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Списък на използваните съкращения 

СДП – среден дневен прираст; 
КФ – конверсия на фураж; 
рН – концентрация на водородните йони; 
ВЗС – водозадържаща способност; 
L* - светлост на месото; 
a* - червенина на месото; 
b* - жълтеене на месото; 
C* - наситеност на цвета на месото; 
∆Е – цветова разлика; 
MPS – m. pectoralis superficialis (повърхностен гръден мускул); 
MPP - m. pectoralis profundus (дълбок гръден мускул); 
MFT – m. femorotibialis; 
АК – аминокиселини; 
ЗАК–заменими аминокиселини; 
НАК – незаменими аминокиселини; 
НМК – наситени мастни киселини; 
ННМК – ненаситени мастни киселини; 
МННМК - мононенаситени мастни киселини; 
ПННМК – полиненаситени мастни киселини; 
ХИ – химичен индекс; 
ИПП - индекс на пълноценност на протеина; 
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І. УВОД 
През последните години птицевъдството е най-интензивно 

развиващият се подотрасъл на животновъдството. Разширяването на 
пазарните ниши чрез предлагане на нови продукти, включително и от 
нетрадиционни за пазара видове птици, се явява една от стратегиите за 
печелене на нови потребители. За постигането на тази стратегическа цел в 
много страни на света беше обърнато внимание и на японските пъдпъдъци 
(Coturnix coturnix japonica). В настоящия момент в световен мащаб 
пъдпъдъците се използват в много широк диапазон – от лабораторен вид, 
през обект за производство в личния двор до промишлено производство на 
яйца и месо. 

Все по-мащабното използване на японските пъдпъдъци (Coturnix 
japonica) в стопанската практика на човека изисква внасянето на повече 
яснота относно получаваната от тях продукция. Това се налага още и от 
факта, че съвременният консуматор е изключително взискателен и има 
свобода на избора сред десетки асортимента от един и същ вид. При такава 
активна позиция на потребителя, за търговския успех на дадена стока на 
преден план излизат по-добрите й качествени характеристики.  

В настоящия момент при производството на яйца и месо от японски 
пъдпъдъци липсват общоприети, внедрени и използвани от всички страни 
единни стандарти. В тази връзка на дневен ред са въпросите, свързани с 
правилната оценка на тяхното качество. Това е само първата необходима 
крачка към изграждане на стратегии за подобряването му. Все още има какво 
да се желае и по отношение на информираността на редовия консуматор във 
връзка с хранителната ценност и параметрите на вариране на признаците, 
определящи качеството на яйцата и месото от японски пъдпъдъци. 

Проучването на литературата по въпросите на продуктивността на 
японските пъдпъдъци показа, че няма еднозначен отговор за оптималните 
нива на суров протеин и незаменими аминокиселини в комбинираните 
фуражи до 5-6-седмична възраст. Няма единно мнение и по въпроса за 
фазовостта на храненето и за продължителността на отделните фази. 

При производството на месо от японски пъдпъдъци се отчитат известни 
празноти относно начина на обработка на птиците, както и възможностите за 
управление на качеството и състава на месото в зависимост от възрастта на 
клане.  

В научната литература има голям брой данни за влиянието на 
различните методи на охлаждане върху органолептичните и технологични 
качества на месото при пилета бройлери и пуйки, но оскъдни са данните за 
качеството на месото от японски пъдпъдъци. Няма достатъчна яснота по 
въпросите за влиянието на хладилната обработка и продължителността на 
съхранение на месото при температура 0 – 4оС върху химичния състав и 
технологичните му качества. Още по оскъдни са данните за влиянието на 
замразяването и размразяването на пъдпъдъчето месо върху 
физикохимичните му свойства. 

В нашата научна литература липсват данни за продуктивния потенциал 
на отглежданите в страната породи японски пъдпъдъци. В недостатъчния 
като брой публикации по въпроса яйчната продуктивност на пъдпъдъците се 
контролира за сравнително кратък период от време и липсват данни за цял 
продуктивен цикъл. Недостатъчни като количество и не особено 
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последователни в нашата литература са и изследванията на качеството и 
състава на пъдпъдъчите яйца. Липсват изследвания на качествените 
параметри на яйцата от японски пъдпъдъци за цял продуктивен цикъл. 

Недостатъчна в нашата литература е информацията по въпроса, 
касаеш репродуктивните способности на японските пъдпъдъци. Липсва 
информация за динамиката на развитие на възпроизводителните 
способности на едно и също стадо в продължение на целия продуктивен 
период. 

 
ІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на настоящия дисертационен труд е проучване на 
продуктивността на японските пъдпъдъци от отглежданите в България 
породи Фараон (специализирана месодайна порода) и Манджурски златисти 
(общоползвателна порода) в две направления: 

 за месо; 
 за яйца.  
За постигането на целта бяха изпълнени следните задачи: 
Проучване на продуктивността в направление за месо: 
1. Проучване на динамиката на растежа и конверсията на храна на 

японските пъдпъдъци от излюпването до настъпване на полова зрялост: 
1.1. Проучване влиянието на нивата на протеин и аминокиселините 

лизин и метионин върху динамиката на растежа и конверсията на фураж;  
1.2. Проучване на влиянието на температурните условия през 

първите три седмици от отглеждането на японските пъдпъдъци върху 
динамиката на растежа и конверсията на фураж. 

2. Проучване на месодайните качества на японските пъдпъдъци: 
2.1. Проучване на кланичните показатели на пъдпъдъците от 

породите Фараон и Манджурски златисти; 
2.2. Проучване на физикохимичните свойства на месо от японски 

пъдпъдъци; 
2.3. Проучване на състава на месо от японски пъдпъдъци. 

Проучване на продуктивността в направление за яйца:  
3. Проучване на яйчната продуктивност при породите Фараон и 

Манджурски златисти. 
3.1. Проучване на динамиката на носливостта и интензивността на 

снасяне през продуктивния период; 
3.2. Проучване на консумацията и конверсията на фураж през 

различните фази на продуктивния цикъл;  
3.3. Проучване на преживяемостта на птиците от породите Фараон и 

Манджурски златисти; 
3.4. Проучване на морфологичните качества на яйцата; 
3.5. Проучване на състава на яйца от породите Фараон и 

Манджурски златисти. 
4. Проучване на репродуктивните способности на японските пъдпъдъци 

от породите Фараон и Манджурски златисти. 
 

ІІІ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  
Изследванията във връзка с дисертационния труд са проведени през 

периода 2001-2013 години. Проучванията на яйчната продуктивност 
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обхванаха 12 генерации пъдпъдъци от породите Фараон и Манджурски 
златисти с общо 2160 броя носачки от всяка порода. 

За проучване на месодайната продуктивност на японските пъдпъдъци 
бяха проведени три опита. С тях се целеше да бъде даден отговор на 
няколко важни за практиката въпроси, имащи отношение към ефективността 
на угояване на японските пъдпъдъци: 

 за влиянието на съдържанието на суров протеин, лизин и 
метионин във фуражните смески през подрастващия период 
върху растежа на пъдпъдъците (първи опит); 

 за влиянието на продължителността на стартерния период 
върху ефективността от угояването (първи опит); 

 за влиянието на срока на угояване на пъдпъдъците върху 
неговата ефективност (втори опит); 

 за влиянието на температурните условия на отглеждане на 
пъдпъдъците през първите три седмици върху растежа и 
ефективността на угояването (трети опит). 

При провеждането на всички опити птиците бяха изравнени по жива 
маса и възраст. Пъдпъдъците се отглеждаха в клетъчни батерии, чиято 
конструкция беше съобразена с възрастовите особености на птиците. Преди 
започването на опитите беше изследван съставът на всички фуражни 
компоненти, което даваше възможност да се спазва точно предварително 
определената схема на хранене.  

Първи опит. Опитът беше проведен през есента на 2001 г. В него бяха 
включени 260 броя пъдпъдъци от порода “Фараон”. Опитът обхвана периода 
от 3- до 31-дневна възраст на птиците.  

За пъдпъдъците бяха приготвени 5 стартерни и 5 финишерни смески, 
отличаващи се или по съдържание на суров протеин, или по съдържание на 
лизин и метионин (табл. 1). 

На 3-дневна възраст птиците бяха претеглени, маркирани и разделени 
на пет, изравнени по жива маса, групи.  

През първите две седмици опитът протече по следната схема: 
Схема на І опит (3- 17-дневна възраст) 

Въз-
раст, дни 

І контролна 
група 

ІІ контролна 
група 

І опитна 
група 

ІІ опитна 
група 

ІІІ опитна 
група 

3-17 Стартер  
28% СП, 
1,7% L, 

0.55% M 

Стартер  
24% СП, 
1,3% L,  
0.52% M 

Стартер  
24% СП, 
1,3% L, 
0.45% M 

Стартер  
24% СП, 
1,5% L, 
0.50% M 

Стартер  
24% СП, 
1,7% L, 
0.55% M 

Легенда: СП – суров протеин; L– лизин; M-метионин. 
Две от групите служеха като контролни, а три – като опитни. Разликата 

между двете контролни групи беше в съдържанието на суров протеин, лизин 
и метионин в стартерната смеска, което беше съобразено с най-често 
срещаните препоръки за хранене на този вид птици. При І-ва контролна група 
тяхното съдържание беше по-високо.  
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Таблица 1. Състав и хранителна стойност на фуражните смески 

Компонентен състав 
Стартерни смески, съдържание в грама Финишерни смески, съдържание в грама 

Контролни групи Опитни групи Контролни групи Опитни групи 
І ІІ І ІІ* ІІІ* І ІІ І ІІ* ІІІ* 

Царевица 260 195 230   460,4 260 490   
Пшеница 90 195 190   107 300 140   
Соев шрот 425 140 250   210 75 105   
Слънчогледов шрот 85 230 140   135 173 107   
Слънчогледов експелер 0 100 70   0 70 70   
Рибено брашно 80 35 40   15 28 30   
Брашно от яйца с черупка** 0 13 0   0 17 0   
Растителни мазнини 25 48 35,8   33 43,2 21   
Дикалциев фосфат 21,3 32 31   25,2 22 22   
Креда 5,2 0 4,2   4,5 0 6   
Кензим W 0 1 0   0 1 0   
Кензим HF 0 1 1   1 1 1   
Витаминен премикс 5 5 5   5 5 5   
Сол 3 3 3   3 3 3   
L-Лизин 0 1,5 0 2 4,1 0 1,3 0 1,05 2,05 
метионин 0,5 0,5 0 0,605 1,15 0,9 0,5 0 0,6 1,05 

Всичко: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Съдържание:    ОЕ, MJ/kg 12,2 12 12,1 12,05 12,0 12,55 12,54 12,56 12,54 12,52 

Суров протеин, % 28,07 24,2 24,1 24,05 24,0 20,0 20,0 18,14 18,08 18,03 
Сурови влакнини, % 4,87 7,5 6,2 6,18 6,16 4,97 6,05 5,28 5,27 5,26 

Са, % 1,3 1,31 1,3 1,3 1,29 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Усв. Р, % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
Лизин, % 1,7 1,3 1,3 1,5 1,7 1,0 1,0 0,85 0,95 1,05 

Метионин, % 0,55 0,52 0,45 0,5 0,55 0,43 0,43 0,35 0,4 0,45 
Метионин+цистин 1,0 0,92 0,84 0,9 0,95 0,73 0,75 0,63 0,69 0,73 

Стойност, лв.* 0,74 0,59 0,60 0,68 0,70 0,55 0,52 0,48 0,54 0,55 
Забележка* Стойността на вложените компоненти е по цени на фуражните компоненти през есента на 2001 г.; ** (Алексиева и Генчев, 1998b).  
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За опитните групи беше съставена базова стартерна смеска, без 
влагане на синтетични аминокиселини. Съдържанието на суров протеин и 
лизин в тази смеска беше еквивалентно на съдържанието им в смеската за ІІ-
ра контролна група. С нея бяха хранени птиците от І-ва опитна група. Чрез 
използване на базовата фуражна смеска и добавяне на синтетични L-лизин и 
DL-метионин бяха моделирани смеските за ІІ-ра и ІІІ-та опитни групи.  

На 17-дневна възраст всяка група беше разделена на две аналогови 
подгрупи, след което опитът продължи по следната схема: 

Схема на І опит (18- 31-дневна възраст) 
Въз-
раст, 

І контролна 
група 

ІІ контролна 
група 

І опитна група ІІ опитна група ІІІ опитна група 

дни І А І Б ІІ А ІІ Б ІІІ А ІІІ Б ІV А ІV Б V А V Б 
18-24 Ф 

20% 
СП 
1%  
L 

0,43% 
M 

С 
28% 
СП 

1,7% 
 L 

0.55% 
M 

Ф 
20% 
СП 
1%  
L 

0,43% 
M 

С 
24% 
СП 

1,3% 
 L 

0.52% 
M 

Ф 
18% 
СП 

0,85% 
L 

0,35% 
M 

С 
24% 
СП 

1,3% 
 L 

0.45% 
M 

Ф 
18% 
СП 

0,95% 
L 

0,40% 
M 

С 
24% 
СП 

1,5% 
 L 

0.50% 
M 

Ф 
18% 
СП 

1,05% 
L 

0,45% 
M 

С 
24% 
СП 

1,7% 
 L 

0.55% 
M 

25-31 Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 
Легенда: С – стартерна фуражна смеска; Ф – финишерна фуражна смеска. 
СП – суров протеин; L– лизин; M-метионин. 
 
 Стартерният период при всички „А“ подгрупи продължи до 17-

дневна възраст.  
 Стартерният период при всички „Б“ подгрупи продължи до 24-

дневна възраст.  
След 17-дневна възраст живата маса, прирастът на птиците, 

консумацията и конверсията на фураж се отчитаха по подгрупи. 
Втори опит. Опитът беше проведен с 420 броя несексирани японски 

пъдпъдъци от породата “Фараон”. На 3-дневна възраст птиците бяха 
претеглени, маркирани и разделени на три, изравнени по жива маса, групи. 
Всяка се състоеше от 4 подгрупи. Схемата на опита беше следната: 

Схема на ІІ опит 
Групи 

 
Продължителност на угоителния период 

До 31 дни До 35 дни До 39 дни 
І група  ×   
ІІ група   → ×  
ІІІ група   →  → × 

 
Всяка подгрупа беше съставена от 35 броя птици и настанена в клетка 

с размери 1000х800х600 mm при разполагаема площ от 190 cm2/птица. 
Режимът и условията на отглеждане за всички пъдпъдъци бяха еднакви.  

Храненето на всички птици ставаше с едни и същи фуражни смески. 
Угояването протече в две фази: стартерна – от 3 до 17-дневна възраст и 
финишерна, съответно: 

 от 18-я до 31-я ден за І група; 
 от 18-я до 35-я ден за ІІ група; 
 от 18-я до 39-я ден за ІІІ група.  

Използваните смески имаха следните хранителни показатели:  
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• 12,1МJ/kg OE, 24% СП, 1,2% Са, 0,5% усвоим Р, 1,3% лизин, 
0,92% метионин + цистин за стартера; 

• 12,54 МJ/kg OE, 18,1% СП, 1,0% Са, 0,4% усвоим Р, 0,95% 
лизин, 0,7% метионин + цистин за финишера. 

Трети опит. Опитът беше проведен през есента на 2006 г. с 298 
пъдпъдъци от породата Манджурски златисти по следната схема: 

Схема на ІІІ опит 
Възрастов 

период, дни 
Температура на 

контактния 
термометър 

1 група - 
контролна 

2 група - 
опитна 

3 група - 
опитна 

1 33 Денонощно отопление с кварцови лампи 
2-3 32 Денонощно отопление с кварцови лампи 
4-7 31 Включването и 

изключването на 
отоплението е 
свързано чрез 

контактен 
термометър  

15’ изкл.:  
30’ вкл. 

15’ изкл.:  
30’ вкл. 

8-10 30 15’ изкл.:  
30’ вкл. 

15’ изкл.:  
15’ вкл. 

11-14 28 30’ изкл.:  
60’ вкл. 

30’ изкл.:  
30’ вкл. 

15-17 26 45’ изкл.:  
60’ вкл. 

45’ изкл.:  
30’ вкл. 

18-21 24 60’ изкл.:  
60’ вкл. 

60’ изкл.:  
30’ вкл. 

22-28 24 Поддържане на фонова температура в 
помещението, свързана с настройката на 

контактния термометър 
След 28-я ден 22 

 
При излюпването птиците бяха маркирани, индивидуално претеглени и 

разделени на три, изравнени по жива маса, групи. Всяка група беше 
настанени в отделна двуетажна клетъчна батерия. Броят на пъдпъдъците от 
различните групи беше:  

• І група (контролна) – 100 броя,  
• ІІ група (опитна) – 99 броя,  
• ІІІ група (опитна) – 99 броя.  
За отопление бяха използвани инфрачервени кварцови лампи Philips с 

мощност 175W, а режимът на отопление на птиците е представен в схемата. 
След тегленето на 21-я ден птиците от различните групи бяха 

разделени по пол, след което отглеждането продължи разделнополово.  
За проследяване на съответствието между замисления в опитната 

постановка температурен режим и реално постигнатите резултати, във всяка 
клетка с птици и в помещението бяха поставени минимално-максимални 
термометри. Отделно чрез дигитален термометър с външна сонда беше 
следена температурата на въздуха извън помещението. Ежедневно бяха 
отчитани минималните и максималните температури във всяка клетка с птици 
и в помещението. Отчитането на температурата ставаше сутрин между 800 и 
830 часа, при първото влизане в помещението с птиците. Отчитането на 
външната температура ставаше сутрин между 800 и 830 и следобед в 1400 
часа. Зануляването на минимално-максималните термометри ставаше в 1400 
часа (1 час след приключване на отчитането на консумацията на храна и вода 
от птиците).  
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За проследяване на реалната консумация на електроенергия, 
захранването към всяка клетъчна батерия (група) беше свързано към 
отделен електромер, чиито показания бяха снемани при всяко контролно 
теглене на птиците. 

За хранене на птиците бяха използвани смески със следните 
хранителни показатели:  

• 10,7 MJ/kg ОЕ, 24% СП, 1,2% Са, 0,5% усв. Р, 1,3% лизин, 
0,92% метионин+цистин за периода от 1- до 10-дневна възраст; 

• 10,8 MJ/kg ОЕ, 22% СП, 1,1% Са, 0,45% усв. Р, 1,2% лизин, 
0,85% метионин+цистин – за периода от 11- до 21-дневна възраст; 

• 11,6 MJ/kg ОЕ, 18% СП, 1,0% Са, 0,4% усв. Р, 0,9% лизин, 
0,7% метионин+цистин след 21-дневна възраст.  
Ежедневно зарежданата в поилките вода беше измервана с мерителен 

цилиндър с точност до 5 ml. За коректно отчитане на консумираната вода 
ежедневно до 10-я ден, в съседната на птиците от всяка група празна клетка, 
беше поставяна поилка с вода (сляпа проба), за да бъде отчетено 
количеството на изпаряваната от поилката вода. В зависимост от 
температурата и схемата на отопление, количеството на изпаряваната вода 
при различните групи беше различно. Обемът на изпарената вода беше 
добавян към остатъците от водата, заредена предходния ден. По този начин 
се установяваше реално консумираната вода от пъдпъдъците.  

База и материал за извеждане на експериментите. Опитните 
постановки, свързани с отглеждане на птиците през подрастващия и 
продуктивния период, са проведени в експерименталния вивариум на секция 
„Птицевъдство” при Тракийски университет гр. Стара Загора. Проучена беше 
продуктивността на две отглеждани в България породи: Фараон, която е 
специализирана месодайна порода и Манджурски златисти, принадлежаща 
към по-тежкия общоползвателен тип, с висока яйчна продуктивност. 

Кланичните анализи и анализите, свързани с окачествяване на яйцата, 
бяха проведени в лабораториите на секция „Птицевъдство“. 

Проучванията на репродуктивните способности на японските 
пъдпъдъци бяха проведени в секция „Птицевъдство“ с използване на 
инкубатор с малък капацитет. 

Качествените анализи на месото бяха проведени в специализираната 
лаборатория на секция „Месо и месни продукти“. 

Лабораторните анализи за определяне на състава на фуражни 
компоненти, месо и яйца бяха проведени в НИЛ към Аграрния факултет на 
Тракийски университет. 

В експерименталната работа бяха контролирани следните признаци: 
При подрастващи птици и родителски форми – 
 жива маса; 
 преживяемост; 
 консумация на фураж; 
 химичен състав – съдържание на сухо вещество, суров протеин, 

сурови мазнини, сурова пепел, съдържание на аминокиселини, 
мастни киселини, микроелементи. 

При подрастващи птици – 
 маса на почистеното трупче (грил); 
 маса на разфасовките гърди с кост, бутчета, крила, фенер; 
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 маса на ръчно обезкостено месо от гърди и бутчета; 
 рН на месо от гърди и бутчета 
 хидрофилни свойства на месо от гърди и бутчета – ВЗС, загуба 

на маса при изстиване на трупчето, загуба на маса при термична 
обработка на месото, загуба на маса при изстиване на термично 
обработено месо; 

 крехкост на месо от гърди 
 цвят на месо от гърди и бутчета – светлост (L*), червенина (a*), 

жълтеене (b*). 
При родителски форми –  
 скорозрелост – възраст на снасяне на първото яйце и възраст на 

достигане на 50% носливост; 
 интензивност на снасяне; 
 оплоденост на яйцата; 
 ембрионална смъртност; 
 люпимост от заредените яйца; 
 маса на яйцата; 
 външни размери на яйцата – голям и малък диаметър; 
 размери на белтъка и жълтъка – височина, голям и малък 

диаметър; 
 дебелина на черупката. 
Контрол на общите признаци при подрастващи птици и родителски 

форми. 
o Контрол на живата маса. През подрастващия период живата маса се 

определяше с точност до 0,1 g на автоматична везна Chirana 02. В 
зависимост от целта на експеримента, живата маса беше контролирана при 
излюпването на птиците, на 3-, 7-, 10-, 14-, 17-, 21-, 28-, 31- и 35-дневна 
възраст. При някои опитни постановки, при които се целеше да бъде 
установено влиянието на продължителността на угоителния период, живата 
маса беше контролирана още на 39-дневна възраст.  

При родителските форми живата маса се контролираше с точност до 5 
g на 35-дневна възраст (при формиране на гнездата), при достигане на 50% 
носливост, при достигане на върхова носливост и в края на 7-я продуктивен 
месец. 

o Контрол на преживяемостта. През подрастващия период отчитането 
на умрелите птици ставаше ежедневно, сутрин, при отчитане на 
температурите в клетките. 

При родителските форми контролът се осъществяваше чрез ежедневен 
оглед на птиците при регистриране на броя на снесените яйца. 

o Контрол на консумирания фураж. През подрастващия период 
отчитането на консумацията на фураж ставаше ежедневно между 1200 и 1300 
часа. Контролът се осъществяваше чрез ежедневно претегляне на 
зареждания за групата фураж и на остатъците от предходния ден 
(остатъците в хранилката + разпиления върху пода на клетката фураж) на 
техническа везна с точност до 5 g.  

При родителските форми от двете породи, контролът на консумирания 
фураж се осъществяваше периодично в рамките на 3 последователни дни 
през всеки продуктивен месец. През контролните дни се теглеше 
зарежданият и остатъчният в хранилката фураж и се отчиташе 
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потреблението на птиците от съответния етаж за едно денонощие. Средният 
резултат от трите дни за всеки от 20-те етажа на клетъчните батерии се 
приемаше за среднодневна консумация на фураж от птица за съответния 
етаж.  

o Определяне на химичния състав на фуражни компоненти, месо и 
яйца. Определянето на показателите сухо вещество, суров протеин, сурови 
мазнини и минерални вещества беше извършен по класическите методи за 
провеждане на общ химичен анализ (АОСА, 2002).  

Съдържанието на аминокиселини беше определено чрез кисела 
хидролиза на пробите на Amino acid Analyzer T339M, производен от 
Mikrotechna – Praha.  

Минералните елементи бяха определени след сухо опепеляване на 
пробите чрез използване на стандартни методики. 

Липидният състав на различните продукти беше определен чрез 
използване на стандартни методики. Мастните киселини бяха разделени на 
газов хроматограф “Pay Unicam 304“. 

Контрол на специфичните признаци, характеризиращи 
месодайната продуктивност, качеството и морфологичната структура на 
месото. 

o Определяне на кланичните характеристики. Кланичните анализи 
започваха с 4-часово предкланично гладуване. Клането и първичната 
обработка на пъдпъдъците беше направено съгласно изискванията на 
Наредба 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на 
животните по време на клане или умъртвяване. 

За да се избегне промяната на цвета на месото, в резултат на 
термичната обработка при попарване на птиците, почистването на трупчетата 
беше направено чрез одиране на кожата с перушината.  

След изкормването се изваждаха ядивните вътрешности (сърце, черен 
дроб, далак и воденичка). След това с ножица беше отделяна шията. 
Почистеното трупче, без шията и ядивните вътрешности представлява 
разфасовката “грил”. Така подготвените кланични трупчета бяха подреждани 
в полистиролови тарелки, опаковани със стреч фолио и поставени за 
охлаждане и съхранение при температура 0-40С в продължение на 24 часа. 

