците пронасят на 6–7-
месечна възраст, а носливостта е 
60 – 80 яйца с маса 70 – 80 g. 
Инстинктът за мътете е силно 
проявен. У нас Мускусната патица 
е разпространена, като напоследък 
използването й се разширява във 
връзка с получаването на хибриди, 
пригодни за угояване за черен 
дроб.  



Породи гъски 

• Тулузка гъска. Породата е 
едра, със сиво оперение, 
преливащо от резидави и черни 
оттенъци. След като навършат 
два месеца на корема на птиците 
се очертава една, а не рядко и 
две кожни гънки. Под клюна се 
оформя кожна торбичка. Живата 
маса е 8-8,5 kg при гъсоците и 7 
kg гъските. Средната носливост 
е 30-40 яйца с с маса 175 g. 
Породата се отличава с 
изключителни месодайни 
качества и способност да 
натрупва бързо мазнина в 
черния дроб при гушене.  



Породи гъски 
• Ланденска гъска.  Създадена е 

във Франция от тулузката гъска. 
Цветът на оперението по крилата и 
гърба е сиво-кафяв, а по корема - 
бял. Средната жива маса е около 7 
kg при женските и над 8 kg при 
мъжките. Носливостта през 
първата година е около 25 яйца, а 
през втората и следващите - около 
З0-35. Яйцата тежат около 180 g. 
Ланденските гъски са порода за 
черен дроб. Средната маса на 
втлъстения дроб е около 700-800 г. 
В нашата страна ланденската гъска 
е внасяна и кръстосвана с местната 
бяла бенковска гъска. В 
последните години е създадена 
бяла популация на породата. 



Породи гъски 
• Бяла рейнска гъска. Създадена е 

чрез целенасочена селекция от 
местни немски популации от ареала 
на река Рейн. Породата е с жива маса 
5,5 kg при женския и 6,5 kg при 
мъжкия пол. Породата е скорозрела, 
със сравнително висока носливост – 
45-50 яйца. При стимулиране на 
носливостта в два цикъла е 
възможно получаването на 65-80 
яйца със средна маса 170 g. Средната 
люпимост е 65-70%. Гъсетата на 63-
дневна възраст достигат 3,8-4 kg 
жива маса, когато могат да бъдат 
подлагани на гушене. Средната маса 
на получаваният от породата 
втлъстен черен дроб е 350-400 g.  
 



Породи гъски 
• Емденски гъски. Породата е 

създадена в края на ХІХ век в 

района на град Емден, 

Германия. Птиците са месодаен 

тип, с жива маса 8 kg при 

женския и 10 kg при мъжкия 

пол. Средната носливост е 25-35 

яйца със средна маса 160-170 g. 

Гъсетата се отличават с 

интензивен растеж. В 60-дневна 

възраст достигат маса около 3,9 

kg, а в 90-дневна възраст – 4,5 

kg. Младите гъсета са със сив 

пух, но след второто линеене те 

стават чисто бели. 



Породи гъски 
• Бенковска бяла гъска. 

Българска породна група гъски, 
създадена чрез кръстосване на 
местни гъски от района на село 
Бенковски, Пловдивско с 
тулуски, емденски, бели 
унгарски и др. Принадлежи към 
средно тежките породи и 
наподобява Емденската гъска. 
Оперението е бяло. Гъските 
тежат 5,0-5,5 kg, а гъсоците 5,5-
7 kg. Средната носливост в 
стадата за разплод е 20-22 яйца. 
При добро хранене угоените 
гъсета достигат жива маса 4,2-
5kg. на 70 дневна възраст. В 
широката практика добивът на 
черен дроб от Бенковската бяла 
гъска е 400-650 g.  



Породи гъски 
• Китайски гъски. Китайските гъски 

проихождат от дивите копчести гъски, 
обитаващи ареалите на Манджурия, 
Северен Китай и Сибир. Главата е 
голяма, удължена на челото има добре 
оформено рогово образувание – копче. 
Шията е дълга, лебедоподобна. 
Оперението е тъмносиво, коремът е 
светъл. Птиците са лек тип с маса 4-4,5 
kg женските и 5-5,5 kg мъжките. 
Породата се отличава със сравнително 
висока яйчна продуктивност – 45-70 
яйца с маса 140-160 g. Гъските пронасят 
на 9-12 месечна възраст. Почти не 
проявяват мътачен инстинкт. 
Люпимостта от заредените яйца е 75-
80%.  


