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1. Charakterystyka przepiórki japońskiej
Przepiórka japońska (Coturnix japonica) to mały, długości do 20 cm ptak
wędrowny, prowadzący skryty i naziemny tryb życia. Rodzaj przepiórka (Coturnix) należy do rodziny kurowate (Phasianidae) i rzędu grzebiące (Galliformes). Została udomowiona, jako ptak amatorski, początkowo dla „śpiewu”
samców kilkaset lat temu przez Chińczyków. Później Japończycy zaczęli utrzymywać przepiórki w zamkniętych małych klatkach. W roku 1910 Kotaro Oda
odkrył ich niezwykle wysoką nieśność.
Ptaki naturalnie dzikie i niektóre odmiany przepiórek udomowionych mają
upierzenie kryptyczne. Samce cechują się rdzawą barwą piór na głowie i kołnierzu, a samice drobnymi cętkami na szyi i piersi, dzięki czemu rozróżnianie
płci u dorosłych ptaków jest zazwyczaj łatwe.
Domowe przepiórki japońskie zostały zróżnicowane na kilka ras różniących się często barwą upierzenia. Wyróżnić można całkowicie białe przepiórki angielskie, ciemno czarne angielskie wybiegowe lub jasnożółte z kuropa-

Samica przepiórki, fot. Dariusz Królik
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twianym wzorem piór przepiórki mandżurskie. W krajach, w których hodowla
przepiórek ma wielu zwolenników i prace hodowlane ciągle postępują, wyodrębniono trzy typy użytkowe ptaków. Cechami różniącymi poszczególne
typy jest min. przeznaczenie, rozmiary i masa ciała. Tabela 1 przedstawia
charakterystykę typów (linii użytkowych) domowych przepiórek japońskich
oraz dzikiego przodka. Użytkowanie rzeźne jest obiektem zainteresowania
hodowców w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, natomiast produkcja jaj przepiórczych ma miejsce głównie w Chinach, Japonii i Brazylii.
Przepiórka japońska użytkowana jest w Polsce głównie, jako ptak nieśny. Jaja
spożywcze tego gatunku są, bowiem ogólnodostępne w dużej części delikatesów, a tuszki (często mrożone) tylko okresowo w wybranych sklepach wielkopowierzchniowych i dyskontach. Prace selekcyjne w polskich hodowlach
prowadzone są w kierunku nieśnym (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
i mięsnym (UP w Lublinie, Gospodarstwo Rolne p. Dariusza Królika w Sieradzu).
Domowa przepiórka japońska, bez względu na typ użytkowy ma bardzo
wysoką produkcję nieśną, która nawet u linii mięsnych wynosi średnio 290
jaj rocznie. W związku z tym, mniejsi producenci jaj przepiórczych, w Polsce i innych krajach, w których ta produkcja jest marginalna, decydują się
na użytkowanie nieśne innych typów przepiórki japońskiej niż linie nieśne.
Jednak należy pamiętać, że tylko linie nieśne pozwalają na najbardziej ekonomiczną produkcję jaj, gdyż takie ptaki mają mniejsze spożycie paszy.
W porównaniu z jajem kurzym, w jaju przepiórczym jest więcej niezbędnych, egzogennych aminokwasów, co decyduje o wybitnej wartości
biologicznej. Zawartość niektórych związków mineralnych również jest
większa. Jaja przepiórek są szczególnie dobrym źródłem żelaza, fosforu,
miedzi i cynku. Mają również atrakcyjniejszy poziom witamin. Zawierają
przede wszystkim więcej prowitaminy A, tiaminy, ryboflawiny i cyjanokobalaminy.
Z powodu szybkiego tempa wzrostu i wysokiej nieśności, które pozwalają
na uzyskanie kolejnego pokolenia średnio po 2 miesiącach, przepiórki stanowią
również relatywnie tani model do badań nad drobiem, w tym przede wszystkim
do badań genetyczno-hodowlanych, ale także do badań żywieniowych, fizjologicznych, embriologicznych itp.
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Tab.1. Masa ciała i jaj przepiórek japońskich ze względu na typ użytkowy
(http://www.sawax.de, 2015).
Typ (linia)

Masa ciała (g)

Masa jaja (g)