След 24-часово охлаждане на трупчетата, последните бяха 
разфасовани. При разфасоване на гърдите разрезите бяха направени по 
касателната в периферията на повърхностния гръден мускул, като в горната 
част на трупчето разрезът минаваше през раменните стави. Бутчетата бяха 
отделяни чрез разрез откъм вентралната страна на хълбочната става, като 
разрезът минаваше над главата на бедрената кост. Крилата бяха отделяни 
чрез разрез през раменната става. Останалата част от трупа, включваща 
тазовите кости, срасналите поясни и кръстцови прешлени, гръдните 
прешлени с прешленната част на ребрата и лопатката, съставляват 
разфасовката “фенер”. 

След транжирането на трупчетата, разфасовките „гърди с кост“ и 
„бутчета“ бяха обезкостявани. Отчитането на масата на почистеното трупче, 
ядивните вътрешности и отделните разфасовки ставаше с точност до 0,01 g. 

За установяване влиянието на срока на хладилно съхранение и 
замразяване на трупчетата върху физикохимичните свойства на месото, бяха 
проведени експерименти, при които опакованите в полистиролови тарелки 
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трупчета бяха съхранени в продължение на 72 часа при температура 0-40С. 
След 72-я час трупчетата бяха замразени и съхранени за 30 дни във фризер 
при температура -18оС. На 30-я ден замразените трупчета бяха поставени за 
12 часа в хладилник за размразяване при температура 2-4оС. 

o Определяне на физикохимичните свойства на месото. 
 Определяне на рН. Стойностите на рН на проучваните 

мускули бяха определяни между 20-та и 30-та минута след клането (рН1), на 4-я 
(рН4) и на 24-я час (рН24) post mortem с помощта на рН-метър „NESTO”, 
снабден със стъклен електрод и електрод за измерване на температурата. 
Преди започване на работа, уредът предварително се калибрираше в 
стандартни разтвори с рН - 4,0 и рН 7,0. В някои от опитните постановки, 
където се целеше да бъде проучено влиянието на продължителността и 
условията на съхранение на месото, изследвания бяха направени още на 48-я 
и 72-я час post mortem, както и след замразяване и последващо размразяване 
на месото. При определяне на стойностите на рН електродът на апарата се 
забиваше на дълбочина 1 cm в средата на средната третина на всеки 
изследван мускул.  

 Определяне на хидрофилните свойства на месото.  
а) Водозадържащата способност (ВЗС) на цяло месо беше 

установявана на 24-я час post mortem, като за целта бяха вземани проби от m. 
pectoralis superficialis, m. pectoralis profundus и m. femorotibialis. Анализът се 
провеждаше по класическия метод на Grau and Hamm, описан от Захариев и 
Пинкас (1979) с модификация по Петров (1982). Изследването беше 
проведено чрез компресия на пробата мускулна тъкан върху филтърна 
хартия „червена лента 388“, поставена между две стъклени плоскости, след 
което се притискаше с тежест от 5 kg за 5 минути. ВЗС на пробата се 
изчисляваше по формулата: 

ВЗС, %=1 − �Маса на пробата до пресоването−Маса на пробата след пресоване
Маса на пробата до пресоването � × 100 

ВЗС на мляното месо беше определяно веднага след смилане на 
месото по метода на Lianji and Chan от 1991 г. (Serdaroglu and Deniz, 2004). 
Изчисляването на резултата беше направено по формулата: 

ВЗС,%=  �1 − 𝐵−𝐴
𝑀
� × 100, 

където: В - масата на пробата преди подгряването; 
А - масата на пробата след подгряване и центрофугиране; 
М - общото съдържание на вода в пробата. 

b) Определянето на загубата на маса от изпарения след 
изстиване на трупчетата ставаше чрез двукратно претегляне на почистените 
трупчетата на 4-я и 24-я час post mortem. Изчисляването на загубата ставаше 
по формулата: 

Загуби от изпарения, %=Маса на трупа на 4−я ℎ−Маса на трупа на 24−я ℎ
Маса на трупа на 4−я ℎ × 100 

c) Определянето на загубите при термична обработка на 
парчета месо от гърдите и бутчетата бяха направени във фурна с 
принудителна конвекция. Мускулните проби бяха претегляни на везна 
ACBplus-300 с точност до 0,01 g. След това бяха поставяни в предварително 
загрята до 200оС фурна. В зависимост от масата на изследваната проба, 
термичната обработка беше с различна продължителност. Принципът на 
метода се основава на достигане във вътрешността на пробата на 
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температура 75-80оС за 15 минути (Petracci and Baeza, 2009). Веднага след 
изпичане на пробата тя беше теглена повторно на същата везна.  

Определянето на термичните загуби при мляното месо се 
извършваше по аналогичен с описания по-горе начин. За целта се подготвяха 
заготовки с маса 50-60 g. Изпичането ставаше при температура 200оС за 20 
минути. 

Изчисляването на термичните загуби ставаше по формулата: 
Термични загуби, %=Маса на суровата проба−Маса на изпечената проба

Маса на суровата проба × 100. 
d) Определянето на загубите след изстиване и съхранение на 

термично обработените продукти (парчета месо или заготовки от мляно месо) 
ставаше след съхранение на пробите в продължение на 24 часа при 
температура 0 - +4оС. След претегляне на пробите с точност до 0,01 g се 
изчисляваха загубите по формулата: 

Загуби при изстиване, %=Маса на изпечената проба−Маса на охладената проба
Маса на изпечената проба × 100. 

 Определяне на цвета на месото. Цветът на мускулите беше 
определян в CIE L*a*b* системата (CIE, 1986). За целта беше използван 
спектрофотометър "Lovibond SP60" на фирмата X-Rite Incorporated, 
предварително калибриран със стандарти за бяло и за черно. Стойностите на 
координатите L* (бяло - черно), a*(червено - зелено) и b* (жълто - синьо) бяха 
установени на 4-я и 24-я, час след клането на птиците, както следва: 

m. pectoralis superficialis – в средната третина на медиалната 
повърхност (facies medialis) на мускула; 

m. pectoralis profundus – в средната третина на латералната повърхност 
(facies lateralis) на мускула. 

m. femorotibialis – в средната третина на медиалната повърхност (facies 
medialis) от към краниалния ръб на бедрото. 

В опитите, при които се целеше да бъде проучено влиянието на 
продължителността и условията на съхранение на месото, изследвания на 
цвета бяха направени още на 48-я и 72-я час post mortem, както и след 
замразяване и последващо размразяване на месото. 

Изследването на цвета беше направено чрез трикратно измерване в 
един и същ участък на мускула. При първото измерване спектрофотометърът 
винаги се насочваше по надлъжната ориентация на мускулните влакна. 
Второто и третото измерване се правеха в същата точка след ротация на 
уреда съответно на 45о и 90о по часовниковата стрелка (Oguz et al., 2004). За 
стойности на L*, a* и b* се приемаше средното аритметично от трите 
измервания. 

Определянето на цвета на пробите от мляно месо стана както следва: 
a) След обезкостяване и смилане на месото от гърдите и бутчетата 

– цветът беше определян на повърхността на хомогенизираната месна маса;  
b) След формиране и изпичане на заготовките – цветът беше 

определян върху разрезната повърхност на заготовките;  
c) След 24-часово хладилно съхранение на заготовките при 

температура 0 +4оС – изследването на цвета беше повтаряно върху същата 
точка на разрезната повърхност. 

На базата на получените стойности за L*, a* и b* бяха изчислявани: 

- наситеност на цвета (С*)= 22 ** ba + ;  
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- ъгълът Hueo= tg-1(b*/a*); 

- цветова разлика ∆Е= 222 *** baL ∆+∆+∆  (Petracci 
and Baeza, 2009).  

 Определяне на крехкостта на месото. Крехкостта на месото 
от гърдите беше определяна с помощта на пенетрометър RA-1, снабден с 
накрайник за пенетрация. Принципът на метода се основава на дълбочината 
на проникване на иглата в проба месо под натиска на собствената тежест на 
винта с иглата, която при този уред е 103,3 g. Стойностите на крехкостта се 
отчитаха в пенетрантни градуси (оР), където 1 оР = 0,1 mm. 

o Определяне на морфологичната структура на месото. При клането 
на 35-дневна възраст от m. pectoralis superficialis бяха взети проби за 
хистологичен анализ. Пробите бяха фиксирани в разтвор на Бейкър, след 
което включени в желатин и срязани с помощта на шейновиден микротом. 
Срезове с дебелина 8µm бяха оцветени със Sudan schwarz и стипцов кармин 
по Майер за идентифициране на мускулните влакна – тъмни и светли. С 
помощта на планиметричен апарат беше определен средният диаметър на 
мускулните влакна, изчислен от средната площ на среза (S) по формулата 
d=�2×√𝑆

𝜋
�където: d е средният диаметър, S е средната площ на среза. 

Съотношението между мускулната, съединителната и мастната тъкани 
беше определено количествено на срез с площ около 1 cm2 с помощта на 
интегрална масичка "ИСА" (Петров, 1982). 

o Определяне индекса на пълноценност на протеина на месото. 
Определянето пълноценността на протеина на месото беше направено по 
метода на Oser (Oser, 1951). Същността на метода се състои в намирането 
на химичните индекси (ХИ) на НАК + аргинин и хистидин. ХИ бяха изчислени 
по формулата: 

ХИ= Съдържание на отделната НАК в месото
Съдържание на същата НАК в яйчния протеин

,  
където ХИ1 е ХИ на лизина, ХИ2 – на метионин+цистин; ХИ3 – треонин, 

ХИ4 – валин, ХИ5 – на изолейцин, ХИ6 - на лейцин; ХИ7 – на 
фенилаланин+тирозин, ХИ8 – на аргинин и ХИ9 – на хистидин. 

След намирането на ХИ се изчислява индекса на пълноценност на 
протеина (ИПП) по формулата: 

ИПП=�ХИ1 × ХИ2 × ХИ3 … … … × ХИ9
9 , 

Колкото по-висока е стойността на ИПП, толкова по-пълноценен е 
протеина. 

Контрол на специфичните признаци, характеризиращи яйчната 
продуктивност и качеството на яйцата. 

o Контрол на яйчната продуктивност. Контролът на яйчната 
продуктивност започваше от момента на снасяне на първото яйце от птиците 
и продължаваше до приключване на 7-я продуктивен месец. През 
продуктивния период бяха контролирани: възраст на пронасяне, възраст на 
достигане на 50% носливост, интензивност на снасяне на птиците (по 
продуктивни месеци и за целия продуктивен период), външен вид, 
морфологични качества и състав на яйцата. 

Контролът на яйчната продуктивност се осъществяваше чрез 
ежедневно регистриране на броя на снесените яйца от всяко селекционно 
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гнездо и диференцирането им на “стандартни” (яйца с нормални за възрастта 
размери, форма, външен вид, цялост и окраска на черупката) и “брак”. Към 
категорията “брак” се отнасяха двужълтъчните яйца, яйцата с мека или без 
черупка, а също и тези, с различни отклонения в размера, формата, външния 
вид, целостта на черупката, както и яйцата без пигментация или със сериозни 
отклонения в окраската.  

 Скорозрелост. Определянето на скорозрелостта на всяка от 
12-те контролирани генерации от двете породи ставаше в зависимост от 
възрастта на достигане на 50% носливост на съответната генерация. 

 Интензивност на снасяне. Определянето на този признак 
ставаше ежеседмично по формулата: 

Носливост, %=Брой снесени яйца за седмица
Брой фуражни дни за седмица

× 100 
Определянето на интензивността на снасяне за всеки продуктивен 

месец ставаше чрез осредняване на получените седмични резултати. За 
целта 3 последователни продуктивни месеца се равняваха съответно на 
5+4+4 седмици = 91 дни. 

o Контрол на масата на яйцата. Два пъти в рамките на всеки 
продуктивен месец дневният добив от всички селекционни гнезда на двете 
породи се претегляше индивидуално на везна Chirana 02 с точност до 0,1g. 
За средна маса на яйцата за съответния продуктивен месец се приемаше 
средното аритметично от двете контролни тегления. 

o Морфологични качества на яйцата. Оценката на качеството на 
получените яйца започваше от пронасянето на птиците и продължаваше през 
следващите 7 продуктивни месеца. В средата на всеки продуктивен месец, от 
двете породи бяха събирани всички снесени в рамките на едно денонощие 
яйца. Още същия ден яйцата бяха претегляни, измервани и чупени за анализ.  

a) Масата на яйцата и масата на съставните части, изграждащи яйцето 
– белтък, жълтък и черупка с подчерупковите мембрани, беше определяна с 
точност до 0,01 g на аналитична везна CB2000. 

Измерването на големия и малкия диаметър на анализираните яйца се 
извършваше с технически шублер с точност до 0,05 mm. След счупване на 
яйцата и разливане на съдържимото върху хоризонтална гладка повърхност, 
бяха измервани диаметрите на белтъка и жълтъка. Височината на жълтъка и 
белтъка на границата с жълтъка беше определяна с помощта на трикрак 
вертикален микрометър “Ames” с точност до 0,01 mm. Дебелината на 
черупката, заедно с подчерупковите мембрани в екваториалната зона и в 
двата полюса – тъп и остър, беше определяна с помощта на специален 
микрометър “Ames” с точност до 0,01mm. За дебелина на черупката с 
подчерупковите мембрани беше приемана средната стойност от трите 
измерения. 

На базата на външните размери на яйцата бяха определяни:  
b) Индекс на формата, %=Малък диаметр на яйцето

Голям диаметър на яйцето
× 100 (Романов и 

Романова, 1959).  

c) Обем на яйцето, cm3 =3
4

× π × 𝐷
2

× �𝑑
2
�
2
, където d е малкият диаметър 

на яйцето (cm), D – големият диаметър на яйцето (cm), а π=3,14159 
(Нарушин, 1992).  

17 
 



d) Площ на повърхността на черупката, cm2 =4,835 × W0.662, където 
W е масата на яйцето (Paganelli et al., 1974).  

За определяне на качеството на белтъка бяха изчислявани следните 
признаци: 

e) Индекс на белтъка= ℎ
𝑑+𝐷
2

, където h е височината на белтъка на 

границата с жълтъка, d – малкият, а D – големият диаметър на разлетия 
върху гладка повърхност белтък (Романов и Романова, 1959). 

f) Единици на Хаф=100 × 𝑙𝑜𝑔(ℎ + 7.57 − 1.7 × 𝑊0.37), където h е 
височината на белтъка на границата с жълтъка, W е масата на яйцето 
(Haugh, 1937). 

g) Единици за вътрешно качество на яйцето: 
IQU=100 × 𝑙𝑜𝑔(ℎ + 4.18 − 0.8989 × 𝑊0.6674), където h е височината на 

белтъка на границата с жълтъка, W е масата на яйцето (Kondaiah et al., 
1983). 

Качеството на жълтъка беше определяно чрез неговия индекс:  
h) Индекс на жълтъка=h

D
, където h е височината, а D –диаметъра на 

жълтъка (Романов и Романова, 1959). 
o Определяне на репродуктивните показатели. За определяне на 

репродуктивните способности на пъдпъдъците, яйцата от всяка порода бяха 
събирани в продължение на 3 последователни дни в средата на всеки 
продуктивен месец. До зареждането им в инкубатора яйцата бяха 
съхранявани при температура 18-20оС и относителна влажност на въздуха 
70-80%. Общо за контролния период бяха инкубирани 3363 броя яйца от 
породата Фараон и 3282 яйца от породата Манджурски златисти. 

Инкубацията се провеждаше при стандартните условия за този вид. На 
15-я ден от инкубацията яйцата се овоскопираха и бяха изваждани 
неоплодените и яйцата с умрял зародиш. Останалите яйца се прехвърляха в 
касетки за люпене.  

В края на 18-то денонощие всички излюпени птици бяха изваждани от 
инкубатора и сортирани. Нежизнените и птиците с видими физически недъзи 
бяха бракувани и отнасяни към категорията “брак на 1-дневна възраст”. Към 
същата категория бяха отнасяни и излюпените, но неизсъхнали птици, както и 
живите, начукали, но неизлюпени пъдпъдъци. Добре изсъхналите, активни 
пъдпъдъци, формираха категорията “жизнени птици”. Всички яйца, без 
начукване на черупката или с начукване, но с умрял зародиш бяха отнасяни 
към категорията “късна ембрионална смъртност”. 

На базата на получените резултати бяха изчислявани: 
a) Оплодяемост, %=Брой заредени яйца−Брой неоплодени яйца

Брой заредени яйца
× 100; 

b) Люпимост от заредените яйца, %=Брой излюпени птици
Брой заредени яйца

× 100; 

c) Ембрионална смъртност, %=Брой яйца с умрял ембрион
Брой заредени яйца

× 100; 

d) Брак на 1-дн. възраст, %=Брой бракувани птици
Брой излюпени птици

× 100. 
Технологични и микроклиматични параметри при отглеждане на 

птиците.  
 Гъстота. При различните опитни постановки, в зависимост 

от спецификата на експеримента, в една клетка бяха настанявани различен 
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брой птици. Основният принцип, от който се ръководехме е до 10-дневна 
възраст минималната разполагаема площ на 1 птица да бъде 61,5 cm2. От 10- 
до 21-дневна възраст на всяка птица се осигуряваше по 124 cm2 площ от 
пода на клетката. От 21-дневна възраст до края на опитните постановки, в 
една клетка се настаняваха между 25 и 35 птици. Така при максимална 
натовареност на клетките (35 птици) разполагаемата площ беше 210 
cm2/птица. 

Родителските форми бяха настанени в 5-етажни клетъчни батерии с 
размери на всеки етаж 1000Х400Х200 mm. Всеки етаж от клетката беше 
разделен на две секции. Във всяка секция беше настанено едно селекционно 
гнездо, съставено от 8 женски и 3 мъжки птици, при полово съотношение 
2,67:1. Всяка птица от гнездото разполагаше със 180 cm2 от площта на пода и 
4,5 cm фронт за хранене.  

 Температурен режим. За постигането на оптимален 
температурен режим при отглеждане на пъдпъдъците през подрастващия 
период, включването и изключването на кварцовите лампи се 
осъществяваше от командно табло, свързано с контактен термометър, чрез 
който се съблюдаваше следния режим:  
Възраст, 

дни 
То на 

контактния 
термометър 

То вътре в 
клетката, оС 

Възраст, 
дни 

То на 
контактния 

термометър 

То вътре в 
клетката, оС 

1 33 33-34 11-14 28 27,5-29 
2-3 32 32-33 15-17 26 25,5-27 
4-7 31 31-32 18-24 24 23,5-25 

8-10 30 30-31 След 25-я 22 min 21 
 

Родителските форми се отглеждаха във вентилируемо, но 
неклиматизирано помещение.  

 Светлинен режим. През продуктивния период родителските 
форми се отглеждаха при 16-часов светлинен ден. 

 Хранене и поене. През подрастващия период при различните 
опити, в зависимост от целите на експеримента, бяха използвани различни 
фуражни смески, хранителните показатели на които са посочени в схемите на 
съответните опитни постановки.  

Компонентният и хранителен състав на комбинирания фураж за 
родителските форми при 12-те контролирани генерации беше един и същ и 
имаше следните хранителни показатели: 

Признак: Стойност Аминокиселини: Стойност 
Обменна енергия, MJ 10,7 Лизин, %  0,95 

Суров протеин, % 19,1 Метионин, % 0,38 
ЕПО  134  Метионин + Цистин, % 0,74 

Сурови влакнини, max % 6,8 Триптофан, % 0,22 
Калций, % 2,5 Треонин, % 0,66 

Усвоим фосфор, % 0,4 Линолова киселина, % 1,35 
През подрастващия и продуктивния период птиците бяха хранени на 

воля. За да се сведе до минимум разпиляването на фуража хранилките се 
зареждаха двукратно – сутрин и следобед.  
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Птиците имаха непрекъснат достъп до вода. За поддържане на добра 
хигиена на водата, ежедневно в сутрешните часове поилките се измиваха и 
зареждаха с чиста вода. 

 Сексиране. В зависимост от спецификата на опитите 
разделянето по пол ставаше между 17- и 21-дневна възраст по цвета на 
оперението във вентралната част на шията.  

Получените от изследването резултати бяха обработени вариационно-
статистически чрез използване на класическите методи за провеждане на 
статистически анализ с помощта на MS Excel 2003. За установяване на 
влиянието на някои от изпитваните фактори върху продуктивните показатели 
и качеството на продукцията от пъдпъдъците събраните данни бяха 
обработени чрез дисперсионен анализ (Меркурьева, 1970). 

 
ІV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Растеж на японските пъдпъдъци. 
1.1. Динамика на растежа в зависимост от състава и съдържанието 

на хранителни вещества в комбинирания фураж. През първата седмица 
от опита (3-10 ден) нивото на протеин и на аминокиселините лизин и 
метионин все още не е оказало видимо влияние върху растежа на 
пъдпъдъците (табл. 2). Разликите в живата маса между групите на 10-я ден са 
незначителни (0,6 – 3,4%). Въпреки това налице е слабо изразена тенденция 
за по-ниска жива маса при І и ІІ опитни групи, при които съдържанието на 
метионин е по-ниско (съответно 0,45 и 0,5%). 

Таблица 2.  Жива маса на пъдпъдъци от порода Фараон, g. 

Групи Възраст, дни 
3 10 17 

І контролна 18,49±0,57 58,14±1,34 106,25±2,05a 
ІІ контролна 18,11±0,47 57.50±1.33 107.30±1.94ab 
І опитна 18,42±0,53 56.37±1.25 98.43±2.23d 
ІІ опитна 18,15±0,33 56.25±0.99 100.48±1.40d 
ІІІ опитна 18,15±0,61 57.80±1.33 101.00±1.88c 

Забележка: Стойностите, отбелязани с различни буквени символи в рамките 
на една колона са доказани: a-d при P<0.01; b-c при P<0.05. 

 
Оттук може за бъде направено заключението, че през този ранен 

възрастов период растежът на японските пъдпъдъци е пряко зависим от 
съдържанието на метионин във фуража. Сходен извод е направен от Shim 
and Lee (1988), които установяват, че живата маса на японските пъдпъдъци 
през първите седмици от растежа пряко реагира на повишаване на нивото на 
метионин до 0,74%. 

Данните за прираста на живата маса потвърждават подобна хипотеза 
(табл. 3). В периода между 3-я и 10-я ден, както абсолютните, така и 
относителните стойности на прираста са най-ниски при първа опитна група, 
получавала фураж с най-ниско съдържание на метионин (0,45%). Този 
резултат е напълно логичен и закономерен, отчитайки факта, че между 7-я и 
14-я ден от живота на пъдпъдъците протича фазата на най-интензивно 
оперяване (Genchev et al., 2008). Именно през този период започва много 
интензивен растеж на ювенилните пера и подмяната на ембрионалния пух с 
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ювенилно оперение. Основна роля в този процес играе метионинът 
(Маринов, 2004). 

Таблица 3. Прираст на жива маса при пъдпъдъци от порода Фараон. 

Групи Възрастов период, дни 
3-10 11-17 

 Абсолютен прираст, g 
І контролна 39,77±0,66b 48,19±0,65e 
ІІ контролна 39,58±0,69b 49,21±0,60e 
І опитна 37,24±0,80c 41,63±0,80f 
ІІ опитна 38,58±0,65 43,55±0,68f 
ІІІ опитна 38,30±0,84 43,66±0,66f 
 Относителен прираст, % 
І контролна 224,3±4,17ab 84,0±1,08е 
ІІ контролна 220,8±4,49a 85,8±1,19е 
І опитна 206,6±3,97d 76,1±1,33f 
ІІ опитна 212,1±3,50c 76,9±1,17f 
ІІІ опитна 219,8±4,42 76,5±1,38f 

Забележка: Стойностите, отбелязани с различни буквени символи в рамките 
на една колона са доказани: a-d при P<0.01; b-c при P<0.05; e-f при P<0.001. 

 
В периода от 11-я до 17-я ден наблюдаваните негативни тенденции в 

растежа се задълбочават. В резултат на това при тегленето на 17-я ден 
разликите между контролните и опитните групи достигат 5,2-9% и са 
математически доказани. Най-силно е изоставането в растежа при птиците от 
І опитна група, при която нивото на метионин е най-ниско. В подкрепа на това 
твърдение свидетелстват резултатите за относителния прираст. Отчитайки 
факта, че през по-голямата част от този възрастов период все още протича 
процесът на интензивно оперяване и нарастване на живата маса на птиците, 
получените резултати най-вероятно могат да бъдат свързани с по-ниска 
ефективност на усвояване на лимитиращите аминокиселини. Логиката на 
такова съждение може да бъде търсена във факта, че повишавайки 
съдържанието на лизин и метионин в смеските за ІІ-ра и ІІІ-та опитни групи, ние 
сме разширили съотношението между тях и останалите незаменими 
аминокиселини. При това най-вероятно треонинът се е оказала следващата 
критична за растежа аминокиселина (Boling and Firman, 1997). Според 
Маринов (2004) при такива условия треонинът има потенциал да понижи 
усвояването на останалите аминокиселини.  

При тегленето на 24-я ден най-тежки са били мъжките пъдпъдъци от І-ва 
контролна група, като разликата в сравнение с другите групи е 3,9-6,9% (табл. 
4).  

Анализът на прираста показва, че по-високата жива маса при 
контролните групи на 24-дневна възраст, всъщност се явява частично 
запазване на натрупаната през по-ранните възрастови периоди разлика 
(табл. 5). След 17-дневна възраст скоростта на растеж на птиците от 
контролните групи отстъпва на тази от опитните. Най-вероятно по-доброто 
тегловно развитие на пъдпъдъците от І-ва и ІІ-ра контролни групи до 17-дневна 
възраст им е гарантирало нормален растеж и през следващите възрастови 
периоди. От друга страна, не трябва да се пренебрегва фактът, че с 
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намаляване на потребностите на организма от протеин, последният започва 
да изпитва затруднения, свързани с освобождаването му от излишния азот 
(Boling and Firman, 1997).  

Таблица 4.  Жива маса на мъжки и женски пъдпъдъци от порода Фараон, g. 

Групи Възраст, дни 
17 24 31 

 Мъжки 
І контролна 103,85±1,89a 152,26±2,47a 185,59±2,68 
ІІ контролна 104,68±1,51be 146,48±1,95 180,19±2,32 
І опитна 96,2±1,59df 142,30±1,83d 180,0±2,10 
ІІ опитна 98,97±1,85c 145,47±2,36 181,81±2,45 
ІІІ опитна 99,40±1,46c 146,09±2,03 180,88±2,77 
 Женски 
І контролна 107,54±1,97a 155,37±2,44 195,35±2,44 
ІІ контролна 110,08±2,16ab 156,38±3,13 195,81±4,02 
І опитна 98,46±2,54d 149,26±2,88 195,38±3,52 
ІІ опитна 102,33±2,15c 151,25±2,53 194,59±2,75 
ІІІ опитна 101,92±2,04c 152,08±2,81 193,48±3,57 

Забележка: Стойностите, отбелязани с различни буквени символи в рамките 
на една колона са доказани: a-d при P<0.01; b-c при P<0.05; e-f при P<0.001. 

 
Таблица 5. Относителен прираст на мъжки и женски пъдпъдъци от порода 

Фараон, %. 

Групи Възрастов период, дни 
18-24 25-31 

 Мъжки 
І контролна 46,8±1,26 22,0±0,88 
ІІ контролна 40,1±0,76 23,2±1,39 
І опитна 48,2±1,26 27,2±1,15 
ІІ опитна 47,3±1,30 25,2±1,01 
ІІІ опитна 47,1±1,22 23,8±0,90 
 Женски 
І контролна 44,7±0,79 25,4±0,68 
ІІ контролна 42,1±0,84 25,3±1,07 
І опитна 52,2±1,47 31,0±0,95 
ІІ опитна 48,1±0,97 28,9±1,38 
ІІІ опитна 49,4±0,86 27,3±0,65 

 
По-интензивният растеж на пъдпъдъците от опитните групи в периода 

между 18-я и 24-я ден е позволило птиците от тези групи частично да 
компенсират изоставането в живата маса. През този период разликата в 
относителния прираст между опитните и І-ва контролна група е между 0,6 и 
16,8%, а между опитните и ІІ-ра контролна група - 14,3-24%.  

Относителният прираст на опитните групи в периода между 18-я и 24-я 
ден показва, че най-вероятно след 17-дневна възраст зависимостта на 
растежа на пъдпъдъците от общото съдържание на суров протеин и 
аминокиселините лизин и метионин започва да отслабва.  
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Резултатите за конверсията на фураж показват, че до 17-я ден птиците 
от опитните групи са усвоявали по-неефективно хранителните вещества от 
фуража (табл. 6). Разликите в сравнение с контролните групи варират от 3,3 
до 16,2%. 

Обобщаването на резултатите за периода между 18-я и 31-я ден показва 
тенденция към по-неефективно усвояване на фуража от контролните групи. 
Най-голямо влияние за крайния резултат е оказала конверсията на фураж в 
периода между 25-я и 31-я ден. Трябва да се отбележи, че съдържание на 
лизин над 0,95% и метионин над 0,4% през този възрастов период, особено в 
рамките на опитните групи, е предизвикало понижаване на ефективността на 
усвояване на фуража. Получената разликата има почти линеен характер (7% 
между І-ва и ІІ-ра опитни и 5% между ІІ-ра и ІІІ-та опитни групи).  

Таблица 6.   Конверсия на фураж, kg/kg прираст 
Възраст, Контролни групи Опитни групи 

дни І ІІ І ІІ ІІІ 
3-10 1.63 1.83 2.08 1.90 1.62 
11-17 2.25 2.33 2.50 2.54 2.66 
3-17 1.97 2.10 2.29 2.23 2.17 
18-24 3.15 3.48 3.06 3.23 3.21 
25-31 5.34 4.66 3.94 4.33 4.85 
18-31 4,05 4,02 3,47 3,73 3,93 
3-31 2.97 2.91 2.98 3.07 3.00 

 
Направеният анализ се подкрепя и от резултатите за конверсията на 

суровия протеин (фиг. 1), които допълват и подсилват данните, представени в 
табл. 6.  

 

Фигура 1. 
Конверсия на 
суров протеин, 
kg СП/kg прираст 

 
Фигурата показва, че до 17-дневна възраст 1 kg прираст се постига с 

оползотворяването на средно 0,51-0,56 kg фураж. 
През следващия възрастов период (18-24 дни) разликите в конверсията 

на суровия протеин между контролните и опитните групи достига 10,1-18,8%. 
През този период най-ефективно усвояват протеина птиците от І опитна 
група. Този резултат потвърждава твърдението, че ефективността на растежа 
зависи от съответствието между съдържанието на протеин в смеската и 
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моментните потребности на организма от него (Boling and Firman, 1997). В 
периода между 18-я и 24-я ден започва да се очертава тенденция за по-
неефективно усвояване на протеина от групите, консумирали фураж със 
съдържание на лизин над 0,95% и метионин над 0,4%. 

Между 25-я и 31-я ден разликите в конверсията на суровия протеин се 
задълбочават и достигат 23-48,6% между І-ва контролна и опитните и 6,9-
29,2% между ІІ-ра контролна и опитните групи. При опитните групи се очертава 
ясна зависимост на конверсията на суров протеин от нивото на синтетичните 
аминокиселини L-лизин и DL-метионин, а разликата между І-ва и ІІІ-та опитни 
групи достига 18,2%.  

1.2. Динамика на растежа в зависимост от продължителността на 
стартерния период. Тегловното развитие на пъдпъдъците в зависимост от 
продължителността на стартерния период е представено в табл. 7.  

Таблица 7. Жива маса на пъдпъдъците, g. 

Възраст, 
дни 

Контролни групи Опитни групи 
І ІІ І ІІ ІІІ 

Мъжки пол 
17 А 105,03±3,0 105,17±2,2 96,75±2,35 98,89±2,9 99,95±2,1 
24 А 151,31±4,1 147,54±3,0 141,06±2,4 143,16±3,7 146,54±1,9 
31 А 183,79±4,4 180,07±2,8 181,93±2,3 179,57±3,3 180,64±3,5 

Разлика 1:3**;2:3***;2:4*;2:5*;6:8* 
17 Б 103,85±1,9 104,18±2,2 95,66±2,3 99,05±2,5 98,85±2,2 
24 Б 153,22±3,2 145,41±2,7 143,55±2,9 147,95±3,0 146,14±2,9 
31 Б 187,38±3,4 180,32±3,2 179,58±3,7 184,23±3,7 179,70±3,1 

Разлика 1:3**;2:3***;2:4*;2:5*;6:8* 
 Женски пол 

17 А 107,23±3,0 110,19±3,5 100,12±4,0 103,32±3,1 101,91±3,1 
24 А 155,42±3,5 155,97±4,9 148,96±4,2 151,89±3,5 154,29±3,8 
31 А 195,32±3,5 195,45±6,1 193,92±4,6 193,45±4,0 193,07±5,7 

Разлика 1:3**;2:3**;2:4*;2:5* 
17 Б 107,86±2,8 109,95±2,9 98,46±2,5 102,33±2,2 101,93±2,8 
24 Б 155,32±3,6 156,83±4,3 149,57±4,3 150,62±4,0 153,90±3,2 
31 Б 195,39±3,7 196,20±5,8 196,83±5,7 195,73±4,2 193,93±4,6 

Разлика 1:3**;2:3**;2:4*;2:5* 
Забележка: Отчитането на достоверността на разликите става по групи от 3 

реда, като номерацията е отляво надясно – 1-5 – първи ред, 6-10 – втори ред, 11-15 – 
трети ред. Достоверни са само указаните разлики -* при Р≤0,05; ** при Р≤0,01 и *** при 
Р≤0,001. 

 
Данните от таблицата не дават ясен и категоричен отговор на въпроса 

за оптималната възраст, на която трябва да стане преходът от стартер към 
финишер. Диапазонът на вариране на разликите в живата маса на 24-дневна 
възраст при мъжките птици от А (преход към финишер на 18-дневна възраст) 
и Б (преход на 25-дневна възраст) подгрупите е в границите от 0,27 до 3,35%. 
На тази възраст само масите на мъжките от Б подгрупите на І-ва контролна и 
ІІІ-та опитна са по-ниски от същите в А подгрупите. При женския пол разликите 
между А и Б подгрупите са по-ниски и по-неустойчиви.  
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Получените резултати показват, че между 18-я и 24-я ден средната маса 
на пъдпъдъците не се е повлияла от съдържанието на хранителни вещества 
в смеската. Мъжките птици от Б подгрупите (хранени със стартерна смеска до 
24-я ден) са били незначително по-тежки от тези в А подгрупите (с 0,33%). При 
женските птици разлика почти няма (0,04%).  

Този резултат е достатъчно убедителен – след 17-дневна възраст 
интензивен растеж може да бъде постигнат с по-ниска концентрация на 
хранителни вещества.  

Анализът на разликата между живата маса на мъжкия и женския пол 
показва, че тя се увеличава от 3,1-3,2% на 17-я до 6,4-7,1% (Р<0,001) на 31-я 
ден (фиг. 2). 

  
Фигура 2. Жива маса на пъдпъдъците в 
зависимост от продължителността на 

стартерния период, g 

Фигура 3. Относителен прираст в 
зависимост от продължителността на 

стартерния период, % 
 

Таблица 8. Относителен прираст на пъдпъдъците, %. 

Възраст, 
дни 

Контролни групи Опитни групи 
І ІІ І ІІ ІІІ 

Мъжки пол 
18-24 А 44,15±1,0 40,35±0,8 46,10±1,7 45,04±1,4 48,40±1,7 
25-31 А 21,60±1,1 22,33±1,7 29,12±1,2 25,77±1,4 24,50±1,5 
18-24 Б 49,54±2,1 39,75±1,4 50,32±1,7 49,72±2,1 47,67±1,2 
25-31Б 22,44±1,4 24,16±2,3 25,22±1,9 24,64±1,5 23,10±1,1 

Разлика 1:2**;1:5*;1:11*;2:3**;2:4**;2:5***;6:8***;6:9*;7:8**;7:9*; 
11:12***;12:13***;12:14***;12:15*** 

 Женски пол 
18-24  45,29±1,2 41,59±1,1 49,51±2,2 47,30±1,4 49,21±1,2 
25-31 25,88±1,0 25,35±1,2 30,42±1,6 27,46±0,9 27,09±0,9 
18-24  44,17±1,1 42,65±1,4 55,00±1,8 48,93±1,4 49,60±1,3 
25-31 24,95±1,0 25,17±2,0 31,60±1,1 30,34±2,7 27,46±1,0 

Разлика 1:2*;1:5*;2:3**;2:4**2:5***;6:8*;7:8*;11:13***;11:14*;11:15**; 
12:13***;12:14**;12:15**16:18***;17:18**;18:20** 

Забележка: Отчитането на достоверността на разликите става по групи от 4 
реда (по полове), като номерацията е отляво надясно – 1-5 – първи ред, 6-10 – втори 
ред, 11-15 – трети ред и 16-20 – четвърти ред. Достоверни са само указаните разлики 
-* при Р≤0,05; ** при Р≤0,01 и *** при Р≤0,001. 

 
По-големи разлики между А и Б подгрупите се наблюдават при 

признака относителен прираст – средно 7,0-7,7% при мъжките и 4,9 при 
женските птици табл. 8. 
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В таблицата се откроява динамиката на прираста през възловия 
период между 18-я и 24-я ден. Особено подчертана е тази разлика между 
контролните и опитните групи (фиг. 2).  

В периода между 18-я и 24-я ден тази разлика съставлява 10-12% 
(P<0,001), като по-ясно изразена е тя при Б подгрупите (фиг. 3). Разликата в 
относителния прираст между А и Б подгрупите е по-голяма при опитните 
групи (4,5%) в сравнение с контролните (2,2%).  

В периода между 25-я и 31-я ден разликата между контролните и 
опитните групи се запазва на същите нива, но е по-голяма (12,85% при 
P<0,001) при А подгрупите (преминали към финишерна смеска на 18-дневна 
възраст). При птиците от Б подгрупите разликата е 10,3% (P<0,05). 

Данните за конверсията на фураж в зависимост от продължителността 
на стартерния период са представени в табл. 9. В таблицата правят 
впечатления сравнително близките средни стойности за конверсията между А 
и Б подгрупите в периода между 18-я и 31-я ден. Разликите са между 1,8 и 
6,2% и не очертават ясна зависимост за влияние от изпитвания фактор. 
Разглеждайки нещата в икономически аспект, се убеждаваме, че изпитваният 
фактор оказва значимо влияние върху разходите за 1 kg прираст (фиг. 4).  

Таблица 9.  Конверсия на фураж в зависимост от продължителността на 
стартерния период, kg/kg прираст 

Възраст,  Контролни групи Опитни групи 
дни 1 5 2 3 4 

18-24 А 3,22 3,45 3,38 3,16 3,22 
25-31 А 4,87 4,63 3,79 4,49 4,62 
18-24 Б 3,09 3,51 2,76 3,30 3,19 
25-31 Б 5,91 4,69 4,10 4,17 5,10 

18-31 3,94 3,98 3,58 3,77 3,84 
4,17 4,05 3,37 3,69 4,03 

Забележка: Стойността на прираста е изчислена на базата на стойността на 
изпитваните фуражни смески през 2001 год. 

 

 

Фигура 4. Разходи 
за постигане на 1 
kg прираст по 
възрастови 
периоди, лв 

 
Оттук може да се заключи, че ефективността на производството на 1kg 

пъдпъдъче месо е в пряка зависимост от възрастта, при която се 
осъществява прехода от стартрен към финишерен фураж. В тази връзка не 
трябва да се пренебрегва и значението на компонентния състав при 
приготвянето на комбинираните фуражи. 
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1.3. Растеж на пъдпъдъци от породата Фараон в зависимост от 
продължителността на угояването. Най-интензивен е растежът на 
пъдпъдъците до навършване на 17-дневна възраст (табл. 10).  

Таблица 10. Жива маса на пъдпъдъци от породата Фараон, g 
Възраст, дни Жива маса, g 

мъжки женски 
3 12,52±0,05 
10 44,23±0,14 

17 92,55±0,13 
91,21±0,64 * 93,90±0,83 

24 135,10±0,15 
133,03±1,05 ** 137,17±1,15 

31 168,29±0,17 
164,41±1,14 *** 172,62±1,38 

35 200,31±0,37 
191,28±1,46 *** 209,62±1,67 

39 210,88±0,83 
196,08±2,12 *** 227,70±2,62 

Забележка: Разликата между стойностите, отбелязани с * са достоверни: 
*при P<0,05; ** при P< 0,01 и *** при P<0,001.  

 

 

Фигура 5. Жива 
маса на мъжки и 
женски 
пъдпъдъци от 
порода Фараон, g 

 
При анализ на разликата между масата на мъжкия и женския пол се 

забелязва, че на 17-дневна възраст вече съществува доказана разлика 
между половете (P<0,05). Между 17- и 39-дневна възраст тази разлика се 
увеличава и към момента на настъпване на полова зрелост (36-39-дневна 
възраст) тя е най-голяма (фиг. 5). Основната причина за тази разлика е 
темпът на развитие на половата система при двата пола (Кудрявцев и кол., 
1974). След 35-дневна възраст мъжките пъдпъдъци много слабо променят 
живата си маса. През същия период при женския пол нарастването на живата 
маса запазва почти линейния си характер. Причина за това е развитието на 
яйцепровода и яйчника и навлизането на яйчните фоликули във фаза на бърз 
растеж (Йорданов, 1969). 

Изследването на конверсията на фураж показа, че най-ефективен е 
растежът през първите 10 дни от живота на пъдпъдъците, когато 1 kg прираст 
се постига с по-малко от 2 kg фураж. През следващите възрастови периоди 
ефективността на усвояване на хранителните вещества от фуража 
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постепенно намалява. Най-неефективна е конверсията на фураж през 
периода на полово съзряване на японските пъдпъдъци (табл. 11). 

Таблица 11.  Конверсия на фураж, kg/kg прираст 

Възраст, дни Конверсия на фураж 
мъжки женски 

3-10 (min÷max) 1,831±0,019 (1,743÷1,962) 
11-17 (min÷max) 2,621±0,040 (2,406÷2,867) 

18-24 (min÷max) 3,092±0,067 (2,781÷3,492) 
3,164±0,289 3,045±0,106 

25-31 (min÷max) 4,091±0,074 (3,656÷4,694) 
4,268±0,275 3,913±0,126 

32-35 (min÷max) 4,554±0,071 (3,299÷5,151) 
4,868±0,236* 4,290±0,109 

36-39 (min÷max) 8,317±1,027 (4,564÷19,986) 
13,719±1,514*** 5,810±0,720 

Забележка: Разликата между стойностите, отбелязани с * са достоверни: 
*при P<0,05; ** при P< 0,01 и *** при P<0,001.  

 
След 17-дневна възраст мъжкият пол усвоява по-неефективно 

хранителните вещества от фуража. След тази възраст разликата между 
половете се усилва и след 31-я ден тя е математически доказана. Причина за 
неефективната конверсия на фураж при мъжкия пол е практическата липса 
на прираст при тях, особено добре подчертана след 35-дневна възраст.  

 
1.4. Растеж на пъдпъдъци от породата Манджурски златисти при 

прилагане на прекъснати температурни режими през първите три 
седмици след излюпването. Температурният фактор е ключов за 
създаването на условия за комфорт на птиците. В зависимост от схемата на 
включване и изключване на отоплението в клетките с птици са отчетени 
известни разлики между максималните и минималните температури в 
клетките, но констатираните разлики не са оказали негативен ефект върху 
жизнеността и живата маса на пъдпъдъците (табл. 12). 

Таблица 12. Жива маса, g 
Възраст, 
дни 

Групи 
1 2 3 

1 9,23±0,06 9,25±0,06 9,21±0,06 
3 16,05±0,17 16,12±0,15 15,94±0,16 
7 32,08±0,56 31,58±0,50 31,39±0,54 
10 49,39±0,79 48,05±0,73 47,56±0,79 
14 72,73±1,18 71,92±1,15 71,33±1,23 
17 91,88±1,40 89,90±1,35 88,93±1,56 
21 118.48±1.71 118.70±1.54 118.70±1.69 
 

Изследването показа, че постоянната температура е особено важна 
между 3- и 5-дневна възраст, които са критични в живота на японските 
пъдпъдъци. След тази възраст температурните колебания вероятно са 
оказали стимулиращ ефект върху развитието на терморецепторите на 
птиците от опитните групи. В резултат на това до 7-дневна възраст са 
отчетени незначителните разлики в продуктивните показатели между групите.  
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В периода между 4-я и 7-я ден птиците от опитните групи са усвоявали 
по-ефективно фуража в сравнение с контролната група. Това в известна 
степен е неутрализирало забавянето на растежа на птиците от опитните 
групи (табл. 13). Среднодневният прираст при опитните групи незначително 
отстъпва на този от контролната (с 4,2% при 2-ра и с 2,6% при 3-та група). 
Таблица 13. Среднодневен прираст (g) и конверсия на фураж(kg/kg прираст)  
Възраст, 

дни 
Групи 

1 2 3 
СДП КФ СДП КФ СДП КФ 

4-7 4,0±0,1 1,97 3,8±0,1 1,94 3,9±0,1 1,91 
8-10 5,8±0,1a 2,32 5,5±0,1 2,39 5,4±0,1a 2,39 
11-14 5,8±0.1 2,86 6,0±0,1 2,72 6,0±0,1 2,68 
15-17 6,4±0,1ab 3,01 6,0±0,1a 3,06 5,9±0,1b 2,86 
18-21 6,6±0,1 4,03 6,8±0,1 3,74 6,8±0,2 3,21 

Забележка: СДП (среднодневен прираст); КФ (конверсия на фураж). 
 a,b; Разликите между групите, отбелязани с еднакви букви са доказани при 

P<0.05.  
 

Констатираното забавяне на растежа до 10-дневна възраст при птиците 
от опитните групи постепенно се компенсира в периода между 11-я и 14-я ден. 
През този период среднодневният прираст при опитните групи е бил по-висок 
в сравнение с контролната група.  

Възрастта между 15-я и 17-я ден е един от ключовите периоди в 
биологията на японските пъдпъдъци. Към неговия край птиците са почти 
напълно оперени (Genchev et al., 2008). Значителното намаляване на 
времето за отопляване на пъдпъдъците през този период, особено при 3-та 
група, се е отразило негативно върху консумацията на фураж от тях. През 
този период птиците от 3-та група са консумирали с 14,5% по малко фураж в 
сравнение с контролната група и с 9,5% по-малко от пъдпъдъците от 2-ра 
група. В противовес на това конверсията на фураж при тях е била най-
ефективна.  

В периода между 18-я и 21-я ден птиците от опитните групи са имали с 
2,7-3,2% по-висок среднодневен прираст в сравнение с контролната група. 
През този възрастов период конверсията на фураж при птиците от опитните 
групи е била по-ефективна, като особено подчертана е разликата между 1-ва и 
3-та група (25,5%). В резултат на това изоставането в живата маса при 
птиците от опитните групи се компенсира и при тегленето на 21-я ден 
разликите са незначителни. 

Обобщаването на резултати за първите три седмици от живота на 
пъдпъдъците показва, че след 10-дневна възраст константните температури 
могат да се превърнат в предпоставка за задържане на растежа през периода 
след пълното оперяване на птиците и достигане на независима 
терморегулация. По-ниската консумация на храна, съчетана с нейното по-
ефективно усвояване, демонстрирано от опитните групи, са отправна точка за 
по-ефективно производство на месо от японски пъдпъдъци. 

Като цяло, в резултат от прилагането на прекъснати режими на 
отопление до 3-седмична възраст, е реализирана икономия от 
електроенергия за отопление в размер на 33,6 - 42% (табл. 14). 

Анализът на направените разходи показа, че при използване на 
инфрачервени кварцови лампи, разходите за отопление на птиците от 1-ва 
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група съставляват 21% от общите разходи по отглеждане на птиците. 
Прилагането на експерименталните схеми за отопление са довели до 
понижаване на разходите за отопление между 13,4% (3-та група) и 15% (2-ра 
група). Това представлява редукция на общите разходи в размер на 28,7% (2-

ра група) – 36,5% (3-та група). 
Таблица 14.  Структура на разходите за електроенергия, % спрямо 1 група 

Възраст, дни  Групи 
1 2 3 

4-7 100 -33,7 -33,7 
8-10 100 -29,7 -47,4 
11-14 100 -10,3 -16,7 
15-17 100 -48,3 -56,7 
18-21 100 -46,7 -59,3 
Общо 100 -33,6 -42,0 

 
Условията на климата в България позволяват успешното прилагане на 

прекъснати схеми за отопление през цялото денонощие. Отчитайки факта, че 
при използване на различни електроуреди за отопление при производство на 
месо от японски пъдпъдъци, относителният дял на разходите за ток може да 
достигне до 35% от общите разходи (Кайтазов и Генчев, 2004), можем да 
направим извода, че опитните схеми имат потенциал да понижат тези 
разходи с около 1/3. Използването на инфрачервени кварцови лампи е далеч 
по-ефективен способ за отопление на птиците, защото разходите за 
електроенергия в този случай съставляват едва 21% от общите разходи по 
отглеждане на птиците.  

2. Кланични характеристики при японските пъдпъдъци. В табл. 15 
са представени основните кланични показатели при двете отглеждани в 
секция „Птицевъдство“ породи японски пъдпъдъци.  

Процентът на почистеното трупче без кожата и ядивните вътрешности 
(грил) е в пределите на 59-63% от живата маса, като по-високи са 
стойностите при породата Фараон (P<0,001). Този резултат е по-нисък в 
сравнение с публикуваните от Panda and Singh (1990) стойности – 65% за 
мъжките и 66% за женските пъдпъдъци. Причината за тази разлика е в това, 
че при нашите анализи почистването на трупчетата ставаше чрез одиране на 
кожата, заедно с перушината, което намалява рандемана с 5-6%.  

Важен признак, характеризиращ месодайните качества на японските 
пъдпъдъци, е процентът на разфасовките с висок относителен дял на месо 
(гърди с кост и бутчета, включващи бедро и подбедро). Техният относителен 
дял варира между 38,3 и 49,6% от масата на грила за гърдите с кост и между 
22,5 и 31,3% за бутчетата. По-съществена разлика между породите се отчита 
при разфасовката „бутчета“, като стойностите при породата Манджурски 
златисти са с 4,2% по-високи (P<0,001).  

Най-важният признак, характеризиращ месодайните качества на 
птиците, е делът на ръчно обезкостеното месо (месо от гърди и бутчета). При 
японските пъдпъдъци делът му варира между 35,3 и 41% от живата маса или 
47,6 - 67,0% от масата на грила.  

При анализ на признака в рамките на породите се забелязва, че 
относителният дял на ръчно обезкостеното месо при мъжките птици от 
породата Фараон е с 10,5% по-висок в сравнение с женския пол (P<0,001). 
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Основна причина за това е разликата в относителния дял на гръдното месо – 
12,9% (P<0,001). 

Таблица 15.  Кланични показатели при японски пъдпъдъци на 35-дневна 
възраст, % от масата на почистеното трупче 

Признаци 
Мъжки + Женски Мъжки Женски 

Порода Фараон 
n=93 n=59 n=34 

Рандеман - грил, %  62.96±0,29e 62.81±0.33 63.21±0.58 
*Карантия, % 8.48±0.08f 8.40±0.22 8.68±0.19 
Гърди с кост, %  44.57±0.32 46,98±0,27e 42.27±0.45f 
Бутчета, %  27.02±0.16f 27.41±0.16c 26.35±0.32d 
**Обезкостено месо, %  60.39±0.49 62.49±0.41e 56.53±0.82f 
Абдоминални 
тлъстини, % 

0.61±0.05 0.50±0.05d 0.89±0.10c 

 Порода Манджурски златисти 
n=54 n=28 n=26 

Рандеман - грил, %  60.75±0.34f 62.59±0.29e 58.77±0.32f 
*Карантия, % 10.15±0.21e 9.03±0.18f 11.35±0.21e 
Гърди с кост, %  44.65±0.38 45.93±0.43e 43.27±0.53f 
Бутчета, %  28.20±0.21e 27.98±0.28 28.44±0.33 
**Обезкостено месо, %  60.22±0.30 60.14±0.44 60.30±0.44 
Абдоминални 
тлъстини, % 

0.76±0.06 0.48±0.04f 1.07±0.09e 

Забележка: * Карантията включва сърце, далак, черен дроб и воденичка; ** 
Обезкостеното месо включва месото от гърдите и бутчетата. 

Разликите между стойностите, отбелязани с различни буквени символи са 
достоверни: c-d при P<0.01; e-f при P<0.001. Отчитането на разликите между породите 
е представено в колоната Мъжки+Женски. Отчитането на разликите между половете е 
представено само в рамките на породата. 

 
Възрастта на клане на японските пъдпъдъци е ключова не само за 

ефективността на производството, но и за външния вид на предлагания 
продукт. При предлагане на пазара минималните изисквания към трупчетата 
І-во качество е те да са по-тежки от 85 g (Рванкин, 1992). Това означава, че 
изборът на продуктивен тип за угояване е важен елемент от стратегията на 
месодобива. В повечето случаи при производство на яйца, добив на месо се 
получава от угояването и клането на ненужните за това производство мъжки 
птици. В табл. 16 са представени кланичните показатели при мъжкия пол от 
двете породи японски пъдпъдъци в зависимост от възрастта на клане на 
птиците.  

Рандеманът, както при заготовката „грил“, така и при заготовката 
„братфертиг“ е най-нисък на 31-дневна възраст. Разликите при грила са в 
пределите на 1,7-3,9% за породата Фараон и 3,1-2,5% за породата 
Манджурски златисти, като всички те са математически доказани. 

Общо делът на разфасовките гърди с кост и бутчета съставлява 71-
75% от масата на грила. При специализираната месодайна порода Фараон 
стойностите са по-високи (73,1-75,1%). Като пряко следствие от това делът на 
ръчно обезкостеното месо при тази порода е по-голям в сравнение с 
породата Манджурски златисти (62,5-64% срещу 59-61,5%). 

С увеличаване на възрастта на клане на птиците, при породата Фараон 
се забелязва тенденция към повишаване на дела на разфасовката „гърди с 
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кост“, като разликата между 31-я и 39-я ден е доказана (P<0,001). При 
породата Манджурски златисти на 39-дневна възраст е отчетен най-нисък 
относителен дял на гърдите (P<0,001). 

Таблица 16.  Кланични показатели при мъжки японски пъдпъдъци в 
зависимост от възрастта на клане 

Признаци 
31 дни 35 дни 39 дни 

Порода Фараон 
n=36 n=30 n=30 

Жива маса, g  132,28±1,97g 134,32±1,45g 159,00±2,80h 
Рандеман - грил, %  61,71±0,22dg 62.81±0.33e 64,20±0,29fh 

 -*братфертиг, %  69,92±0,21g 71.12±0.34ha 72,16±0,30hb 
**Карантия, % 8,37±0,11a 8.40±0.22 7,99±0,15b 
Гърди с кост, %  46,30±0,26g 46,98±0,27a 47,74±0,26bh 
Бутчета, %  27,88±0,17 27.41±0.16 27,37±0,19 
***Обезкостено месо, %  64,32±0,26g 62.49±0.41h 62,81±0,31h 
Абдоминални 
тлъстини, % 

0,37±0,03ad 0.50±0.05b 0,74±0,12e 

 Порода Манджурски златисти 
n=30 n=28 n=26 

Жива маса, g  104,12±1,64g 118,14±1,59h 121,83±1,91h 
Рандеман - грил, %  60,61±0,50gd 62.59±0.29h 62,16±0,30e 

 -*братфертиг, %  68,66±0,45g 71.21±0.32hd 69,71±0,33e 
**Карантия, % 8,98±0,26d 9.03±0.18g 7,85±0,24he 
Гърди с кост, %  45,10±0,73a 45.93±0.43g 43,28±0,29hb 
Бутчета, %  26,81±0,36ad 27.98±0.28b 27,82±0,17e 
***Обезкостено месо, %  58,72±0,48ag 60.14±0.44bd 61,61±0,21eh 
Абдоминални 
тлъстини, % 

0,27±0,02g 0.48±0.04h 1,04±0,12i 

Забележка: *Братфертигът включва грила, шийката и карантията; ** Карантията 
включва сърце, далак, черен дроб и воденичка; *** Обезкостеното месо включва 
месото от гърдите и бутчетата. 

Разликите между стойностите, отбелязани с различни буквени символи са 
достоверни: a,b,c - при P<0.05; d,e,f - при P<0.01; g,h,i при P<0.001.  

 
С увеличаване на възрастта между 31-я и 35-я ден делът на 

абдоминалните тлъстини нараства с 26% при породата Фараон и с 43% при 
породата Манджурски златисти (P<0.001). През следващия възрастов период 
ръстът е още по-голям – съответно 50% и 74% (P<0.001). Въпреки това, 
техният относителен дял, в сравнение с най-масово използваните от човека 
пилета бройлери, е пренебрежимо нисък – 0,27-1,04 при пъдпъдъците срещу 
2,5-3,5% от масата на почистеното трупче при бройлерите (Архипов, 2010).  

Излизайки извън рамките на относителните стойности, абсолютната 
маса на почистеното трупче бележи най-голям ръст между 35- и 39-дневна 
възраст при породата Фараон и между 31- и 35-дневна при породата 
Манджурски златисти (фиг. 6).  

Масата на почистеното трупче при породата Фараон е по-висока средно 
с 13,7 - 30,5% в сравнение със същата при породата Манджурски златисти. 
От фигурата се вижда, че и двете породи още на 31-дневна възраст покриват 
изискванията за минимална маса на почистеното трупче, за да бъдат 
категоризирани в І-во качество (Рванкин, 1992).  

32 
 



Масата на разфасовките „гърди с кост“ и „бутчета“ при породата 
Фараон са с 21,4-35,6% по-тежки в сравнение със същите при породата 
Манджурски златисти. Сравнявайки отделните разфасовки, се вижда, че 
процентните разлики между породите са по-големи при заготовката „гърди с 
кост“, а най-голяма е разликата на 39-дневна възраст (40,2%).  

 

 

Фигура 6.  Маса 
на грила и 
разфасовките 
„гърди с кост“ и 
„бутчета“, g 

 
При ръчно обезкостяване на месото от тези разфасовки, в зависимост 

от възрастта на клане, от едно трупче от породата Фараон се получава 
средно между 85 и 100 g диетично месо. При породата Манджурски златисти 
добивът е средно между 61 и 75 g, а разликата между породите е 25-39% 
(фиг. 7). 

 

Фигура 7. Маса 
на ръчно 
обезкостеното 
месо от гърдите 
и бутчетата, g 

 
Освен от угояване на млади птици, производство на месо от японски 

пъдпъдъци се получава и след клането на завършилите продуктивния цикъл 
стокови носачки или родителски форми (табл. 17). 

Кланичният рандеман при възрастните птици е по-нисък в сравнение с 
младите, а разликата при грила е в пределите на 6,3-6,9% (P<0,001). 
Получените от нас стойности за грила при възрастните птици са близки до 
публикуваните от Riegel et al. (2003) данни, касаещи птици от месодаен тип 
на приблизително същата възраст (62 и 56,6% съответно).  

Делът на разфасовката „гърди с кост“ е по-голям при младите птици 
(P<0,001), докато делът на бутчетата е по-малък. Делът на гръдното месо при 
младите японски пъдпъдъци е с 5-10% по-голям в сравнение с този при 
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възрастните птици (P<0,001). Делът на обезкостеното месо от бутчетата и 
при двете породи е по-голям при възрастните птици, но разликата (8,6%) е 
доказана само при породата Манджурски златисти (P<0,001). 

Таблица 17.  Кланични показатели при млади и възрастни японски 
пъдпъдъци, % от грила  

Признаци 
31-39-дневни 185-дневни 

Порода Фараон 
n=195 n=30 

Рандеман - грил, % от ж.м 62,20±0,19*** 58,39±0,80 
Гърди с кост, %  46,95±0,17*** 43,61±0,43 
Бутчета, %  27,60±0,11 27,82±0,25 
Месо от гърди, %  41,13±0,19*** 37,27±0,43 
Месо от бутчета, % 22,33±0,10 22,70±0,22 
Абдоминални тлъстини, % 0,85±0,04 1,38±0,18*** 
 Порода Манджурски златисти 

n=108 n=30 
Рандеман - грил, % от ж.м 61,57±0,27*** 57,61±0,64 
Гърди с кост, %  44,31±0,21*** 42,65±0,52 
Бутчета, %  27,15±0,36 28,64±0,31* 
Месо от гърди, %  37,79±0,16*** 36,05±0,56 
Месо от бутчета, % 21,63±0,26 23,67±0,35*** 
Абдоминални тлъстини, % 0,83±0,06 1,31±0,19** 

Забележка: Разликите между стойностите, в рамките на породата, отбелязани 
с * са достоверни: * - при P<0.05; ** - при P<0.01; *** при P<0.001.  

 

 

Фигура 8.  Маса на 
грила и на ръчно 
обезкостеното 
месо от гърдите и 
бутчетата, g 

 
Общата маса на обезкостеното месо от гърдите и бутчетата е 82,5-99,1 

g при породата Фараон и 77,3-83,4 g при другата порода (фиг. 8). 
Абсолютната маса на добитото месо от възрастните птици Фараон е с 16,7% 
повече в сравнение с младите. При манджурските тази разлика е 7,3%. 
Всичко това показва, че ръчното обезкостяване на месото от възрастните 
птици има потенциал да се превърне в доходоносно перо при осигуряване на 
месна суровина за технологична преработка в диетични или функционални 
храни. 

Абсолютната маса на грила при възрастните птици е с 15,1-21,6% по-
висока в сравнение с младите. Независимо от това, отчитайки факторите 
външен вид на трупчетата, вкусови и физико-химични свойства на месото, 
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трябва да се признае, че при предлагане под формата на грил, възрастните 
птици едва ли биха били предпочитани от потребителите.  

3. Физикохимични свойства на месо от японски пъдпъдъци. 
3.1. Влияние на възрастта на клане на пъдпъдъците върху 

физикохимичните и технологични свойства на месото. Между 20-та и 30-та 
мин. след клането на пъдпъдъците стойностите на рН на месото от гърдите 
са между 6,1 и 6,2, а на месото от бутчетата между 6,6 и 6,9 (табл. 18). 

Таблица 18.  Физикохимични и технологични свойства на месо от японски 
пъдпъдъци от порода Манджурски златисти, % 

Признаци Възраст, 
дни 

Мъжки Разлика, % Женски 
x ±Sx x ±Sx 

рН месо от гърди, 
20 мин. след 
клането 

31 6,18 0,16 -2,0 6,06 0,06 
35 6,10 0,05 1,9 6,21 0,06 
39 6,18 0,05 -1,9 6,06 0,08 
42 6,11 0,11 0,9 6,16 0,09 

рН на месо от 
гърди, 24h след 
клането 

31 5,90 0,05 -1,7 5,80 0,05 
35 6,00 0,05 -0,1 5,99 0,08 
39 5,91 0,06 -0,7 5,86 0,05 
42 5,88 0,09 1,2 5,95 0,06 

рН на месо от 
бутчета, 20 мин. 
след клането 

31 6,63 0,12 -0,9 6,58 0,08 
35 6,70 0,09 0,7 6,74 0,05 
39 6,78 0,03 -0,4 6,75 0,06 
42 6,84 0,04 1,2 6,92 0,03 

рН на месо от 
бутчета, 24h след 
клането 

31 6,52 0,11 -2,3 6,37 0,07 
35 6,53 0,11 -0,2 6,52 0,13 
39 6,65 0,07 -1,1 6,58 0,06 
42 6,66 0,09 2,9 6,85 0,04 

Загуби от 
изпарения при 
изстиване на 
трупчето 

31 1,07 0,05 -2,0 1,09 0,03 
35 0,88 0,08 1,9 0,77 0,11 
39 0,78 0,09 -1,9 0,80 0,12 
42 0,63 0,03 0,9 0,74 0,07 

ВЗС на месо от 
гърди 

31 19,32 0,63 2,1 19,73 0,91 
35 20,14 0,55 1,0 20,35 0,41 
39 19,74 1,19 4,9 20,77 1,46 
42 18,07 1,40 16,7 21,70 1,51 

ВЗС на месо от 
бутчета 

31 18,33 0,56 2,9 18,88 1,31 
35 19,92 1,43 -9,4 18,20 1,27 
39 18,44 1,78 -2,2 18,05 1,91 
42 19,58 1,84 -7,3 18,24 1,80 

Крехкост на m. 
pectoralis, оР 

31 243,47 5,19 5,6 257,87 7,21 
35 257,87 7,21 1,5 261,67 5,16 
39 265,87 4,65 5,7** 282,07 4,14 
42 273,93 5,42 5,4 289,67 6,47 

 
Стойностите на рН на MPS както 30 минути след настъпване на 

смъртта, така и на 24-я час post mortem, не отбелязват тенденция на 
зависимост както от възрастта на клане, така и от пола на птиците. По-
интензивният спад на рН стойностите при гръдното месо, в сравнение с 
месото от бутчетата, се свързва с морфологичния строеж на мускулите от 
съответните топографски области. Гръдните мускули са типичен 
гликолитичен тип, при които относителният дял на светлите мускулни влакна 
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е по-висок. Известно от литературата е, че с увеличаване на относителния 
дял на влакната от гликолитичен тип в мускулните снопчета, стойностите на 
рН намаляват по-бързо (Lefaucheur, 2001; van Lengerken et al., 2002).  

Анализът на спада на рН стойностите на гръдното месо при породата 
Фараон разкрива, че най-динамични са промените през първите 4 часа след 
клането, когато приключват процесите, водещи до rigor mortis (фиг. 9). През 
този период абсолютният спад ΔрН4 на MPS e 0,52-0,73, което се равнява на 
7-11,3%. След преминаването на rigor mortis, стойностите на рН се променят 
незначително. Така след 24 часа стойностите на рН достигат 5,6±0,1 
(вариране от 5,2 до 6,1), което представлява относителен спад от 10,1-13,6%.  

 

Фигура 9. 
Динамика на 
промяна на рН 
стойностите на 
гръдно месо 
при пъдпъдъци 
от породата 
Фараон 

 
Стойностите на рН на месото от бутчетата при породата Манджурски 

златисти показват тенденция на зависимост от възрастта на клането. 
Причините за този резултат могат да бъдат разглеждани в няколко посоки. От 
една страна, стойностите на рН са зависими от морфологичния строеж на 
мускулите, който определя функционалната им принадлежност (Рибарски и 
кол., 1995). От другата страна е съдържанието на гликоген в мускулите, 
чиито запаси в значителна степен са зависими от двигателната активност и 
наличието на стресиращи фактори в предкланичния период (Duthie et al., 
1987; Berri et al., 2001; Le Bihan-Dual, 2004). В края на 24-я час след клането 
на пъдпъдъците рН на месото от бутчетата достига стойности от 6,58±0,04 
(Манджурски златисти) и 6,12±0,04 (Фараон).  

Освен стойностите на рН, друг важен за качеството на месото признак 
са неговите хидрофилни свойства. Мускулната тъкан съдържа около 75% 
вода, от която само 10-15% е химически свързана с белтъците. Един от 
признаците, характеризиращи хидрофилните свойства е загубата на маса при 
изстиване на трупа. При пъдпъдъците от породата Манджурски златисти тези 
загуби варират в границите на 0,6-1,1% от масата на трупа. При този признак 
се отчита слаба тенденция към понижаване на стойностите с увеличаване на 
възрастта за клане на птиците.  

Другият важен признак – водозадържащата способност (ВЗС) на 
месото, показва, че загубите на вода от гърдите и бутчетата варират в 
границите на 18,1-21,7%, което е предпоставка да бъдат оценени като много 
добри за птичите меса. Средната загуба на вода при компресия на месото от 
гърдите е 19,3±0,46 % при мъжкия и 20,6±0,52 % при женския пол. При месото 
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от бутчетата средните загуби на вода са 19,1±0,65% за мъжкия и 
18,34±0,68 % за женския пол.  

Според голяма част от потребителите един от най-важните признаци, 
характеризиращи качеството на месото, е неговата крехкост. Под влияние на 
редица процеси, протичащи на молекулно равнище през периода на зреене, 
месото придобива свойствен вкус и аромат, като при това се повишава и 
неговата крехкост. Изследването на този признак на примера на гръдното 
месо показа, че той е зависим както от пола на пъдпъдъците, така и от 
възрастта на клане на птиците (табл. 18, фиг. 10). В рамките на изследването 
крехкостта на гръдното месо при породата Манджурски златисти варира 
между 201 и 321оР, а средните стойности за признака са съответно 
261,2±2,83оР за мъжкия и 275,0±3,27оР за женския пол (Р<0.01). С 
увеличаване на възрастта за клане на птиците крехкостта на гръдното месо 
се увеличава. При двата пола разликата между стойностите на признака на 
31- и 42-дневна възраст е около 11% (Р<0.001 за мъжкия и Р<0,01 за женския 
пол).  

 

Фигура 10. 
Крехкост на 
гръдно месо при 
пъдпъдъци от 
породата 
Манджурски 
златисти, оР 

 
Цветът на месото е много важен при оценката на неговото качество 

(табл. 19). Светлостта на гръдното месо при японските пъдпъдъци не се 
влияе от пола на птиците. Средните стойности при мъжкия пол са 45,0±0,4 
срещу 44,8±0,3 при женския. Диапазонът на вариране на признака е между 
40,6 и 56,1. Единствено при клането на 31-дневна възраст между двата пола 
е констатирана разлика от 5,6% (Р<0,01), която е трудна за обяснение. С 
увеличаването на възрастта на клане на птиците се наблюдава устойчива 
тенденция към потъмняване на месото (фиг. 11), установена както при 
породата Манджурски златисти, така и при породата Фараон.  

Пигментното насищане на гръдното месо в червено-зеления спектър 
(а*) при породата Манджурски златисти е 10,4±0,22 при мъжкия и 10,5±0,22 
при женския пол. При породата Фараон варирането на а* върху медиалната 
повърхност на m. pectoralis е от 10,5 до 19,1, а върху латералната от 11,3 до 
20.  

Пигментното насищане на m. pectoralis в жълто-синия спектър (b*) 
показва вариране от 7,9 до 13,4 при породата Манджурски златисти и от 9 до 
13,9 при породата Фараон.  
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Таблица 19.  Цвят на гръдно месо при пъдпъдъци от породата Манджурски 
златисти 

Признаци Възраст, 
дни 

Мъжки Разлика, % Женски 
x ±Sx x ±Sx 

Светлост (L*) 

31 48,19 0,83 -5,6** 45,62 0,51 
35 44,32 0,82 2,9 45,62 0,73 
39 44,16 0,60 -0,4 44,00 0,43 
42 43,25 0,51 -1,4 42,66 0,42 

Червенина (a*) 

31 9,26 0,39 8,1 10,07 0,50 
35 9,91 0,45 6,4 10,58 0,52 
39 10,65 0,27 -0,8 10,56 0,30 
42 11,83 0,36 -9,2 10,83 0,46 

Жълтеене (b*) 

31 11,18 0,43 -3,5 10,79 0,30 
35 10,92 0,38 3,8 11,36 0,38 
39 10,61 0,36 -2,4 10,36 0,34 
42 11,00 0,27 -7,8 10,20 0,20 

Наситеност на 
цвета (С*) 

31 14,60 0,40 1.5 14,82 0,46 
35 14,79 0,50 5,0 15,58 0,58 
39 15,05 0,39 -1,6 14,81 0,40 
42 16,16 0,41 -8,5* 14,90 0,44 

Хюе, ho 

31 0,41 0,08 22.1 0,53 0,07 
35 0,50 0,06 5,9 0,53 0,07 
39 0,65 0,04 2,9 0,67 0,04 
42 0,72 0,05 3,7 0,74 0,03 

 

 

Фигура 11.  
Стойности на L* на 
гръдно месо при 
пъдпъдъци от 
породата 
Манджурски 
златисти 

 
Пигментното насищане на m. pectoralis в червения и жълтия спектър 

придават на гръдното месо от японски пъдпъдъци отлична наситеност на 
цвета (С*). Средните стойности на С* са в пределите на 14,6±0,4 - 16,2±0,4.  

3.1.1. Физикохимични свойства на месо от млади (35-дневни) и 
възрастни (185-дневни) японски пъдпъдъци. Анализът на динамиката на 
промяна на стойностите на рН на гръдния мускул през първите часове след 
клането разкрива някои различия, свързани с възрастта на пъдпъдъците 
(фиг. 12). На 30-та минута след клането стойности на рН при птиците на 185-
дневна възраст са по-високи (Р<0,05), в сравнение със същите при 35-
дневните пъдпъдъци. 
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През следващите 4 часа гликолизата при възрастните птици протича 
по-интензивно. В резултат на това при изследването на 4-я час post mortem 
стойностите на рН при 185-дневните птици са с 3% по-ниски (Р<0,001) в 
сравнение с тези при младите пъдпъдъци. По-интензивната гликолиза в 
гръдния мускул при възрастните птици може да бъде свързана с възможно 
по-високото съдържание на гликоген в мускула. Тази хипотеза изглежда 
логична на фона на по-ниската двигателна активност на 185-дневните птици. 
От друга страна изследванията на Рибарски и кол. (1995) показват, че с 
увеличаване на възрастта на пъдпъдъците, процентът на светлите мускулни 
влакна в m. pectoralis се увеличава.  

 

Фигура 12. Динамика 
на промяна на рН 
стойностите на гръдно 
месо в зависимост от 
възрастта на клане на 
птиците и срока на 
хладилно съхранение 

 
В подкрепа на това свидетелстват резултатите от проучване на 

морфологичния профил на m. pectoralis. Установи се, че на 35-дневна 
възраст m. pectoralis при японските пъдпъдъци е изграден от 97,6-98,4% 
мускулна тъкан, 1,4-1,8% съединителна и 0,3-0,6% интрамускулна мастна 
тъкан (фиг. 13), а съотношението между тъмните и светлите мускулни влакна 
е 95,7-96,4% към 3,6-4,3% (фиг. 14). 

  
Фигура 13. Морфологичен строеж на m. 

pectoralis при 35-дневни японски 
пъдпъдъци. 

Фигура 14.  Съотношение между 
различните типове мускулни влакна в m. 

pectoralis на 35-дневна възраст 
 
След преминаването на rigor mortis и по-нататъшното понижаване на 

стойностите на рН до 24-я час след клането мускулните протеини понижават 
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хидрофилните си свойства и способността си да задържат част от 
свободната вода. Изследването на ВЗС на 24-я час post mortem показва, че 
по-добра е водозадържащата способност на месото при възрастните птици. 
Разликата в сравнение с младите е 20,5% (P<0.001) при m. pectoralis 
superficialis (MPS) и 27,4% (P<0.001) при m. femorotibialis (MFT) (фиг. 15). 

 

Фигура 15.  
Загуба на вода 
при месо от 
японски 
пъдпъдъци, % 

 
Голяма част от изследователите смятат, че технологичните свойства 

на месото в голяма степен зависят от комплексната обвързаност на рН с 
морфологичната структура, цвета и водозадържащата му способност (Van 
Laack et al., 2000, Qiao et al., 2001, Barbut et al., 2005, Fraqueza et al., 2006). 
Не без значение в тази поредица е и крехкостта на месото, чрез която 
потребителят възприема консумирания продукт (фиг. 16).  

Представените на фигурата резултати за породата Манджурски 
златисти са очаквани. Те следват логическата зависимост, крехкостта на m. 
pectoralis при възрастните птици да бъде по-ниска, поради увеличаване на 
относителния дял на съединителната тъкан, разположена между мускулните 
влакна и мускулните снопчета. Не така логични са резултатите при породата 
Фараон. Степента на проникване на иглата на пенетрометъра в m. pectoralis е 
по-голяма при възрастните птици. Особено подчертано е това при женския 
пол. 

 

Фигура 16. Крехкост на 
гръдно месо в 
зависимост от 
възрастта на клане на 
пъдпъдъците, оР 

 
В тази връзка единственото обяснение, което може да бъде дадено е 

това, че с увеличаване на възрастта на птиците в гръдния мускул нараства 
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дела на белите мускулни влакна (Рибарски и кол., 1995), които имат по-
голям диаметър (Riegel et al., 2003). Така на единица площ съотношението 
между мускулна и съединителна тъкан се разширява, а това намалява 
съпротивлението при пенетрация. Освен това интензивността на селекцията 
за по-добри месодайни качества при птиците води до увеличаване на 
размера на мускулните влакна, включващо удължаване и удебеляване 
(Guernec et al., 2003; Le Bihan-Duval, 2004).  

3.2. Влияние на породата на пъдпъдъците върху 
физикохимичните свойства на месото. За установяване на влиянието на 
породата върху физикохимичните свойства на месото на 35-дневна възраст 
на птиците беше проведено изследване на гръдните мускули. Получените 
резултати са отразени в табл. 20. Съществени разлики в рН стойностите 
между породите Фараон и Манджурски златисти не се установяват. На 30-та 
минута post mortem стойностите на рН1 при двата гръдни мускула варират 
приблизително в един и същ диапазон (5,62-6,72). Това е диапазонът на 
вариране, установен и от други автори (Tarasewicz et al., 2007). Разликата 
между двете породи е в пределите на 0,8-1,1%. 

Таблица 20  Физикохимични свойства на гръдните мускули при породите 
Манджурски златисти и Фараон 

Признаци m. pectoralis superficialis  m. pectoralis profundus  
Фараон Манджурски 

златисти 
Фараон Манджурски 

златисти 
рН30min 6,2±0,03 6,1±0,06 6,2±0,03 6,1±0,05 

min ÷ max 5,91÷6,38 5,69÷6,72 6,03÷6,41 5,62÷6,52 
VC, % 2,01 3,99 2,34 3,30 

Разлика,% 1,1 0,8 
рН24 5,5±0,05 5,4±0,03 5,5±0,03 5,5±0,03 

min ÷ max 5,21÷6,05 5,25÷5,64 5,43÷5,71 5,3÷5,74 
VC, % 3,59 2,25 1,93 2,38 

Разлика,% 1,7 0,2 
∆рНабс. 0,61±0.05 0,67±0.05 0,62±0.03 0,64±0.05 

min ÷ max 0,27÷0,97 0,38÷1,11 0,46÷0,87 0,29÷1,08 
VC, % 34,34 33,41 20,22 29,72 

Разлика,% 8,5 3,3 
∆рНотн. 0,10±0,01 0,11±0,01 0,10±0,01 0,10±0,01 

min ÷ max 0,05÷0,15 0,07÷0,17 0,07÷0,14 0,05÷0,17 
VC, % 33,17 29,66 19,01 27,39 

Разлика,% 8,6 3,2 
ВЗС24 21,4±0,8 23,1±0,8 21,9±0,8 23,7±0,9 

min ÷ max 15,88÷27,43 16,04÷36,10 14,46÷29,29 18,25÷41,34 
VC, % 16,88 18,27 16,40 19,90 

Разлика,% 7,3 7,5 
 

На 24-я час post mortem стойностите на рН2 при двата гръдни мускула 
се понижават и достигат нива от 5,4-5,5, а разликата между породите е 
незначителна – 0,2-1,7%. Стойностите на рН2 дават основание да приемем, 
че гликогенните резерви в скелетната мускулатура и скоростта на 
протичането на анаеробните гликолитични процеси post mortem и при двете 
породи пъдпъдъци са приблизително еднакви.  
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Сравнителните проучвания върху стойностите на рН при 
повърхностния гръден мускул, получен от различни видове птици (японски 
пъдпъдъци, пилета, яребици и пуйки) показват, че m. pectoralis superficialis на 
японските пъдпъдъци е с най-високи стойности на рН, както преди 
настъпването на rigor mortis (6,58), така и след преминаването му (6,38) 
(Karakaya et al., 2005). Това дава основание да приемем, че гликолитичният 
процес в гръдната мускулатурата на японските пъдпъдъци протича по-плавно 
в сравнение с другите стопански видове птици и особено с пилетата 
бройлери и пуйките.  

ВЗС на месото най-силно се влияе от стойностите на рН през първите 
часове post mortem. Получените резултати за ВЗС показват, че разликата 
между породите при двата проучвани мускула е минимална. Открива се 
обаче определена зависимост между стойностите на ∆рНabs и ВЗС, като тя е 
определяща за ВЗС на месото. 

Таблица 21.   Цвят на гръдните мускули 

Признаци 
m. pectoralis superficialis  m. pectoralis profundus  
Фараон Манджурски 

златисти 
Фараон Манджурски 

златисти 
Светлост L*4 44,37±0.586 45,64±0.605 47,45±0.483 46,52±0.850 

min ÷ max 40,18÷49,45 40,42÷50,48 42,39÷50,63 39,54÷51,80 
VC, % 6,19 5,93 4,78 8,17 

Разлика,% 2,8 2,0 
Светлост L*24 48,39±0.725 47,92±0.663 50,58±0.802 49,92±0.829 

min ÷ max 42,39÷51,93 43,45÷52,45 46,21÷58,84 41,32÷53,64 
VC, % 5,80 5,87 6,14 7,05 

 1,0 1,3 
Червенина a*4 17,62±0.399 18,59±0.390 10,83±0.435 12,69±0.458 

min ÷ max 14,40÷21,38 14,57÷21,13 7,10÷14,61 9,26÷17,39 
VC, % 10,62 9,38 18,84 16,13 

Разлика,% 5,3 14,6 ** 
Червенина a*24 18,50±0.592 19,20±0.672 13,68±0.907 14,86±0.673 

min ÷ max 13,94÷21,50 15,19÷24,22 9,50÷21,81 10,22÷20,57 
VC, % 12,39 14,85 25,68 19,23 

Разлика,% 3,6 7,9 
Жълтеене b*4 10,91±0,252 11,44±0,362 5,86±0,330 6,51±0,399 

min ÷ max 8,85÷13,26 8,91÷14,78 3,68÷9,42 4,03÷10,60 
VC, % 10,84 14,15 26,44 27,41 

Разлика,% 4,6 10,0 
Жълтеене b*24 12,30±0.494 12,72±0,745 9,46±0.960 9,30±0,874 

min ÷ max 8,27÷15,24 8,49÷22,66 4,86÷15,31 3,72÷18,50 
VC, % 15,56 24,85 39,34 39,88 

Разлика,% 3,3 1,6 
∆E* 5,20±0,832 4,40±0,814 8,27±1,307 7,37±1,088 

min ÷ max 1,45÷10,46 1,02÷12,14 3,53÷18,05 1,92÷18,26 
VC, % 55,48 71,67 54,71 57,21 

Разлика,% 18,2 12,3 
 
Изследването на цвета на месото показа, че на 4-я час post mortem 

разликите между стойностите на L*4 при двете породи пъдпъдъци са 
минимални и недостоверни (табл. 21). Стойностите на L*4

 варират между 39,5 
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и 51,8, а разликата между породите е 2-2,8%. На 24-я час post mortem 
стойностите на L*24

 се повишават с 18,6 и 26,2% и достигат 41,3-58,8. 
Стойностите на а* основно зависят от съдържанието на миоглобин в 

мускулните влакна, който е основният пигмент, определящ цвета на месото. 
В зависимост от преобладаващата в момента на изследването форма на 
миоглобина (оксигенирана – MbO2, възстановена – Mb или окислена – MMb), 
цветът на месото при различните изследвания може значително да се 
различава (Dal Blasco et al., 1997).  

Получените резултати при проучваните мускули варират между 13,9 и 
24,2 при MPS и между 7,1 и 21,8 при MPP. Както на 4-я, така и на 24-я час post 
mortem стойностите на признака и при двата мускула са по-ниски при 
породата Фараон. Сравнявайки двата гръдни мускула, по-интензивна е 
пигментацията при MPS, а разликите в сравнение с MPP са между 46,5 и 
62,7% (Р<0,001) при изследването на 4-я час и между 29,2 и 35,2% (Р<0,001) 
на 24-я час post mortem. През периода на съхранение на месото между 4-я и 
24-я час червенината на месото се повишава средно със 17,2-18% при MPS и 
с 15,9-16,7% при MPP (Р<0,05).  

Жълтеенето на месото (b*) се повлиява от множество пигменти, които 
могат да усилят или отслабят цвета в жълто-синия спектър. Стойностите на b* 
при породата Фараон са по-ниски в сравнение с тази при Манджурските. 
Между 4-я и 24-я час от съхранението стойностите на b* се повишават, като 
много по-силно изразен е този ръст при MPP (42,9-61,4%). Сравнявайки двата 
гръдни мускула установяваме, че жълтеенето е по-силно изразено при MPS. 
Разликата между стойностите при изследването на 24-я час post mortem е 
между 30 и 36,8% (Р<0,001). Разликата между породите е незначителна – 
3,3% при MPS и 1,6% при MPP.  

Цветовата разлика ∆E* варира в доста широк диапазон между 1,0 и 
12,1 при MPS и от 1,9 до 18,3 при MPP. Сравнявайки средните стойности 
между породите се вижда, че ∆E* е по-голяма при породата Фараон, като при 
MPS разликата е 18,2%, а при MPP – 12,3%. Сравнявайки двата мускула 
трябва да отбележим, че цветовата разлика е по-отчетлива при MPP. 
Стойностите на ∆E* при този мускул са с 37,2-40,3% (Р<0,05) по-високи в 
сравнение с тези при MPS.  

3.3. Влияние на условията и продължителността на съхранение 
на месото от японски пъдпъдъци върху физикохимичните му свойства. 
Обобщените резултати за двете породи показват, че кривите на понижаване 
на стойностите на рН при MPS и MPP са приблизително еднакви (фиг. 17). 
След 30-та минута рН на гръдните мускули рязко се понижава, като в края на 
периода на хладилното съхранение (72-я час) достига стойности между 5,13 и 
5,82 (P<0,001). При MFT се наблюдава сходна тенденция, но стойностите на 
30-та минута варират между 6,0 и 6,9. По-високите стойности на рН при MFT 
се дължат на относително високото процентно съдържание на червени 
мускулни влакна, способни да освобождават енергия след 
дефосфорилизиране на АТФ до АДФ. От 30-та минута до края на хладилното 
съхранение на месото рН стойностите на MFT се понижават с 8,3% (P<0,001). 

При трите изследвани мускули най-динамичен е спадът през първите 
4 часа след клането, когато протичат и процесите, водещи до rigor mortis. 
След този час на изследване до края на хладилното съхранение, рН 
стойностите се понижават много плавно.  
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Фигура 17. 
Динамика на 
промяна на рН при 
охладено и 
замразявано месо 
от японски 
пъдпъдъци 

 
След замразяване на трупчетата и последващо размразяване, рН 

стойностите се повишават в сравнение с незамразяваното месо (1,5% при 
MPP и 3,5% при MFT). Вероятно обяснение на този факт може да се търси в 
натрупването на продукти от разпада на част от протеините, които повишават 
алкалността на изследваните проби.  

С увеличаване на срока на хладилно съхранение, месото понижава 
способността си да задържат част от свободната вода (фиг. 18). За целия 72-
часов срок на съхранение ВЗС достоверно намалява (P<0,001), а най-силно 
изразено е това при MPP. 

 

Фигура 18. Загуба 
на вода при 
охладено и 
замразявано месо 
от японски 
пъдпъдъци 

 
В периода между 4-я и 24-я час след клането ВЗС на гръдните мускули 

намалява с 10,4% (Р<0,01 при MPS и Р<0,05 при MPP). Малко по-забавена е 
динамиката на промяна на ВЗС през този период при MFT – около 6,3%. В 
периода между 24-я и 48-я час намаляването на ВЗС продължава, като 
разликите в сравнение с предходното изследване са съответно 6,7% при 
MPS, 13,5% при MPP (Р<0,05) и 3,0% при MFT.  

След замразяване и размразяване на месото, се наблюдава рязко 
понижаване на загубата на вода (8,3-17,4%), като разликите при всички 
изследвани мускули са доказани. По-силно изразен е ефектът при MPP 
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(Р<0,001), които в охладено състояние съдържа повече вода. Този мускул 
претърпява по-силни поражения върху структурата си, в резултат на 
разрушителното въздействие на образуващите се при замразяването 
кристали лед. Те разрушават сарколемата и водят след размразяването до 
загуба на месен сок. При тези условия е логично да се приеме, че загубата на 
вода от размразеното месо (освободило голяма част от свободна вода под 
формата на месен сок), ще бъде по-ниска. 

 

Фигура 19. 
Стойности на L* 
при охладено и 
замразявано 
месо от японски 
пъдпъдъци 

 
За целия период на хладилно съхранение (0-72 часа), стойностите на 

L* се повишават средно между 2,5% (MFT) и 8% (MPP) (фиг. 19). При двата 
гръдни мускула най-динамични са промените на L* през първите 24 часа post 
mortem, когато то става по-светло (Р<0,001). За целия период на хладилно 
съхранение светлостта на двата гръдни мускула се повишава с 6,6-8%, но 
стойностите на L* са по-ниски, в сравнение със същите при MFT. Динамиката 
на промяна на средните стойности на L* при MFT е по-различна, в сравнение 
с тази при гръдните мускули. През първите 24 часа стойностите на L* при 
MFT не се променят съществено. В периода между 24-я и 48-я час post mortem 
стойности на L* намаляват (Р<0,001), а след 48-я час те отново се повишават 
и достигат 54,4±0,77. 

Комплексът от фактори, които въздействат върху количеството на 
погълната и разсеяната светлина могат да обяснят голямата разлика между 
публикуваните в литературата резултати за светлостта при гръдно месо от 
японски пъдпъдъци. Подобно на нашите резултати Wojtysiak and Poltowicz 
(2006) установяват, че за срока на хладилното съхранение на месото, 
стойностите на L* се повишават достоверно, като при гръдните мускули най-
интензивни са промените през първите 24 часа (Qiao et al., 2001; Petracci et 
al., 2004). През този период протичат множество процеси, водещи до 
отслабване на хидрофилните свойства на протеините при които във фазата 
на rigor mortis част от водата преминава от мускулното влакно в 
междуклетъчното пространство. При тези условия по-силното разсейване на 
светлината, повишава стойности на L*. 

След замразяване и размразяване стойностите на L* се понижават с 
4,7-8% (P<0,001). Едно от обясненията за потъмняването на месото след 
размразяване може да бъде загубата на свободна вода, но също и 
нарушената от ледените кристали миофибриларна структура на мускулните 
влакна. При тези условия намалява делът на отразената и разсеяната 
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светлина. В допълнение към това лекото повишаване на стойностите на рН 
след размразяване също са дали отражение върху светлостта на месото, 
защото разсейването от повърхността на миофибрилите, както и 
разсейването през миофибрилите е тясно свързано със стойностите на рН 
(Quao et al., 2001; Barbut et al., 2005). Според авторите при по-ниско рН 
разсейването на светлината от и през миофибрилите е по-силно.  

Пигментното насищане на месото в червено-зеления и жълто-синия 
спектър показва, че за срока на хладилно съхранение на месото най-значими 
са промените при MPP. В хода на изследването при този мускул се 
регистрират достоверни пикове и спадове. При другите два мускула 
тенденцията на промяна на червенината и жълтеенето са сходна с тази при 
MPP, но промените са много плавни, а разликите малки и недостоверни. 
Всички тези колебания в стойностите на a* и b* дават своето отражение 
върху наситеността на цвета С* (фиг. 20). Най-слабо наситен с пигменти е 
MFT (12,6-13,8), а най-наситен е цветът при MPS (21,3-22,7). 

Според Petracci and Fletcher (2002) първите часове след клането не 
отразяват реалното пигментно насищане на месото. През този период 
стартират процесите на окисление на желязото в хема, които водят до 
промяна в цвета. Така 24 часа след клането и по време на съхранението на 
месото може да се добие по-реална представа за пигментацията на месото. 
Букетът от пигменти както в червения, така и в жълтия спектър насищат цвета 
на месото от японски пъдпъдъци. Публикуваните в научната литература 
стойностите при гръдния мускул варират от 5,1 (Gevrekci et al., 2009) до 15,8 
(Oguz et al., 2004).  

След размразяване на месото стойностите на С* се повишават, като 
най-осезаем е ръстът при MFT (36% при P<0,001), а най-слаб при MPS 
(6,9%). При MPP след размразяването стойностите на С* се повишават с 
9,4% (P<0,05). 

 

Фигура 20.  
Стойности на С* 
при охладено и 
замразявано 
месо от японски 
пъдпъдъци 

 
Анализирайки комплексно цвета на месото установяваме, че най-

устойчиви в процеса на хладилно съхранение са цветовите показатели при 
MPS, при който цветовата разлика (∆Е*) е най-ниска (фиг. 21). След 
размразяване на изследваните проби стойностите на ∆Е* и при двата гръдни 
мускула се понижават, по-силно при MPS (17%). В отличие от гръдните 
мускули, при MFT замразяването и размразяването водят до усилване на 
цветовата разлика.  
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Фигура  21. 
Цветова 
разлика (∆Е*) на 
изследваните 
мускули 

 
Анализът на зависимостта на качествените признаци на месото – 

ВЗС24 и светлост (L*24) от стойностите на рН24 показа, че връзката им е 
умерена, отрицателна, със стойности на корелационния коефициент рН-ВЗС 
(-0,53) и рН-L* (-0,51) за MPS. За MFT стойностите на r са съответно (-0,48) и 
(-0,53). 

Повишаването на стойностите на рН24 от 5,2 до 6,2 при MPS 
повишава ВЗС24 с 8,5% (P<0,01) и води до потъмняване на мускула с 22,1% 
(P<0,001), като при това отслабва пигментната наситеност на цвета (С*24) с 
31,4% (P<0,001) (фиг. 22). Повишаването на стойностите на рН24 при 
мускулите на бедрото водят до аналогични промени. 

 

Фигура 22. 
Зависимост на 
качествените 
признаци на m. 
pectoralis 
superficialis от 
стойностите на 
рН24 

 
3.4. Влияние на механичната и термичната обработка на месото 

от японски пъдпъдъци върху физикохимичните му свойства. При цялото 
месо загубите на вода при компресия на пробите са в границите на 21,8-
25,7% при незамразяваното и 24,3-27,7% при замразяваното месо. След 
смилане на месото и разрушаване на много голяма част от клетъчните 
структури, рязко намалява способността на месната маса да задържа 
свободната вода (фиг. 23). 

Средните стойности на ВЗС при мляното месо са в пределите 37,7-
45,7% при незамразяваните проби и между 40,5-44,6% при замразяваните, а 
варирането на стойностите при отделните проби е много голямо.  
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Фигура 23.  Средни 
стойности на ВЗС 
при цяло и мелено 
месо от японски 
пъдпъдъци, % 

 

 

Фигура 24.  Загуба 
на маса при печене 
на мелено месо от 
японски 
пъдпъдъци, % 

 
След термична обработка на мляното месо от гърдите и бутчетата 

процентът на загуба на маса, в зависимост от условията и 
продължителността на съхранение на трупчетата, варира в границите на 
14,3-23,8% (фиг. 24). Прави впечатление, че загубата на маса след термична 
обработка на замразяваното месо от гърдите и бутчетата е достоверно по-
ниска (с 24,6% (Р<0,01) за месото от гърдите и с 20,7% (Р<0,05) за месото от 
бутчетата).  

Полученият резултат е обясним на фона на голямото вариране на 
ВЗС при мляното незамразявано месо. Варирането на ВЗС пък е логично 
следствие от това, че през първите 24 часа след клането контрактилната 
дейност при мускулите не протича едновременно и по цялата дължина на 
мускулното влакно (Котарев и кол., 2010). Това води до индивидуални, 
моментни различия в принудително изтласканата от вътреклетъчните 
пространства вода. Освен това при замразяване на месото, нарушаването на 
целостта на сарколемата и загубата на част от свободната вода под формата 
на месен сок, също допринася за получените резултати. 

Получените резултати за загубата на маса след термична обработка 
на мляно месо се отличават от резултатите, получени при анализ на цели 
проби - 28,8±0,76 за парчета месо от гърдите и 33,7±0,86 за парчета месо от 
бутчетата. Особено подчертана е разликата при анализираните проби от 
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тазовите крайници – 18 срещу 33,7% (Р<0,001). Вероятно обяснение за по-
голямата загуба на маса при парчетата месо може да се намери в 
морфологичната структура на мускулите. Структурата на бедрената 
мускулатура е такава, че голяма част от мускулните влакна са отделени със 
значителна прослойка от ендомизий, изграден от колагенови влакна (Котарев 
и кол., 2010). При такава морфологична структура е логично да се приеме, че 
термичната обработка води до коагулация на колагена, при което налягането 
върху мускулното влакно се увеличава, а оттук и загубата на вода от месото. 
При смилане на месото, по-голямата част от тези структури се нарушават, 
при което колагенът не може да изпълнява ролята на фактор, повишаващ 
налягането в зоната на мускулното влакно. 

При прясно смеленото месо стойностите на L* варират в пределите на 
55,9-63,5 за гръдното и 54,6-68,3 за месото от бутчетата (фиг. 25). След 
термична обработка, мляното месо рязко повишава светлостта си на 
разрезната повърхност (с 21,8-29,5% за гръдното и 3-18,6% за месото от 
бутчетата), а разликата в сравнение с термично необработената месна маса 
е достоверна (Р<0,001). Изключение прави само незамразяваната проба от 
бутчета.  

  
Фигура 25.  Средни стойности на L* при 
мелено месо от японски пъдпъдъци 

Фигура 26. Средни стойности на С* при 
мелено месо от японски пъдпъдъци 

 
След термична обработка на подготвения продукт (заготовки с маса 

50-53 g) в резултат на денатурацията на протеините се променя не само 
светлостта, но и пигментната наситеност на разрезната повърхност на 
продукта. Логично след термичната обработка на заготовките, разрушаването 
на хем пигментите води до рязко понижаване на пигментната наситеност на 
изпечения продукт (Р<0,001). При тези условия стойностите на координатата 
а* намаляват от 15,7-21,3 до 7,6-9,3, а стойностите b* съответно от 19,1-21,5 
до 15,0-16,9. След изстиване и 24-часово съхранение на изпечените 
заготовки, стойностите на а* и b*на разрезната повърхност се повишават. 
Всички промени в координатите а* и b* са се отразили върху наситеността на 
цвета (С*) (фиг. 26).  

След термична обработка на месната суровина стойностите на С* 
намаляват с 53% при заготовките от гръдно месо и с 44,2-63,7% при пробите, 
приготвени от месо от бутчета (Р<0,001). След изстиване и 24 часово 
хладилно съхранение на заготовките стойностите на С* на разрезната 
повърхност се повишават, по силно при пробите, приготвени от замразявана 
суровина (Р<0,001).  

4. Състав на месо от японски пъдпъдъци. Химичният състав на 
месото от японски пъдпъдъци показва, че в зависимост от възрастта на клане 
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на птиците, съдържанието на сухи вещества варира между 24,8 и 26,6% при 
гръдното месо и от 23,1 до 26,0% при месото, получено от бутчета (табл. 22). 

Таблица 22.  Химичен състав на месо от японски пъдпъдъци, % 

Признаци Месо от гърди Месо от бутчета 
Мъжки Женски Мъжки Женски 

Сухо вещество 26,18±0,39 25,99±0,40 23,93±0,25 24,10±0,15 
min 25,34±0,09 24,76±0,57 23,47±0,25 23,65±0,27 

max 29.8±0.11 28.8±0.60 29.7±0.11 29.7±0.11 
Суров протеин 22,38±0,21 21,47±0,50 19,78±0,20 19,17±0,94 

min 22,26±0,16 20,78±0,20 19,03±0,13 18,89±0,94 
max 23,04±0,23 23,48±0,13 20,78±0,98 21,00±0,25 

Сурови мазнини 2,11±0,36 2,90±0,61 2,51±0,23 3,23±0,87 
min 0.83±0.01 2,06±0,17 1,27±0,48 1,95±0,04 

max 2,18±0,27 5.5±0.61 2,71±0,31 5.8±0.53 
Пепел 1,40±0,03 1,35±0,07 1,11±0,03 1,22±0,12 

min 1,35±0,03 1,27±0,08 1,09±0,07 1,16±0,02 
max 1,50±0,02 1,55±0,07 1,26±0,02 1,22±0,12 

БЕВ 0,30±0,04 0,30±0,02 0,53±0,04 0,48±0,02 
 
Съдържанието на протеин и мазнини в месото от гърдите и бутчетата 

на пъдпъдъците е съпоставимо с това при 38-дневните пилета бройлери, при 
които суровия протеин е съответно 21,6-22,3% за гръдното и 18,5-19,7% за 
месото от бутчетата, а съдържанието на мазнини съответно 2,2-2,9% за 
бялото и 4,6-5,1% за червеното месо (Лукашенко и кол., 2011). 
Съдържанието на суров протеин в гръдното месо на пъдпъдъците е с около 
10% повече, а съдържанието на сурови мазнини с 11-19% по-малко в 
сравнение с месото от бутчетата.  

Представените в табл. 22 резултати характеризират пъдпъдъчето 
месо като сочно и с оптимален, от гледна точка на съотношението 
протеини:мазнини състав. Съдържанието на вода е близко до това, 
публикувано от други автори - 75,5-75,9 за месото от гърдите и 76,2-77,8% за 
месото от бутчетата (Tikk et al., 2009).  

Хранителната стойност и диетичната ценност на месото зависят не 
само от съдържанието, но и от съотношението в него на протеин и мазнини. 
При химичен анализ на цели трупчета (включващи костите) се установява че, 
най-значима е разликата (2,4 пъти) в съдържанието на сурови мазнини между 
трупчетата с кожа и тези без кожа (табл. 23). Кожата на птиците се явява 
сериозно депо за мазнини. Въпреки това, съдържанието им при японските 
пъдпъдъци е значително по-ниско в сравнение с другите видове птици 11,2-
16,1% при пилета бройлери и 12-22% при пуйчета (Скурахин и Тутельян, 
2002). Според някои автори, предпочитанията на съвременните потребители 
са, съдържанието на мазнини в трупчетата да не превишава 9% (Архипов, 
2010). По този показател трупчетата на японските пъдпъдъци отговарят на 
съвременните тенденции на потребителското търсене. 

С напредване на възрастта на пъдпъдъците от 35 до 42 дни 
съдържанието на мазнини в трупчето се увеличава, което е причина за 
повишаването на съдържанието и на общ холестерол (табл. 24).  

Поради характера на птичите липиди и протичащите процеси на 
оксидация на ПННМК, кожата може да бъде разглеждана като потенциална 
опасност при продължително съхранение на трупчетата, дори и в замразено 
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състояние (Бакаливанова, 2007). Особено податливи на окисление са 
ПННМК от фосфолипидната фракция на клетъчните мембрани. В тази връзка 
по-ниското със 17,5-30% съдържание на фосфолипиди в трупчетата без кожа 
дава основание да приемем, че този начин на обработка на трупчето, макар и 
нетрадиционен за птицевъдството, има своите положителни страни по 
отношение на външния вид на трупчетата и възможностите за съхранение на 
месото.  

Таблица 23. Състав на цяло трупче (с кости) на 35-дневни японски 
пъдпъдъци, % 

Признаци Трупче с кожа Трупче без кожа 
Мъжки Женски Мъжки Женски 

Сухо вещество  30,09±0,53 31,14±0,75 29,78±0,61 29,50±0,41 
Протеин,  в т.ч. 19,47±0,24 c 19,31±0,22 e 22,59±0,60 d 22,23±0,24 f 

Незаменими 
аминокиселини  

8,38 7,91 9,86 9,34 

Мазнини,  в т.ч. 8,03±0,51 c 9,39±0,48 e 3,38±0,03 d 3,73±0,21 f 
Холестерол 0,083 0,094 0,075 0,068 

Фосфолипиди  0,149 0,175 0,134 0,129 
Пепел  2,90±0,28 2,71±0,17 3,41±0,10 3,17±0,19 

Са, mg% 15.7 14.9 16.0 15.4 
Р, mg% 127 126 120 120 
К, mg% 150 152 148 148 
Na, mg% 47 51 45 48 
Fe, µg% 1550 1720 1700 1320 
Cu, µg% 167 168 170 151 
Zn, µg% 1013 984 971 781 

Забележка: Стойностите, отбелязани с различни буквени символи са 
доказани: c-d; e-f при P<0.001. 

 
Таблица 24. Състав на цяло трупче (с кости) в зависимост от възрастта на 

мъжките пъдпъдъци, % 

Признаци Трупче с кожа Трупче без кожа 
35 дни 42 дни 35 дни 42 дни 

Сухо вещество  30,09±0,53 32,67±0,62** 29,78±0,61 30,19±0,26 
Протеин,  в т.ч. 19,47±0,24 e 

*** 
17,76±0,38 22,59±0,60 f 22,17±0,42 

Мазнини,  в т.ч. 8,03±0,51 c 
*** 

11,30±0,38 e 3,38±0,03 d 4,07±0,56 f 

Холестерол 0,083 0,097 0,075 0,085 
Фосфолипиди  0,149 0,194 0,134 0,158 

Пепел  2,90±0,28 3,21±0,16 3,41±0,10 3,54±0,35 
Забележка: Разликите между 35- и 42-дневна възраст са отбелязани със 

символа *: **- при P<0.01; ***- при P<0.001. Разликите между трупчетата с кожа и без 
кожа са отбелязани с различни буквени символи: c-d; e-f при P<0.001. 

 
Диетичните свойства на пъдпъдъчето месо се засилват и от 

изключително широкото съотношение между Na+ и K+ – средно 1:3,1-1:3,2, 
при съотношение в другите видове птичи меса 1:2,1-1:3 (Скорихин и 
Тутельян, 2002). Не е за подценяване и сравнително високото съдържание 
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на желязо в пъдпъдъчето месо – 1,5-1,6 mg/100g продукт, което е с 30% 
повече в сравнение с най-масово използваното от човека месо от пилета-
бройлери (Митрофанов и сътр., 1990). 

Пъдпъдъчето месо, както и повечето птичи меса е ценен източник на 
протеин с много добър аминокиселинен състав (табл. 25). Един от 
критериите, по който се оценя пълноценността на протеина, е съдържанието 
на незаменими аминокиселини. Те съставляват почти 40% от протеина на 
пъдпъдъчето месо при 31-33,5% в месото от пилета бройлери (Лукашенко и 
кол., 2011).  
Таблица 25. Съдържание на аминокиселини в месото от японски пъдпъдъци, 

%  
Аминокиселини  Месо от гърди Месо от бутчета 

Незаменими аминокиселини:                    
Лизин 

 
2,19±0,064 

 
2,12±0,055 

Метионин 0,56±0,040 0,52±0,044 
Изолейцин 1,22±0,034 a 1,11±0,027 b 

Лейцин 2,09±0,048 1,96±0,047 
Фенилаланин 0,97±0,010 0,97±0,023 

Треонин 0,74±0,038 0,69±0,020 
Валин 1,29±0,035 c 1,15±0,036 d 

Цистин 0,20±0,015 0,16±0,012 
Тирозин 0,61±0,022 0,54±0,019 

Заменими аминокиселини              
Хистидин 

 
1,13±0,032 

 
0,70±0,023 

Аргинин 1,40±0,036 1,31±0,048 
Глутаминова киселина 3,96±0,094 3,81±0,226 

Глицин 1,02±0,028 1,11±0,041 
Серин 0,43±0,047 0,38±0,007 

Аланин 1,34±0,042 1,30±0,043 
Пролин 0,99±0,031 0,99±0,025 

Аспарагинова киселина 2,05±0,044 1,93±0,051 
Съдържание на АК* 22,21±0,519 a 20,74±0,486 b 
Общо незаменими +цистин и 
тирозин ** 

9,88±0,211 9,22±0,235 

Заменими: незаменими** 1,25 : 1 1,25 : 1 
Общо АК : незаменими 2,45 : 1 2,44 : 1 

Забележка: * В общото съдържание на аминокиселини не е включен 
триптофан. Стойностите, отбелязани с различни буквени символи са доказани: a-b при 
P<0.05; c-d при P<0.01. 

 
Критичните за човека аминокиселини – лизин и метионин общо 

съставляват 12,4% от протеина на месото от гърдите и 12,7% от протеина на 
месото от бутчетата. Общо делът на тези две аминокиселини в месото от 
пилета бройлери е по-нисък - 9,5-10,5% от суровия протеин (Лукашенко и 
кол., 2011). По този показател пъдпъдъчето месо отстъпва само на пуешкото 
месо (Скурихин и Волгарев, 1987).  

От диетична гледна точка съдържанието на липиди е важен признак, 
който в значителна степен се влияе от възрастта на клането. Липидният 
профил се определя от четири мастни киселини: олеинова (С18:1), 
палмитинова (С16:0), линолова (С18:2) и стеаринова (С18:0). Общо тези мастни 
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киселини съставляват 88,3% от общите липиди на месото от гърдите и 
бутчетата (табл. 26).  

Таблица 26. Мастнокиселинен състав на месо от японски пъдпъдъци, % от 
суровите мазнини. 

Мастни киселини Месо от гърди Месо от бутчета 
14:0 (миристинова) 0.95±0.04 1.17±0.06 
16:0 (палмитинова) 24.39±0.71 24.54±0.48 
16:1 (палмитолеинова) 5.32±0.48 6.05±0.54 
18:0 (стеаринова) 8.79±0.47 8.01±0.52 
18:1 (олеинова) 35.38±1.43 35.52±1.15 
18:2 (Ω-6) (линолова) 19.70±0.58 20.21±0.71 
18:3 (Ω-3) (α-линоленова) 1.75±0.22 1.47±0.10 
20:4 (Ω-6) (арахидонова) 2.69±0.31 1.94±0.15 
22:4 (Ω-6) (докозатетраенова) 0.84±0.08 0.87±0.07 
∑ Наситени МК  34.13±0.90 33.72±0.80 
∑ Ненаситени МК 65.68±0.89 66.04±0.79 
в т.ч. ∑ Мононенаситени МК 40.70±1.27 41.57±0.92 
          ∑ Полиненаситени МК 24.98±0.53 24.48±0.72 
Съотношение: 
Ненаситени/Наситени 

1,61:1 1,59:1 

Съотношение: 
Полиненаситени/Наситени 

0.73:1 0.73:1 

Съотношение:  Ω-6 / Ω-3 15.30:1 16.65:1 
Съотношение:  
C18:2 (Ω-6)/C18:3 (Ω-3) 

11.26:1 13.75:1 

 
Сравнявайки получените резултати с данните, публикувани от други 

автори се убеждаваме, че липидният профил и при други видове птичи меса 
е съставен от тези четири мастни киселини. Публикуваните данни сочат, че 
общо тези мастни киселини съставляват приблизително 81% от общите 
липиди в месото от пилета-бройлери (Rondia et al., 2003) и 73,4-74,5% от 
липидите в месото от патици (Wolaszyn et al., 2003).  

Общото съдържание от ненаситени мастни киселини (ННМК) в 
пъдпъдъчето месо е в границите на 65,7% за месото от гърдите и 66,1% за 
месото от бутчетата. Общо ПННМК са 24,5-25% от общите липиди, като не се 
наблюдават съществени различия в месото от гърдите и бутчетата. От 
ПННМК по-висок е делът на линоловата (С18:2) мастна киселина, като 
относителният й дял е около 20% от общите липиди.  

Съдържанието на α-линоленова киселина (С18:3) е 1,75% в месото от 
гърдите и 1,47% в месото от бутчетата. Получените от нас резултати са 
сходни с докладваните от Rondia et al. (2003) данни за съдържанието й в 
месото от пилета-бройлери – 1,74%. По-широко е варирането в 
съдържанието на α-линоленовата киселина в месото от различните 
популации патици – 0,8-1,62% (Wolaszyn et al., 2003). 

През последните години в научната литература се обръща много 
сериозно внимание на липидния състав и липидното хранене на човека. 
„Идеалните“ мазнини трябва да имат съотношение МННМК:ПННМК:НМК 
равно на 1:1:1 (Пешук и кол., 2012). Нашите резултати за съотношението 
между тези липидни групи в месото от японски пъдпъдъци е 1:0,6:0,8. 
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Особено внимание се обръща на съдържанието на есенциалните мастни 
киселини, които са важна съставна част от клетъчните мембрани и са в 
основата на синтеза на ейкозановите мастни киселини (ейкозапентаенова, 
дозахексаенова, арахидонова, докозатетраенова и др.). 

Съотношението между Ω-6 и Ω-3 ПННМК в месата е един от 
основните критерии при оценка на диетичните свойства на храната. При 
месото от японски пъдпъдъци това съотношение е съпоставимо със 
съотношението при другите птичи меса, но от гледна точка на 
здравословното хранене то е широко – 15,3:1 в месото от гърдите и 16,6:1 в 
месото от бутчетата. Съотношението между линоловата (С18:2) и α-
линоленовата мастна киселина (С18:3) в пъдпъдъчето месо е по-тясно и 
съставлява 11,3:1 за месото от гърдите и 13,7:1 за месото от бутчетата. 

Според Дончева (2006) в храненето на българина преобладават 
храните, богати на Ω-6 мастни киселини. Според автора това е основната 
причина за увеличаване на процента на плазмените фосфолипиди на Ω-6 
мастните киселини и разширяване на съотношението между Ω-6 и Ω-3 
ПННМК в кръвта на българската популация. Според автора към момента това 
съотношение е 7,8/1 при препоръчителни нива 1,5-2,3/1.  

Обобщавайки приведените до тук данни, касаещи кланичните 
показатели и състава на месото може да се направи анализ на хранителните 
вещества, които човек може да приеме при консумация на обезкостено месо 
от два пъдпъдъка. В зависимост от породата и възрастта на клане на 
птиците, човек приема средно между 135 и 180 g чисто месо. От него 
консуматорът сумарно получава от 25,7 до 42 g протеин, между 4,7 и 8,4 g 
мазнини и 0,36-0,62 g въглехидрати. Общата енергийна стойност на 
консумираното месо е между 146,5 и 246 kcal (0,61-1,0 MJ). 

При консумация на месото от два пъдпъдъка, човек приема 11,8-18 g 
НАК, които съставляват 42,9-46,1% от приетия протеин. Сравнявайки 
приетото количество на отделните аминокиселини с предложеният от 
ФАО/СЗО през 1973 г. еталон за „идеален протеин“ (Рибарова и кол., 1987) 
намираме, че по-ниско от изискването на еталона е само съдържанието на 
треонин (82-84%). Съдържанието на метионин+цистин е на границата на 
изискването, а всички останали аминокиселини надвишават тези 
изискванията между 8 и 87%.  

Съпоставяйки количеството на приемания протеин с референтните 
стойности за прием на белтък, отразени във “Физиологичните норми за 
хранене на населението” в България (Наредба 16/1994) се убеждаваме, че те 
представляват 55-60 % от протеиновите потребности на възрастен човек, 
занимаващ се с интелектуален труд и 32-42% от оптималните потребностите 
на хора с умерена физическа натовареност. Отчитайки препоръките на 
диетолозите, че протеинът от животински произход не трябва да превишава 
50% от денонощните потребности на човека, можем да заключим, че месото 
от два японски пъдпъдъка напълно задоволява протеиновите потребности на 
човека от животински произход. 

Индексът на незаменимите аминокиселини, в зависимост от 
възрастта на клане на птиците варира между 2,1 и 1,9 за гръдното месо и 
между 1,9-1,7 за месото от бутчетата. Приемайки като отправна точка 
класическия метод (Oser, 1951) и използвайки получените от нас резултати 
за съдържанието на аминокиселини в яйцата от японски пъдпъдъци (виж 
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табл. 32), изчислихме химичните индекси на отделните аминокиселини в 
месото от гърдите и бутчетата (табл. 27). Както се вижда от таблицата, 
индексът на НАК на пъдпъдъчето месо е с по-високи стойности, когато 
изчисленията се правят по класическия метод. Това се дължи на факта, че 
съдържанието на НАК в пъдпъдъчите яйца е по-високо в сравнение с това в 
кокошите яйца. Разликата между сумата от аминокиселините, участващи в 
уравнението на Oser, при кокошите и пъдпъдъчите яйца е 32,5%. Такава е и 
разликата между стойностите на индекса на НАК, изчислен по двата метода. 
Отчитайки факта, че разликата между двата подхода, отразени в таблицата е 
само стойността на индекса на НАК, можем да заключим, че в конкретния 
случай методически по-коректно е данните да бъдат представени по 
модифицирания метод, защото: 
 японските пъдпъдъци са високопродуктивни птици, използвани в 

направление за месо и яйца;  
 съставът на яйцата от японски пъдпъдъци е добре известен. 

Следователно няма необходимост от използване на таблични данни за 
състава на яйца от други биологични видове. 

Таблица 27. Химични индекси и индекс на незаменимите аминокиселини на 
месо от японски пъдпъдъци 

Аминокиселини 

100 g яйчна 
маса съдържа, 

g 

Химични индекси на 35 дни 
На база 1 На база 2 

1* 2 гърди бутчета гърди бутчета 
Лизин 0,758 1,174 3,03 2,88 1,96 1,86 
Метионин+цистин 0,608 1,008 1,06 0,98 0,64 0,59 
Треонин 0,517 0,729 1,58 1,38 1,12 0,98 
Валин 0,683 0,901 1,92 1,71 1,45 1,30 
Изолейцин 0,575 0,653 2,19 1,97 1,93 1,73 
Лейцин 0,917 1,240 2,32 2,16 1,72 1,60 
Фенилаланин+тирозин 1,000 1,296 1,62 1,51 1,25 1,16 
Аргинин 0,683 0,485 2,06 1,93 2,91 2,72 
Хистидин 0,258 0,477 4,49 2,78 2,43 1,51 

Ʃ НАК 5,06 7,00     
Индекс на НАК   2,08 1,83 1,58 1,38 

Забележка: 1*-кокоши яйца с маса 60 g (Larbier and Leclerq, 1992 (цит. 
Маринов, 2004)); 2-пъдпъдъчи яйца (собствени данни - табл. 41). 

 
При консумация на месо от два пъдпъдъка без кожа, заедно с 

мазнините потребителят приема 3,1-5,5 g ННМК, от които 37,7% са ПННМК. 
Енергийната стойност на ПННМК се равнява на 10,5-18,7 kcal (44-78 KJ), 
което представлява 7,2-7,6% от общата калоричност на пъдпъдъчето месо. В 
това число сумата от Ω 6 мастните киселини е 1,1-1,9 g, а Ω 3 мастните 
киселини – 0,1-0,14 g при съотношение между тях 14:1.  

Месото от два пъдпъдъка е богат източник на минерални вещества, с 
добро съотношение между тях. С него човек задоволява физиологичните си 
потребности от фосфор и желязо на 24%, от магнезий, калий, натрий и цинк 
между 10 и 13%. Месото на японските пъдпъдъци предлага изключително 
благоприятно за човешкия организъм съотношение между калия и натрия – 
3,2/1 при препоръчителна норма от 2,2-3,5/1 (Наредба 16/1994). 

Приведените до тук аргументи дават основание да заключим, че 
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пъдпъдъчето месо се явява изключително добър хранителен продукт с 
висока хранителна стойност и добър аминокиселинен, мастнокиселинен и 
микроелементен баланс, подходящ за всички възрастови групи от 
населението. Неговите физикохимични свойства и технологични качества го 
поставят в челото на потенциалните суровини за производство на диетични и 
функционални храни, в т.ч. и за детски месни консерви. 

5. Яйчна продуктивност на японските пъдпъдъци при 
използването им като родителски форми. Скорозрелостта и високата 
носливост на домашните японски пъдпъдъци ги прави атрактивни за 
промишлено производство на яйца и месо. Развитието на отрасъла зависи не 
само от избора на породи за стоково производство на яйца, но и от насоката 
на селекционната работа в яйценосното направление. Ярък пример за това е 
промяната на живата маса на Естонската порода, която в края на 80-те е била 
195-200g при женския и 170-180 g при мъжкия пол (Пигарева и кол., 1989). 
Днес, в резултат на селекцията, живата маса е съответно 240 и 212 g 
(Anonymous, 2013). Основна причина за предпочитането на по-тежки породи 
за стоково производство на яйца е търсенето на по-едри яйца (маса 12-13 g). 
Важен аргумент в тази връзка е и възможността за прилагане на рентабилно 
угояване на мъжките птици, което при породите от общоползвателния тип е 
икономически по-ефективно в сравнение с яйценосните. 

Средната жива маса на полово зрелите птици от двете породи е 
съответно: 259,7-273,1 g при женския и 214,3-230,3 g при мъжкия пол 
(Манджурски златисти) и 304,4-308,05 g женски, 264-278,4 g мъжки (Фараон) 
(табл. 28).  
Таблица 28. Жива маса и среднодневна консумация на фураж на пъдпъдъци 

от породите Манджурски златисти и Фараон, g 
Фаза 

на 
прод. 
цикъл 

Жива маса, g Консумация на фураж, g/ден 
Средно за генерациите Средно за генерациите 

Женски Мъжки При оптимална 
температура 

При висока 
температура 

Манджурски златисти 

1 197-228 192-218 40,18-43,16 27,61-32,80 
214,1±3,0 195,1±1,9 41,87±2,31 29,13±0,62 

2 248-267 207-217 42,08-43,13 35,04-37,25 
255,39±2,13 211,05±1,94 42,67±0,53 36,04±0,50 

3 253-266 214-227 42,97-45,23 36,0-38.8 
259,7±1,8 225,5±2,9 45,00±0,67 36,95±0,81 

4 262-284 220-230 41,6-43,47 42,24-43,33 
273,1±3,6 226,4±2,4 42,08±1,03 43,21±1,31 

Фараон 
1 217-256 211-246 35,6-44 33,38-35 
 244,4±1,87 236,7±2,3 39,27±1,27  34,13±2,19 
2 296-318 242-262 38,35-42,27 36,27-43,06 
 305,6±2,8 255,3±3,5 46,87±1,89  40,71±1,39 
3 273-326 243-270 44,5-60,4 38,35-47,63 
 308,0±3,4 264,0±4,1 51,28±1,43 43,17±1,35 
4 281-308 279-293   
 304,4±3,6 278,4±3,8 41.09±0,63 47,63±1,34 

Забележка: 1 - 35-дневна възраст - формиране на стадото; 2 - от пронасяне 
до достигане на 50% носл.; 3 - върхова носливост; 4 - край на контролния период. 
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По своите тегловни параметри, отглежданата в Тракийски 
университет популация от породата Манджурски златисти, може да бъде 
отнесена към тежкия общоползвателен тип.  

При оптимални температурни условия на отглеждане, женските птици 
от породата Манджурски златисти консумират средно 42-45,2 g/ден фураж, 
което във фазите на интензивно снасяне съставлява 16,9-17,3% от живата им 
маса. В условията на повишени температури през летния период, 
среднодневната консумация на фураж е 36-37,5 g (13,9-14,5% от живата 
маса). Това е с около 6-7,7 g по-малко в сравнение с преходните сезони, 
когато температурите са в пределите на 20-25оС. При оптимални 
температурни условия в края на контролния период (7-ми продуктивен месец), 
консумацията на фураж е в пределите на 42,1-43,2 g, което представлява 16-
16,2% от живата маса на носачките.  

При породата Фараон, в зависимост от фазата на продуктивния 
цикъл, консумацията на фураж е в границите от 45,4 до 50,2 g, което 
представлява 14,7-16,5% от живата маса на носачките. През летните месеци 
птиците консумират между 41,1 и 43,2 g (13,3-14,2% от масата на женските), а 
през зимните –47,6-51,7 g, съставляващо 15,4-17% от масата на женските. В 
края на продуктивния период, в зависимост от сезона на годината и 
интензивността на снасяне на птиците, консумацията на фураж е между 36,8и 
41,1 g, което съставлява 12,1-13,5% от живата маса на носачките. 

Анализът на възрастта на снасяне на първото яйце показва вариране 
между 36 и 42 дни, като съществени разлики между породите не се 
констатират (фиг. 27). В близки граници е и варирането на възрастта на 
достигане на 50% носливост – 42-49 дни при породата Манджурски златисти 
и 44-49 дни при породата Фараон.  

 

Фигура 27. Възраст 
на снасяне на 
първото яйце и 
възраст на 
достигане на 50% 
носливост, дни 

 
Обобщаването на резултатите за контролния продуктивен период на 

всички генерации показва, че средната интензивност на снасяне при 
носачките от породата Манджурски златисти е 78,5%, а при породата Фараон 
- 74,9%. Разликата от 4,6% е доказана (P<0,001). При оценка на характера на 
кривата на носливостта (фиг. 28) се вижда, че носачките от двете породи 
достигат пика в носливостта си през трети продуктивен месец. Особеното за 
птиците от породата Манджурски златисти е това, че фазата на върхова 
носливост се запазва продължително време и обхваща втори и трети 
продуктивни месеци, през които интензивността на снасяне е изравнена и е в 
границите на 85,5±1,25 - 85,6±0,91. Този резултат разкрива изключителните 
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заложби на породата Манджурски златисти за висока яйчна продуктивност и 
я превръща в един от потенциалните фаворити при избор на породи за 
промишлено производство на яйца от японски пъдпъдъци.  

 

Фигура 28. 
Средна 
интензивност на 
снасяне, % 

 
При птиците от породата Фараон пикът в носливостта е през трети 

продуктивен месец. Най-осезаема е разликата в интензивността на снасяне 
между породите (4,9%) в края на контролния период (7-ми продуктивен месец). 
Отчитайки разликата в продуктивната насока на двете анализирани породи, 
получените резултати са съпоставими с публикуваните в литературата данни 
за аналогичен продуктивен период - 70-80% (Пигарева и кол., 1989; 
Анонимен, 2008). 

  
Фигура 29. Дял на стандартните яйца, % 
от снесените 

Фигура 30. Дял на бракуваните яйца, % 
от снесените 

 
Обобщените резултати за изследваните две популации японски 

пъдпъдъци показват, че за контролния 7-месечен продуктивен период, 
средната интензивност на снасяне е 74,9% при породата Фараон и 78,5% при 
породата Манджурски златисти. От всички снесени яйца съответно 96,4% и 
97,4% са със стандартни размери и форма, без отклонения от качествените 
показатели и са годни за инкубация (фиг. 29). Характерът на кривата, 
очертаваща процента на получените разплодни яйца, е сходен с тренда на 
интензивността на снасяне, но разликата между породите в края на 
контролния период е по-голяма (7,8% - P<0,01). 

Обобщаването на резултатите за бракуваните яйца показва, че 
техният дял (с изключение на първи продуктивен месец) варира в пределите 
на 0,2-6,0%, като се забелязва отчетлива тенденция към леко повишаване на 
стойностите след трети продуктивен месец (фиг. 30). Най-висок е делът на 
бракуваните яйца в началото на продуктивния цикъл. До края на първия 
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продуктивен месец процентът на бракуваните яйца намалява до 1,7-2,5%. 
Най-ниски стойности на брака се отчитат през ІІ-ри и ІІІ-ти продуктивни месеци. 
Анализът на структурата на получения брак показва, че през първия месец от 
яйценосния период преобладават двужълтъчните яйца. И при двете породи 
през първия продуктивен месец техният дял варира в сходни граници (27,1-
57% при пронасящите манджурски носачки и 34,6-62,6% при носачките 
Фараон). След І-ви продуктивен месец, в структурата на брака, преобладават 
яйцата с различни отклонения в размерите, формата, целостта или външния 
вид на черупката. 

Средната маса на яйцата през продуктивния период варира в 
пределите на 12-13,4 g при породата Манджурски златисти (12,98±0,13) и 
12,5-14,2 (13,74±0,15) при породата Фараон (P<0,001). Разглеждайки 
динамиката на промяна на яйчната маса през контролния период виждаме, че 
и при двете породи най-високи са стойностите на признака между ІІІ-ти и VІ-ти 
продуктивни месеци (фиг. 31).  

 

Фигура 31.   
Средна маса на 
яйцата, g 

 
Сравнявайки масата на яйцата между породите виждаме, че с 

изключение на първи продуктивен месец, през целия останал контролен 
период масата на яйцата при породата Фараон е по-висока, а разликите 
варират в пределите на 5-6,3% (P<0,01). Високата интензивност на снасяне 
на носачките от породата Манджурски златисти, в съчетание с високата им 
яйчна маса дават основание да се приеме, че породата може успешно да се 
наложи и да бъде конкурентноспособна при промишлено производство на 
стокови яйца. В подкрепа на това свидетелстват и резултатите за 
относителния дял на яйцето, спрямо масата на носачките, който при 
породата Манджурски златисти е 4,8-5,2% срещу 4,3-4,8% при породата 
Фараон. 

Относителната стабилност на интензивността на снасяне в съчетание 
със сравнително слабото вариране на яйчната маса в рамките на контролния 
период са предпоставка за икономически ефективно производство на яйчна 
маса. Обобщаването на резултатите по отношение на конверсията на фураж 
за kg яйчна маса показва, че с изключение на фазата от пронасянето до 
достигане на 50% носливост, варирането при различните генерации е в 
пределите на 3,2-5,0 kg фураж за kg яйчна маса (фиг. 32). Логично най-
ефективна е конверсията във фазата на върхова носливост на стадото, като 
средният резултат за всички генерации от двете породи е в границите на 3,6-
4 kg фураж за 1 kg яйчна маса. Сравнявайки производството на 1 kg яйчна 
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маса между двете породи установяваме, че при породата Манджурски 
златисти то е по-ефективно. Най-голяма е разликата между породите в 
конверсията на фураж във фазата от пронасянето до достигане на 50% 
носливост (39,5%). След тази фаза разликите са между 1,7 и 9,3%, като по-
голяма е разликата между породите във фазата на върхова носливост. 

 

Фигура 32.  
Конверсия на 
фураж, kg/kg 
яйчна маса 

 
Обобщените резултати за всички генерации показват, че за 7-

месечния контролен период, при породата Манджурски златисти средно от 
фуражна носачка се получава по 2156,3±33,2 g яйчна маса, а при породата 
Фараон съответно 2183,1±23,6 g. Съпоставено към средната маса на 
носачките (260-270 g при Манджурски златисти и 307-326 при Фараон), 
получената яйчна маса се равнява на 8,2 пъти масата на манджурските 
носачки и 6,7 пъти масата на женските Фараон. В абсолютно изражение 
получената яйчна маса за 7-месечния продуктивен период се равнява средно 
на 166,7±2,75 разплодни яйца от фуражна носачка при манджурските 
(вариране при генерациите от 157 до 182) и 158,4±2,36 (153-171) яйца при 
носачките Фараон. Средната разлика между породите е 5,3%, която е 
статистически доказана (P<0,05). Това е важен аргумент в полза на породата 
Манджурски златисти, защото при използването й като родителска форма от 
1 носачка могат да бъдат получени около 5% повече 1-дневни пъдпъдъци. 

Средните стойности за смъртността и технологичния брак при двете 
породи са в приблизително сходни граници (фиг. 33). По-висок е процентът 
на бракуваните и отпаднали птици през първия и след четвъртия продуктивен 
месец. Общо за 7-те контролни месеца смъртността и технологичния брак е 
25,2% при породата Манджурски златисти и 26,5% при породата Фараон. 
Относителният дял на отпадналите през първия и след четвъртия 
продуктивен месец птици е около 2/3 от обща смъртност и технологичен брак 
при породата Манджурски златисти и около 3/4 от него при породата Фараон. 

Динамиката на смъртността и технологичния брак, получени в нашето 
изследване са сходни с данните, представени от Пигарева и Афанасьев 
(1989) в технологичната карта за движение на поголовието при промишлено 
производство на пъдпъдъчи яйца от Естонската порода. По-високият стрес, 
породен от затвореното пространство на клетката и по-тясното полово 
съотношение, характерно за японските пъдпъдъци, могат да бъдат 
разглеждани като една от причините за сравнително високите стойности на 
бракуваните и отпаднали от контролата птици (Asasi and Jaafar, 2000). 
Ежедневният оглед за състоянието на птиците, който провеждаме при 
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събиране на яйцата, както и по стриктният брак в 5-ти продуктивен месец, 
когато смъртността и брака започнат да се повишават, оказват положителен 
ефект. Това значително намалява стреса в групите, при което леко се забавя 
темпа на нарастване на смъртността и брака през 6-ти и 7-ми продуктивни 
месеци.  

 

Фигура 33.   
Средномесечна 
смъртност и 
технологичен 
брак, % 

 
6. Качество и състав на яйца от японски пъдпъдъци. През 

контролния продуктивен период на генерациите, при които беше изследвано 
качеството на яйцата, масата им беше най-устойчиво променящият се 
признак (фиг. 34). Ръстът й при породата Фараон е до 3-ти, а при Манджурски 
златисти до 4-ти продуктивен месец. Най-динамични се промените до 3-ти 
продуктивен месец, когато разликите са доказани (P<0,001). За контролния 
период средната стойност е съответно 13,7±0,02 срещу 13,3±0,03 при 
Манджурски златисти (P<0,001). 

 

Фигура 34.  
Маса на 
изследва-ните 
яйца, g 

 
Аналогично на промяната на масата се променят и останалите 

признаци, характеризиращи външното качество на яйцата: голям и малък 
диаметър, обем на яйцето и площ на повърхността на черупката (табл. 29). И 
тук по-осезаеми са разликите през първите 3 продуктивни месеци, когато 
стойностите на изследваните признаци се увеличават съответно с 3,8-4,3% за 
големия диаметър, с 2,8% за малкия диаметър, с 8,9-9,3% за обема на 
яйцето и с 6,2-6,3% за площта на повърхността на черупката. 

В рамките на изследването, признаците, характеризиращи качеството 
на белтъка, варират в широк диапазон: височината на белтъка между 2 и 8,4 
mm, индексът на белтъка – 0,037-0,181, Единици на Хаф – 72,3-106,51, IQU – 
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15,7-88,5. Най-високи са стойностите на посочените признаци в началото на 
продуктивността (табл. 30). В хода на продуктивния цикъл стойностите на 
изследваните признаците постепенно намаляват и най-ниски са те в края на 
продуктивността (P<0,001).  

Таблица 29.  Външни признаци на яйцата 
Прод. 
месец 

Голям диаметър, 
mm 

Малък диаметър, 
mm 

Обем на яйцето, 
cm3 

Повърхност на 
черупката, cm2 

Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ 
1 34.05± 

0.075d 
33.53± 
0.169d 

26.49± 
0.043d 

26.14± 
0.095de 

12.54± 
0.058d 

12.06± 
0.115c 

26.37± 
0.083c 

25.63± 
0.165e 

Разлика ** *** *** *** 
2 35.07± 

0.069ac 
34.53± 
0.105c 

27.06± 
0.037bc 

26.77± 
0.054c 

13.46± 
0.052bc 

12.99± 
0.080ae 

27.68± 
0.073d 

26.76± 
0.158bd 

Разлика *** *** *** *** 
3 35.40± 

0.089bc 
35.07± 
0.104e 

27.23± 
0.052ac 

26.89± 
0.043c 

13.76± 
0.071e 

13.30± 
0.077bd 

28.10± 
0.097e 

27.36± 
0.148a 

Разлика * *** *** *** 
4 35.40± 

0.102bc 
35.23± 
0.105be 

27.22± 
0.058ac 

27.02± 
0.051bc 

13.76± 
0.083e 

13.49± 
0.077d 

28.09± 
0.114e 

27.73± 
0.108c 

Разлика ns ** * * 
5 35.17± 

0.136ac 
34.79± 
0.113a 

27.16± 
0.069ac 

26.77± 
0.058a 

13.62± 
0.107ce 

13.08± 
0.087ae 

27.88± 
0.148e 

27.15± 
0.122d 

Разлика * *** *** *** 
6 35.29± 

0.122ac 
34.79± 
0.113a 

27.21± 
0.060ac 

26.84± 
0.061a 

13.71± 
0.094ae 

13.14± 
0.085b 

28.02± 
0.130e 

27.23± 
0.118ad 

Разлика ** *** *** *** 
7 35.27± 

0.122ac 
34.60± 
0.108af 

27.26± 
0.056ac 

26.59± 
0.064be 

13.75± 
0.091ae 

12.83± 
0.083ae 

28.07± 
0.126e 

26.81± 
0.115bd 

Разлика *** *** *** *** 
Средно 34.96± 

0.041 
34.76± 
0.044 

27.01± 
0.041 

26.78± 
0.023 

13.34± 
0.035 

13.07± 
0.033 

27.50± 
0.049 

27.14± 
0.047 

Разлика *** *** *** *** 
Забележка: Разликите между стойностите, обозначени с различни буквени символи в 
рамките на една и съща колона, са доказани: a-b при P<0.01; c-d;e-f при P<0.001). 
 

По-интензивното намаляване на вискозитета между 6-ти и 7-ми 
продуктивни месеци се дължи на температурния фактор (изследването е 
проведено в края на юни). Подобна зависимост от температурата отбелязва и 
Gonzalez (1995), но публикуваните от автора резултатите показват, че 
определящо е влиянието на възрастта на птиците. По сходен начин се 
променят и останалите признаци: индекс на белтъка, Единици на Хаф и 
Единици за вътрешно качество на белтъка. 

Подобно на белтъка, качеството на жълтъка е по-високо в началото 
на продуктивността (фиг. 35). И при двете породи индексът на жълтъка 
варира в сходни граници между 0,23 и 0,58 - средно 0,454±0,001 при Фараон 
срещу 0,447±0,001 при Манджурски златисти (P<0,001). Относително най-
стабилно е качеството на жълтъка между 3-ти и 5-ти продуктивни месеци. 

Дебелината на черупката с подчерупковите мембрани при 
изследваните породи японски пъдпъдъци варира в пределите на 130-280 μm, 
като най-висока е тя през първия продуктивен месец (фиг. 36). Най-голяма е 
разликата между породите през първите два продуктивни месеца - 7,7-7,3% 
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(P<0,001). В хода на продуктивния цикъл дебелината на черупката намалява, 
като по-подчертана е тенденцията в края на продуктивността. 

 

Фигура 35.  
Индекс на 
жълтъка 

 

 

Фигура 36.   
Дебелина на 
черупката с 
подчерупковит
е мембрани, 
µm 

 
В хода на продуктивния цикъл делът на белтъка се увеличава между 

3,1% (Фараон) и 3,8% (Манджурски златисти) (фиг. 37). В рамките на 
контролния период делът на жълтъка и черупката намалява, като по-силно 
изразени са промените при черупката – 6,0% при Фараон и 8,6% при 
Манджурски златисти.  

 

Фигура 37.  Дял 
на съставните 
части на 
яйцето, % 

 
Най-важният критерий за оценка на хранителната стойност на 

пъдпъдъчите яйца е техният състав (табл. 31, табл. 32). За биологичната 
пълноценност на протеина се съди по съдържанието и съотношението между 
отделните НАК.  
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Таблица 30.  Качество на белтъка 
Продукт. 

месец 
Височина на белтъка, mm Индекс на белтъка Единици на Хаф Индекс за вътрешно 

качество на яйцето 
Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ 

1 4.97±0.05d 5.00±0.11ad 0.119±0.001c 0.124±0.003c 90.88±0.26c 91.66±0.59c 61.01±0.55ac 63.25±1.16c 
разлика ns ns ns ns 

2 5.24±0.06c 4.65±0.07bd 0.121±0.002c 0.106±0.002d 91.82±0.28ac 89.25±0.37d 63.16±0.83ac 57.23±0.80d 
разлика *** *** *** *** 

3 4.61±0.08d 4.71±0.07bd 0.103±0.002d 0.105±0.002d 88.05±0.45b 89.23±0.39d 53.07±1.03bc 56.42±0.85d 
разлика ns ns * * 

4 4.58±0.07d 4.59±0.07bd 0.102±0.002d 0.104±0.002d 87.94±0.38d 88.48±0.37d 52.99±0.86bc 54.63±0.80d 
разлика ns ns ns ns 

5 4.64±0.08d 4.61±0.07bd 0.102±0.002d 0.107±0.002d 88.44±0.44d 88.83±0.42d 54.50±0.99bc 55.80±0.97d 
разлика ns ns ns ns 

6 4.68±0.07d 4.70±0.06bd 0.104±0.002d 0.102±0.002d 88.78±0.41d 89.33±0.30d 55.40±0.95bc 56.97±0.63d 
разлика ns ns ns ns 

7 4.23±0.07e 4.17±0.07c 0.091±0.002e 0.089±0.002e 85.98±0.41e 86.44±0.40e 48.84±1.03d 50.96±0.97e 
разлика ns ns ns ns 

Средно 4.72±0.02 4.62±0.03 0.106±0.001 0.105±0.001 89.04±0.13 88.99±0.14 56.08±0.29 56.26±0.31 
разлика ** ns ns ns 

Забележка: Разликите между стойностите, отбелязани с различни буквени символи в рамките на една и съща колона, са доказани: (a-b 
P<0.01; c-d,e-f – P<0.001). Разликите между породите са отбелязани със символа *: ns – недостоверна разлика, * - P<0.05; ** - P<0.01; *** 
P<0.001. 
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Таблица 31.  Химичен състав на яйца от японски пъдпъдъци 

Признаци Цяло яйце  Белтък Жълтък 
Фараон Манджурски Фараон Манджурски Фараон Манджурски 

Маса, g 12.81 12.54 8.32 8.2 4.49 4.34 
Сухо вещество, % 26.72 26.06 14.60 14.06 50.6 50.87 
Суров протеин, % 14.08 13.91 13.34 12.73 15.46 15.82 
Сурови мазнини, % 11.15 10.65 0.2 0.2 33.47 33.09 

В т.ч.: триглицероли     61.9 62.4 
фосфолипиди     33.02 33.40 

общ холестерол     4.76 4.12 
Пепел, % 0.98  0.89 0.76 0.78 1.12 1.36 
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Таблица 32.  Съдържание на аминокиселини, %  

Аминокиселини Цяло яйце  Белтък Жълтък 
Фараон Манджурски Фараон Манджурски Фараон Манджурски 

Аспарагинова киселина 1.3 1.29 1.26 1.21 1.38 1.42 
Треонин 0.73 0.73 0.67 0.64 0.84 0.86 
Серин 0.94 0.92 0.78 0.74 1.23 1.26 
Глутаминова киселина 2.06 2.02 2.08 1.98 2.05 2.10 
Пролин 0.64 0.64 0.58 0.55 0.75 0.77 
Цистин 0.57 0.55 0.66 0.63 0.4 0.41 
Глицин 0.44 0.44 0.45 0.43 0.42 0.43 
Аланин 0.72 0.72 0.71 0.68 0.75 0.77 
Валин 0.90 0.89 0.88 0.84 0.94 0.97 
Метионин 0.44 0.43 0.40 0.38 0.51 0.52 
Изолейцин 0.65 0.65 0.58 0.55 0.79 0.81 
Лейцин 1.24 1.23 1.15 1.10 1.42 1.45 
Тирозин 0.52 0.51 0.49 0.47 0.56 0.57 
Фенилаланин 0.78 0.76 0.82 0.78 0.71 0.72 
Хистидин 0.48 0.48 0.39 0.37 0.64 0.65 
Лизин 1.18 1.17 1.07 1.03 1.37 1.40 
Аргинин 0.49 0.48 0.37 0.35 0.7 0.71 
Σ НАК 7.01 6.92 6.72 6.42 7.54 7.71 
Σ ЗАК  7.07 6.99 6.62 6.31 7.92 8.01 
НАК : ЗАК 1 : 0.99 1 : 0.99 1 : 1.015 1 : 1.017 1 : 0.95 1 : 0.96 
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Таблица 33.  Съдържание на мастни киселини в отделните липидни фракции, % от липидните фракции 

Мастни киселини Триглицероли Фосфолипиди 
Фараон Манджурски Фараон Манджурски 

Миристинова (С14:0) 0.8 0.86 0.41 0.34 
Палмитинова (С16:0) 31.51 30.09 32.18 27.36 
Палмитолеинова (С16:1) 7.23 7.75 3.85 2.92 
Стеаринова (С18:0) 6.46 5.94 12.85 16.22 
Олеинова (С18:1) 44.06 45.19 26.87 30.03 
Ώ6 Линолова (С18:2) 9.34 9.56 16 14.55 
Ώ3 α Линоленова (С18:3) 0.22 0.23   
Σ Конюгирана линолова киселина 0.38 0.38   
Ώ6 Арахидонова (С20:4)   6.64 7.21 
Ώ3 Ейкозапентаенова  (С22:5)   0.31 0.33 
Ώ3 Докозапентаенова (С22:6)   0.89 1.04 
Σ наситени мастни киселини 38.77 36.89 45.44 43.92 
Σ полиненаситени мастни киселини 9.94 10.17 23.84 23.13 
ПНМК/НМК 0.256 0.276 0.525 0.527 
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От данните в табл. 32 прави впечатление високото съдържание на 
НАК – 50,4% от протеина на белтъка и 48,7% от протеина на жълтъка. От НАК 
най-високо е съдържанието на лейцин и лизин – общо 16,6% от протеина на 
белтъка и 18% от протеина на жълтъка. Съотношението между НАК и ЗАК е 
почти 1:1.  

Според концепцията за “идеалния” белтък общото съдържание на 
НАК в пълноценната храна трябва да бъде 36% от съдържанието на суров 
протеин. Съдържанието на НАК в протеина на пъдпъдъчите яйца е 49,3-
49,7%, като есенциалните лизин и метионин+цистин са съответно 8,3 и 7,1%. 

Освен протеина, за здравословното хранене на човека, изключително 
важно е приемането и на мазнини. Липидите на пъдпъдъчите яйца са 
съставени от 55,9% (Фараон) - 58,1% (Манджурски златисти) ННМК, което 
съвпада с резултатите, публикувани и от други автори (Aydin and Cook, 
2004). В жълтъка на едно средно по маса пъдпъдъче яйце (13,5-13,8 g) се 
съдържа средно 0,20-0,21 g ПННМК, което съпоставено към съдържанието на 
общите липиди в жълтъка съставлява 14,0-14,1%.  

Мастнокиселинният профил на различните липидни фракции показа, 
че фосфолипидната фракция на жълтъка е почти 2,5 пъти по-богата на 
ПННМК в сравнение с триглицероловата фракция (табл. 33). От НМК 
киселини най-висок е делът на палмитиновата (С16:0), а от МННМК – на 
олеиновата (С18:1). От ПННМК най-висок е делът на линоловата киселина 
(С18:2), като съдържанието й във фосфолипидната фракция е с 52-71% по-
високо в сравнение с триглицероловата. Предшествениците на Ώ6 и Ώ3 
мастните киселини - линолова и α-линоленова се откриват само в 
триглицероловата фракция, докато останалите Ώ6 – арахидонова, 
докозапентаенова и Ώ3 – ейкозапентаенова и докозахексаенова мастни 
киселини се откриват само във фосфолипидната фракция. 

 

Фигура 38.  
Минерален 
състав на яйца 
от японски 
пъдпъдъци 

 
Изследването на минералния състав на пъдпъдъчите яйца показа, че 

белтъка е най-богат на фосфор, калций и магнезий (фиг. 38). Техният дял от 
съдържанието на минерални вещества в белтъка е съответно 36% (фосфор), 
31% (калций) и 31% (магнезий). Съдържанието на микроелементите е около 
2%. Жълтъкът е най-богат на фосфор – 74% и калций – 23%. В черупката 
99% от съдържанието на изследваните химични елементи съставлява 
калцият. 

Здравословният начин на хранене на съвременния човек предвижда 
консумацията на 6 средни по маса (60-63 g) кокоши яйца седмично 
(Бакаливанова, 2010) Техният тегловен еквивалент се равнява на 28 
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пъдпъдъчи яйца. С тях консуматорът приема 2683 KJ енергия, заключена в 
49,5 g протеин и 41,1 g мазнини. В тези хранителни вещества се съдържат 
25,1 g “идеален” протеин (в т.ч. 4,14 g лизин и 3,34 g метионин+цистин) и 
23,44 g ННМК, от които 5,78 g незаменими ПНМК (5,54 g Ώ6 и 0,23 g Ώ3). 

Съобразявайки се с казаното по-горе, можем да препоръчаме 
ежедневната консумация на 4 средни по маса (13,5-13,8 g) пъдпъдъчи яйца, 
които съдържат 3,44-3,72 g НАК. Така един човек с тегло 80 kg и занимаващ 
се с интелектуален труд обезпечава 34-37% от денонощните си потребности 
от НАК и съответно 13-14% при хора със същото тегло, упражняващи тежък 
физически труд. С 4 пъдпъдъчи яйца, човек обезпечава 10.5% от 
изискванията за лизин в „идеалния” белтък и 14.1% от изискванията за 
метионин+цистин. При консумация на 4 пъдпъдъчи яйца консуматорът 
приема 383 KJ енергия, 3,4 g ННМК, в т.ч. 0,8 g Ώ6 и 0,03 g Ώ3 мастни 
киселини. С 4 пъдпъдъчи яйца човек приема общо 470 mg минерални 
вещества, в т.ч. 29 mg Ca, 90 mg Р, 4,7 mg Mg, 0,76 mg Fe и 0,38 mg Zn. 

7. Възпроизводителни способности на японските пъдпъдъци. 
Ефективността на съвременното, интензивно, промишлено птицевъдство в 
значителна степен се определя от продължителността на репродуктивния 
период и от високите възпроизводителни способности на родителските стада. 
Общо за 7-месечния контролен период от заредените за инкубация 3902 яйца 
от породата Фараон са излюпени 2954 жизнени пъдпъдъци, а от заредените 
3617 яйца от породата Манджурски златисти са излюпени 2748 броя, което 
съставлява люпимост съответно 75.70% и 75.97%.  

  
Фигура 39.  Инкубационни показатели на 

пъдпъдъци от породата Фараон 

Фигура 40.  Инкубационни показатели на 
пъдпъдъци от породата Манджурски 

златисти. 
 

През контролния 7-месечен продуктивен период люпимостта от 
заредените яйца и при двете анализирани породи има сходна динамика на 
развитие (фиг. 39, фиг. 40). И при двете породи основният дял от 
инкубационния брак се пада на неоплодените яйца и на късната 
ембрионална смъртност. Тяхната сума е съответно 18.66% при породата 
Фараон и 18.52% при породата Манджурски златисти. Равностойният 
резултат на люпимостта от заредените яйца при двете породи показва 
сходство в репродуктивния им потенциал, независимо от разликата в 
продуктивната им насоченост. В тази връзка постигнатият от нас среден 
процент на излюпените жизнени пъдпъдъци е съпоставим с резултатите при 
яйценосния тип птици, представени от други автори (Афанасьев, 1991b). 
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Люпимостта от заредените яйца варира между 71,4% и 81,3%. Най-
ниска е тя през първия продуктивен месец (фиг. 41). Основната причина за 
ниския резултат в началото на продуктивния период е високият относителен 
дял на късната ембрионална смъртност, което се доказва от изследванията и 
на други автори (Христев и Герзилов, 2009). 

 

Фигура 41. 
Излюпени 
жизнени 
пъдпъдъци, % 

 
По-ниската люпимост през първи продуктивен месец при месодайната 

порода Фараон, в сравнение с тази при общоползвателната Манджурски 
златисти, може да се отдаде на по-късното полово съзряване на птиците и 
тясната обвързаност на скорозрелостта с продуктивната насоченост (Kumar 
et al., 2000a). Принципно по-ниската люпимост от заредените яйца в началото 
на продуктивния период на птиците Tullett and Noble (1988) свързват с по-
високата ембрионална смъртност, породена от понижената проницаемост на 
черупката. Друга причина обясняваща ембрионалната смъртност е по-
ниската интензивност на липидния транспорт от жълтъка към ембриона 
(Noble and Tullett, 1988).  

Между 2-ри и 7-ми продуктивни месеци най-ниски стойности на 
люпимостта са отчетени през 5-ти месец, когато спадът при породата Фараон, 
в сравнение с предходния месец, е доказан (P<0,05). Основната причина за 
понижението на люпимостта при породата Манджурски златисти е 
понижаването (P<0,001) на оплодяемостта на яйцата, а при породата Фараон 
- повишаването (P<0,001) на късната ембрионална смъртност (табл. 34).  

Провеждането на определени корективни действия през този етап на 
продуктивния цикъл при проблемните гнезда подобрява репродуктивните 
показатели. Особено подчертан е положителният ефект при породата Фараон 
(фиг. 39, табл. 34), при която процентът на излюпените жизнени пъдпъдъци 
доказано се повишава (P<0.01).  

Причините за понижаването на люпимостта от заредените яйца през 
5-ти продуктивен месец е трудно да бъдат назовани поименно, тъй като най-
вероятно става въпрос за комплексно влияние на множество фактори. 
Вследствие на травматизма, отслабването и отпадането на част от женските 
птици в резултат на смъртност или принудителен брак през първите три-
четири продуктивни месеци се нарушава йерархичната структура. Така в част 
от гнездата половото съотношение става по-тясно (до 2:1). В такива гнезда 
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проблемите започват да се задълбочават. Най-често това е свързано с 
изостряне на агресивността между мъжките, което още повече повишава 
безпокойството и стреса. Бракуването на отслабналите птици и 
оптимизирането на половото съотношение в проблемните гнезда оказва 
положителен ефект върху състоянието на птиците, което благоприятно се 
отразява върху репродуктивния процес през следващите два продуктивни 
месеца.  

Таблица 34. Дял на инкубационния брак, %. 

М
ес

ец
 Инкубационен брак 

Неоплодени  
яйца  

Умрели до  
15-я ден  

Умрели между  
15-я ден и 

излюпването 

Брак на 1-дн. 
възраст  

Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ Ф МЗ 
1 6.8 3.1 1.4 a 5.7 b 25.0 16.3 2.7 3.1 
2 6.3 4.7 2.6 2.1 9.6 12.3 1.4 3.0 
3 4.3 5.6 4.8 a 1.3 b 8.1 10.1 1.5 2.9 
4 7.0 a 3.3 b 3.3 1.4 9.3 10.5 1.3 1.1 
5 7.6 a 11.5 b 4.1 3.8 15.1 c 8.8 d 1.8 1.5 
6 11.2 10.8 3.8 4.1 3.6 a 7.5 b 2.4 2.5 
7 9.9 10.7 3.2 3,2 8.2 8,9 2,8 2.3 
Сред-
но 8.33 8.13 3,49 3,23 10,33 10,40 2,15 2,27 
Забележка: Ф – Фараон, МЗ – Манджурски златисти. Разликите между породите, 
отбелязани с различни буквени символи, са доказани: a-b при P<0.05; c-d – при 
P<0.001. 
 

Анализът на инкубационния брак при двете породи показва, че 
основният дял от него се пада на неоплодените яйца и на късната 
ембрионална смъртност. Размерът на брака на 1-дневна възраст е в 
пределите на 1,1-3,1%.  

 
V. ИЗВОДИ 

Анализът на получените резултати позволява да бъдат формулирани 
следните по-важни изводи: 

1. Растежът на домашните японски пъдпъдъци е най-динамичен през 
първите три седмици от живота на птиците, през които абсолютният 
среднодневен прираст бележи възходяща тенденция, а 1 kg прираст се 
постига с по-малко от 2 kg фураж. 

2. До 17-дневна възраст растежът на японските пъдпъдъци е в пряка 
зависимост от съдържанието на метионин в комбинирания фураж. През този 
период ниво на метионина под 0,5% понижава прираста и повишава 
конверсията на фураж. 

3. След 17-дневна възраст интензивен растеж може да бъде 
постигнат с по-ниско от 24% съдържание на суров протеин в комбинирания 
фураж. След 25-дневна възраст съдържанието на 0,85-0,9% лизин и на 0,35-
0,4% метионин във фуража е достатъчно за постигане на интензивен и 
ефективен растеж при японските пъдпъдъци. По-високите нива на лизин и 
метионин не показват предимство по отношение на продуктивността. 
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4. Прилагането на прекъснати температурни режими след 10-дневна 
възраст стимулира по-бързата терморегулация при пъдпъдъците. В резултат 
на това след 18-дневна възраст техният среднодневен прираст е по-висок. 

5. Процентът на почистеното трупче без кожа и ядивни вътрешности, 
в зависимост от пола и възрастта на клане на птиците, съставлява 59 - 64% 
от живата маса. По-висок е кланичният рандеман при порода Фараон. В 
зависимост от възрастта на клане на птиците най-нисък е рандеманът на 31-
дневна възраст. 

6. Най-ценните части на птичето трупче (гърди с кост и бутчета) 
съставляват 71-75% от масата на грила, а обезкостеното месо от тях - 57-
62%, като рандеманът при породата Фараон е по-висок. 

7. Делът на телесните тлъстини (абдоминална и подкожна в областта 
на шията и гърдите) в пъдпъдъчето трупче е съпоставим с този при пилета 
бройлери и пуйчета. С увеличаване на възрастта на клане на пъдпъдъците 
делът на телесните мазнини нараства от 1,6-1,7% на 31- до 2,4-3,8% на 39-
дневна възраст. 

8. През първите 24 часа след клането на пъдпъдъците най-силно се 
променят физикохимичните характеристики на месото. Най-динамично се 
променят стойностите на рН през първите 4 часа post mortem. През този 
период абсолютният спад на рН стойностите на месото съставлява около 
80% от спада през първите 24 часа. 

9. Съществено предимство на пъдпъдъчето месо е неговата висока 
водозадържаща способност – 74,4-76,8%. Водозадържащата способност на 
месото от бутчетата е по-добра в сравнение с тази от гърдите. Механичната 
обработка на месото (смилане) понижава почти 2 пъти водозадържащата му 
способност. 

10. Загубата на маса след термична обработка на немляно месо е 
значително по-висока в сравнение с мляното месо - 28-34% срещу 12-24%. 
Загубата на маса след изстиване и съхранение на термично обработените 
продукти в продължение на 24 часа е 4,5-7%. 

11. Важно предимство на месото от японски пъдпъдъци, в сравнение 
с другите видове птичи меса, е неговата изключителна крехкост. Гръдното 
месо от японски пъдпъдъци се характеризира с крехкост между 201 и 321 оР, 
като стойностите при женския пол са по-високи в сравнение с мъжкия. 

12. Светлостта на гръдното месо от японски пъдпъдъци е със 
стойности на L24 между 42,4 и 52,4, което е характерно за повечето видове 
птичи меса. За периода на хладилно съхранение на месото (0-72 часа) 
светлостта се повишава. 

13. Пигментната наситеност на месото от японски пъдпъдъци в 
червено-зеления спектър е значително по-висока в сравнение с пилешкото и 
пуешкото месо и се доближава до червените меса, характерни за патици и 
гъски. Червенеенето на гръдното месо е със стойности на а* между 9,3 и 20,3, 
което създава отлична наситеност на цвета, със стойности на С* между 21 и 
22,5 за гръдното месо и между 12,5 и 14 за месото от бутчетата. 

14. Термичната обработка на месото от японски пъдпъдъци значимо 
променя цвета му. След замразяване месото потъмнява, а 
високотемтературната обработка води до изсветляване и силно намаляване 
на пигментната му наситеност. 
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15. Месото от японски пъдпъдъци се явява изключително добър 
хранителен продукт с висока хранителна стойност. Съдържанието на сухи 
вещества варира между 24,8 и 26,6% за гръдното месо и между 23,1 и 26% за 
месо от бутчетата. 

16. Пъдпъдъчето месо е ценен източник на пълноценен протеин за 
човека. Общо незаменимите аминокиселини съставляват около 40% от 
съдържанието на протеин, а делът на незаменимите аминокиселини – лизин 
+ метионин е около 12,5% от протеина на пъдпъдъчето месо. 

17. Съдържанието на мазнини в месото от японски пъдпъдъци дори 
на 42-дневна възраст е по-ниско в сравнение с най-масово използваните от 
човека птичи меса (пилешко и пуйче). Ненаситените мастни киселини в 
месото от японски пъдпъдъци съставляват 2/3 от общите липиди, което е 
благоприятно за здравословното хранене на човека. Делът на 
полиненаситените мастни киселини е 24,5-25%, а съотношението между 
есенциалните мастни киселини – линолова (С18:2) и α-линоленова е 15,3:1 в 
месото от гърдите и 16,6:1 в месото от бутчетата. 

18. Съществено предимство на месото от японски пъдпъдъци е 
високото съдържание на желязо – 1,5-1,6 mg/100g месо и широкото 
съотношение между Na+ и K+ – 1:3,1-1:3,2. 

19. Средната интензивност на снасяне за 7-месечния продуктивен 
период при изследваните породи японски пъдпъдъци е 75-79%. От общия 
брой на снесените яйца, годни за люпене са 96,4-97,4%. От всички снесени 
яйца, най-висок е делът на бракуваните в началото на продуктивния цикъл, 
като през този период доминират двужълтъчните яйца. 

20. Средната маса на яйцата при изследваните породи японски 
пъдпъдъци варира в пределите на 12-13,4 g при породата Манджурски 
златисти и 12,5-14,2 g при породата Фараон. При двете породи най-висока е 
масата на яйцата между 3-ти и 6-ти продуктивни месеци. 

21. Конверсията на фураж след достигане на 50% носливост варира в 
пределите на 3,2-5,0 kg фураж за 1 kg яйчна маса. Най-ефективно е 
оползотворяването на фуража във фазата на върхова носливост на стадото. 
Ефективността на производството на 1 kg яйчна маса е по-висока при 
породата Манджурски златисти. 

22. В хода на продуктивния цикъл, през първите 3 продуктивни 
месеца, най-динамични са промените в масата и формата на яйцата. 
Признаците, характеризиращи качеството на белтъка, жълтъка и черупката, 
са с най-високи стойности в началото на продуктивността. В хода на 
продуктивния цикъл те постепенно намаляват и са най-ниски в края на 7-я 
продуктивен месец. 

23. Яйцата от японски пъдпъдъци са ценен източник на 
висококачествен протеин, половината от който съставляват незаменимите 
аминокиселини – 50,4% от протеина на белтъка и 48,7% от протеина на 
жълтъка. Есенциалните аминокиселини лизин и метионин+цистин 
съставляват съответно 8,3% и 7,1% от протеина на пъдпъдъчите яйца. 

24. Биологичната ценност на мазнините в пъдпъдъчите яйца се 
определя от съдържанието на ненаситени мастни киселини, които 
съставляват 56-58% от липидите на яйцето. От тях около 1/4 са 
полиненаситени мастни киселини, които основно са съсредоточени във 
фосфолипидната фракция на жълтъка. 
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25. Важен аргумент в полза на пъдпъдъчите яйца е високото 
съдържание на желязо в тях – 4,1 mg/100g яйчно съдържание, като 95% от 
него е съсредоточено в жълтъка. 

26. За изследвания 7-месечен продуктивен период средният процент 
на излюпените жизнени пъдпъдъци варира между 75,7 и 76%. 
Инкубационният брак се формира основно от неоплодените яйца и от 
късната ембрионална смъртност. 

 
VІ. ПРЕПОРЪКИ 

 
Въз основа на получените резултати и направените изводи, могат да 

се направят следните по-важни препоръки за практиката: 
1. Проведеното проучване дава основание да се препоръча 

комбинираните фуражи за отглежданите в България породи японски 
пъдпъдъци – Фараон и Манджурски златисти, да съдържат: 

 стартерни смески (1-17-дневна възраст) – 24% СП, 1,3% лизин и 
0,52% метионин; 

 гроуерни (18-24-дневна възраст) – 20% СП; 1% лизин и 0,45% 
метионин; 

 финишерни (25-35-дневна възраст) - 18% СП; 0,9% лизин и 0,4% 
метионин. 

2. За стимулиране на по-бърза терморегулация на пъдпъдъците може 
да се препоръча прилагането на периодични температурни колебания в 
периода след 10-дневна възраст. Това може да се постигне чрез прилагането 
на следната схема на отопление, базирана на постепенно увеличаване на 
продължителността на периодите без отопление и съкращаване на 
периодите с отопление: 

 10-14-дневна възраст - температура в помещението 28оС; 30 мин. 
без отопление – 60 мин. с отопление; 

 15-17-дневна възраст – температура в помещението 26оС; 45 мин. 
без отопление – 60 мин. с отопление; 

 18-21-дневна възраст – температура в помещението 24оС; 60 мин. 
без отопление – 30 мин. с отопление. 

3. Анализът на кланичните показатели и себестойността на прираста 
на японските пъдпъдъци дава основание да се препоръча мъжките птици от 
отглежданите в България породи японски пъдпъдъци – Фараон и Манджурски 
златисти, да бъдат реализирани за месо не по-късно от 35-дневна възраст. 

4. Въз основа на анализа на яйчната продуктивност, 
възпроизводителните способности, смъртността и технологичния брак през 
продуктивния период, за постигане на най-висока ефективност при 
производството на разплодни яйца, може да се препоръча отглеждането на 
родителските стада при породите Фараон и Манджурски златисти да бъде в 
продължение на 7 продуктивни месеца.  

5. Въз основа на химичния състав на трупчетата с кожа и без кожа 
може да се препоръча следкланичната обработка на японските пъдпъдъци да 
става чрез отделяне на кожата с перушината защото: 

 външният вид на трупчетата е по-добър, без остатъци от перушина; 
 това създава предпоставки за по-продължително съхранение на 

трупчетата. 
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6. Въз основа на промените във физикохимичните свойства на месото 
под въздействието на условията на съхранението му, може да се препоръча:  

 Замразяването на месото да се прилага само в случаите, когато 
няма предварително осигурен пазар за него, като това трябва да 
стане до 72-я час от хладилното му съхранение. 

7. Въз основа на химичния състав и масата на яйцата, за 
здравословното хранене на населението в България, може да се препоръча 
ежедневната консумация на 4 средни по маса (13,5-13,8 g) пъдпъдъчи яйца, 
които осигуряват: 

 383 KJ енергия;  
 3,4-3,7 g незаменими аминокиселини, в т.ч. 0,14-0,15 g лизин и 0,11-

0,12 g метионин+цистин;  
 3,4 g ненаситени мастни киселини, в т.ч. 0,8 g Ώ6 и 0,03 g Ώ3; 
 470 mg минерални вещества, в т.ч. 29 mg Ca, 89 mg Р, 4,7 mg Mg, 

0,75 mg Fe и 0,4 mg Zn. 
 

VІІ. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

За пръв път в България е направено цялостно проучване на 
продуктивността на одомашнените японски пъдпъдъци (Coturnix coturnix japonica), 
включваща детайлно изследване на: 

 растежа на пъдпъдъците от породите Манджурски златисти и Фараон 
от излюпването до настъпване на полова зрялост; 

 месодайната продуктивност и кланичните показатели; 
 физикохимичните свойства и състава на месото, добито от двете 

породи японски пъдпъдъци; 
 яйчната продуктивност, качеството и състава на яйцата при породите 

Манджурски златисти и Фараон; 
 репродуктивните способности на двете породи в продължение на 

целия продуктивен период. 
1. Установени са хранителните потребности през подрастващия период 

на отглежданите в България породи японски пъдпъдъци – Фараон и Манджурски 
златисти. Установено е, че най-високи са потребностите от суров протеин и 
незаменимите аминокиселини лизин и метионин през първите три седмици от 
живота, като се установи, че критичен е периодът до 17-дневна възраст. 

След 17-я ден зависимостта на растежа на птиците от общото съдържание 
на суров протеин и аминокиселините лизин и метионин отслабва. Установи се 
още, че след 25-дневна възраст съдържание на 18% суров протеин, 0,85-0,9% 
лизин и на 0,35-0,4% метионин в комбинирания фураж са достатъчни за 
постигане на интензивен и ефективен растеж при японските пъдпъдъци 

2. За пръв път в България беше приложена схема на денонощни 
прекъснати температурни режими на отопление при отглеждане на японски 
пъдпъдъци. Прилагането на прекъснати температурни режими през първите три 
седмици от живота на пъдпъдъците стимулира тяхната по-бърза температурна 
адаптация. Установи се, че за условията на България прилагането на денонощни 
температурни режими с използване на инфрачервени кварцови лампи за 
отопление на птиците в малките ферми, има потенциал да понижи разходите по 
отглеждането на пъдпъдъците между 29% и 36,5%.  

3. Проучен е растежът през подрастващия период при мъжкия и женския 
пол на двете изследвани породи. Установено е, че на 17-дневна възраст вече 
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съществува разлика в живата маса между половете, която по-нататък се 
увеличава и към момента на настъпване на полова зрялост е най-висока. След 
тази възраст среднодневната консумация и среднодневният прираст на женските 
птици са по-високи, като най-голяма е разликата пред периода на полово 
съзряване.  

4. Проучена е месодайната продуктивност при двете породи японски 
пъдпъдъци – месодайната Фараон и общоползвателната Манджурски златисти. 
Установи се, че отглежданата в Тракийски университет популация от породата 
Манджурски златисти има висок потенциал не само за производство на яйца, но и 
за ефективно производство на месо. 

5. За пръв път в България е направено цялостно проучване на 
физикохимичните свойства на немляно и мляно месо от японски пъдпъдъци. 
Проучено е влиянието на породата, възрастта на клане на птиците, условията и 
продължителността на съхранение на месото и начина на обработка – механична 
и термична върху качествените параметри на месото от гърдите и бутчетата. 

Установи се, че през първите 24 часа след настъпването на смъртта на 
птиците стойностите на рН силно се влияят от морфологичния строеж на 
мускулите и от двигателната активност на птиците. 

Идентифицирани са факторите, които влияят върху ВЗС на месото -  
възрастта на птиците (до 42-дневни и над 180-дневни), замразяването на месото, 
механичната обработка. 

Установено е влиянието на различните фактори върху стойностите на L*.  
В периода на хладилно съхранение на месото в продължение на 72 часа то 
изсветлява. Замразяването и последващото размразяване водят до потъмняване 
на месото, а високотемпературната обработка на месото повишава стойностите 
на L*. 

Установено е, че термичната обработка намалява почти наполовина 
наситеността на цвета на месните заготовки. 

6. Проучен е съставът и морфологичният строеж на m. pectoralis. 
Установено е, че на 35-дневна възраст повърхностният гръден мускул при 
пъдпъдъците е изграден от 97,6-98,4% мускулна тъкан, 1,4-1,8% съединителна 
тъкан и 0,3-0,6% интрамускулна мастна тъкан. Съотношението между тъмните и 
светлите мускулни влакна е 95,7-96,4% към 3,6-4,3%. 

7. Проучен е съставът на месото и яйцата от японски пъдпъдъци. 
Установено е, че те се явяват изключително добри хранителни продукти с висока 
хранителна стойност, добър аминокиселинен, мастнокиселинен и 
микроелементен баланс и са подходящи за всички възрастови групи от 
населението. 

8. Проучен е съставът на цели трупчета с кожа и без кожа и е установено, 
че трупчетата с кожа могат да бъдат потенциално рискови за продължително 
съхраняване поради по-високото (2,4 пъти) съдържание на мазнини в тях. 

9. Проучена е яйчната продуктивност на породите – Фараон и 
Манджурски златисти. Установи се, че и двете породи имат висок генетичен 
потенциал за яйчна продуктивност. Установи се, че при използване на породите 
като родителски форми от породата Манджурски златисти се получават с около 
5% повече разплодни яйца. 

10. Проучено е качеството на яйцата от двете породи през 7-месечния 
продуктивен период. Установено е, че качеството на яйцата е най-високо в 
началото на продуктивния цикъл, а най-ниско в края на 7-я продуктивен месец. 

11. Проучени са репродуктивните способности през 7-месечния 
продуктивен период. Идентифицирани са причините за по-ниската люпимост на 
яйцата през първия продуктивен месец. 
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Production characteristics of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) 
from Pharaoh and Manchurian Golden breeds  

 
Summary 

The purpose of the thesis was to investigate the productivity of Japanese 
quails from breeds reared in Bulgaria – Pharaoh (specialised for meat production) 
and Manchurian Golden (an all-purpose breed). The studies were performed from 
2001 to 2013. The meat traits, egg production traits, reproduction traits, the quality 
and composition of meat and eggs were investigated. According to the study, the 
growth of domesticated Japanese quails was the most intensive during the first 
three weeks of their life, when the absolute average daily weight gain marked an 
ascending trend and 1 kg weight gain was achieved with less than 2 kg feed.  

Until 17 days of age, the growth of Japanese quails was in direct relation to 
the methionine content in compound feed. During that period, a methionine level 
under 0.5% reduced the growth rate and increased feed conversion. After 17 days 
of age, intensive growth could be successful with less than 24% dietary crude 
protein content. After 25 days oо age, dietary levels of 0.85-0.9% lysine and 0.35-
0.4% methionine were enough to support efficiently the intense growth of 
Japanese quails. Higher lysine and methionine levels were of no benefit as 
productivity was concerned. 

The application of intermittent temperature regimens after 10 days of age 
stimulated the more rapid thermoregulation in quails. As a result, after 18 days of 
age, their average daily weight gain was higher.  

The carcass yield, without skin and edible offal, was from 59 to 64% of live 
weight depending on the sex and slaughter age of birds. Higher slaughter yield 
was established in the Pharaoh breed. With regard to slaughter age, the lowest 
slaughter yield was at 31 days of age. The most valuable carcass parts (breast and 
thighs) were 71-75% of grill weight, and boneless meat from them – 57-62%, with 
higher yield in Pharaohs. The share of body fat (abdominal and subcutaneous fat 
in neck and breast regions) of quail carcasses was comparable to those in broiler 
chickens and turkey poults. As slaughter age increases, body fat proportion 
increased from 1.6-1.7% (31 days of age) to 2.4-3.8% (39 days of age). 

During the first 24 h after slaughter, physicochemical properties of quail 
meat changed most dramatically. Meat pH changed most markedly during the first 
4 hours post mortem. During that period, the absolute reduction of meat pH was 
about 80% of the total decrease over the first 24 hours. A considerable advantage 
of quail meat is its high water holding capacity (74.4-76.8%). Water holding 
capacity of thigh meat is better than that of breast meat. The mechanical 
processing of meat (grinding) reduces almost twice its water holding capacity.  

The cooking loss after heat processing of non-ground meat was substantially 
higher compared to ground meat – 28-34% vs 12-24%. The cooking loss after 
cooling and 24-hour storage of thermally processed products was 4.5-7%. 

An important advantage of Japanese quail meat in comparison to other 
poultry meats, is its exceptional tenderness. Breast meat tenderness was between 
201 and 321 оР, and values in female birds were higher compared to respective 
values in males. 

The brightness of breast meat from Japanese quails - L*24 - ranged from 
42.4 and 52.4, as for most poultry meats. During refrigeration storage (0-72 h) 
meat brightness increased. The meat redness was considerably higher compared 
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to chicken and turkey meats and its values were close to duck and goose meats. 
Breast meat redness (а*) ranged between 9.3 and 20.3, providing an excellent 
chroma with С* values between 21 and 22.5 for breast meat and 12.5 and 14 for 
thigh meat. The colour of Japanese quail meat changed markedly after cooking. 
After freezing, the meat became darker, while cooking resulted in brightening and 
significant decrease of pigmentation. 

Japanese quail meat is an excellent foodstuff with high nutritional value. Dry 
matter content ranged between 24.8 and 26.6% for breast jmeat and between 23.1 
and 26% for thigh meat. Quail meat is a valuable source  of high-quality protein for 
consumers. The total proportion of essential amino acids  amounted to about 40% 
of protein content, while lysine+methionine level was about 12.5% of quail meat 
protein. The meat fat content, even at 42 days of age, was lower than that of most 
commonly consumed poultry meat (chicken and turkey). Unsaturated fatty acids 
comprised about two-thirds of total lipids, which is beneficial for human health. The 
share of polyunsaturated fatty acids was 24.5-25%, and the ratio between essential 
fatty acids linoleic (С18:2) and α-linolenic was 15.3:1 in breast and 16.6:1 in thigh 
meat. A substantial plus for quail meat is the high iron content – 1.5-1.6 mg/100 g 
meat and the broad Na+ and K+ ratio – 1:3.1-1:3.2. 

The mean egg production intensity for 7-month production period in studied 
Japanese quail breeds was 75-79%. The hatching eggs were 96.4-97.4% of all 
eggs produced. The cull eggs percentage was the highest in the beginning of the 
production cycle, with predomination of double-yolk eggs. The average egg weight 
of studied breeds varied within 12-13.4 g in Manchurian Golden and 12.5-14.2 g in 
Pharaoh quails. In both breeds, egg weight was the highest between the 3rd and 6th 
production months. 

Feed conversion ratio after 50% egg production varied from 3.2-5.0 kg feed 
per 1 kg egg weight. Feed was most efficiently utilised at the peak egg production 
stage. The efficacy for producing 1 kg egg mass was higher in Manchurian Golden 
quails. 

Throughout the production cycle, the first 3 months marked the most 
pronounced changes in egg weight and shape. The traits characterising the quality 
of albumen, yolk and eggshell, were with highest values at the beginning of the 
production cycle. Then they gradually decreased and were the lowest by the end of 
the 7th production month. 

Japanese quail eggs were a valuable source of high-quality protein, half of 
which was composed by essential amino acids – 50.4% of albumen protein and 
48.7% of yolk protein contents. The essential amino acids lysine and 
methionine+cysteine comprised 8.3% and 7.1% of quail egg protein. The biological 
value of fat is determined by the share of essential fatty acids, which is 56-58% of 
egg lipids. About one-quarter of them are the polyunsaturated fatty acids, 
concentrated in the phospholipid yolk fraction. An important trait of quail eggs is the 
high content of iron – 4.1 mg/100 g egg content, and 95% of iron is found in the 
yolk.  

Over the 7-month production period, the average percentage of hatched 
viable quails was between 75.7 and 76%. Incubation waste proportion was mainly 
formed by infertile eggs and late embryonic deaths. 
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