90

7,6

Przepiórki lekkie, nieśne

110 – 150

9 – 11

Przepiórki nieśne

160 – 250

12 – 14

Przepiórki mięsne

300 – 400

13 – 16

Dzikie

Jaja przepiórcze, fot. Dariusz Królik
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2. Wymagania w chowie towarowym przepiórek
2.1 Temperatura otoczenia i ogrzewanie
W pierwszych siedmiu dniach życia pisklęta mają wysokie potrzeby cieplne, dlatego trzeba utrzymywać je w temperaturze 30°C w pomieszczeniu, a pod
źródłem ciepła (promiennikiem) powinno być 38°C. W drugim tygodniu życia
młode przepiórki japońskie potrzebują 25°C w pomieszczeniu i 34°C pod promiennikiem. Termoregulacja u trzytygodniowych przepiórek jest już właściwa
ptakom dorosłym i od tego czasu dodatkowe źródła ogrzewania są zbędne, należy zapewnić ciepłotę pomieszczenia około 21°C.
Trzeba zaznaczyć, że podczas odchowu piskląt, podobnie jak u innych gatunków drobiu, nie należy kierować się wyłącznie zalecanymi temperaturami,
lecz przede wszystkim obserwować zachowanie się piskląt. Jeżeli gromadzą się
i cisną do źródła ciepła, to temperatura jest za niska, a gdy oddalają się od promiennika i ziają wtedy należy obniżyć temperaturę w pomieszczeniu. W optymalnej temperaturze ptaki są rozmieszczone w pomieszczeniu równomiernie,
część z nich odpoczywa, a część żeruje. Dorosłe ptaki wymagają temperatury
otoczenia pomiędzy 18 a 24°C, optymalna ciepłota pomieszczeń to 21°C.
2.2 Wilgotność powietrza
Przepiórki japońskie są mało wrażliwe na zmiany wilgotności powietrza,
jednak zaleca się, aby wilgotność kształtowała się pomiędzy 65 a 75%. Gdy
wilgotność jest zbyt niska ptaki pobierają więcej wody, rekompensując tym
samym zwiększone jej ubytki z organizmu. Wysoka wilgotność np. 85% jest
niewskazana, bowiem stwarza dobre warunki do rozwoju wielu organizmów
chorobotwórczych.
2.3 Wentylacja
Świeże powietrze jest niezbędnym elementem gwarantującym zdrowie
przepiórek i pokrywającym ogromne potrzeby organizmu na tlen. Układ oddechowy przepiórek jest bardzo wrażliwy na zapylenie powietrza, które to
powoduje występowanie chorób górnych dróg oddechowych. Dlatego dbałość
o czystość powietrza w pomieszczeniach dla tych ptaków jest bardzo istotna.
Pomieszczenia dla przepiórek muszą posiadać sprawną wentylację tak, aby
wymiana powietrza następowała przynajmniej siedem razy na godzinę, lecz
system wentylacji musi działać w sposób łagodny, aby nie powodować zbyt
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silnych zawirowań powietrza i przeciągów, na które ptaki te są dużo bardziej
wrażliwe niż inne gatunki drobiu. Przepiórki przebywające w pomieszczeniu
z przeciągami, najpierw tracą pióra, później obniża się ich produkcyjność,
a w końcu chorują i padają.
Problem słabego opierzenia, czy wręcz występowania golizn u starszych
przepiórek ma często inne przyczyny. Przede wszystkim „łysienie”, zwłaszcza samic, ma w wielu przypadkach podłoże genetyczne i należy się pogodzić
z faktem, że starsze ptaki są gorzej upierzone (zjawisko to nie występuje
u przepiórek chowanych w wolierach zewnętrznych). Wyjściem jest prowadzenie selekcji dobierając do rozrodu ptaki dobrze opierzone. Inną przyczyną
występowania braku upierzenia jest zjawisko pterofagii, czyli wzajemnego wydziobywania sobie piór.
2.4 Oświetlenie
Przepiórki japońskie lubią przebywać w dobrze i intensywnie oświetlonych
pomieszczeniach. Przyjmuje się, że pomieszczenia dla przepiórek winny być
tak jasno oświetlone, jak w czasie letniego dnia. Zaleca się, aby pisklęta do
drugiego tygodnia życia oświetlane były w sposób ciągły bez przerw nocnych,
a następnie od trzeciego tygodnia życia należy skracać czas oświetlania o dwie
godziny, co tydzień, aby w siódmym tygodniu życia młode przepiórki miały
14-godzinny dzień świetlny. Pomiędzy 14. a 17. tygodniem życia należy stopniowo wydłużać dzień świetlny do 17 godzin i taki sposób oświetlenia utrzymuje się do końca nieśności.
2.5 Pomieszczenia dla przepiórek i wyposażenie
Wysokość klatki powinna wynosić od 20 do 25 cm, co zapewnia właściwy
dostęp powietrza i światła do wnętrza klatki oraz uniemożliwia okaleczenie
się przepiórek poprzez ograniczenie możliwości wysokich skoków i silnych
uderzeń o sufit.
Ściany klatek, za wyjątkiem ściany tylnej, muszą być ażurowe, najlepiej
wykonane z siatki drucianej o oczkach od 1,0 do 1,3 cm lub prętów metalowych
o rozstawie do 1,3 cm. Większe otwory niż 1,3 cm mogą powodować uduszenie
ptaków poprzez zatknięcie głowy w otworze i silne szarpanie się ptaka.
Podłoga klatki powinna być rusztowa o oczkach siatki lub szczelinach nie
większych niż 1 cm. Większe oczka lub szczeliny stwarzają niebezpieczeństwo
połamania nóg, natomiast mniejsze utrudniają swobodne przenikanie pomiotu
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W pełni wyposażona klatka dla przepiórek, fot. Dariusz Królik
i powodują jego gromadzenie wewnątrz klatki. Pod rusztem należy umieścić
tacę nawozową bądź, gdy zamierzamy zmechanizować zbieranie pomiotu, zainstalować taśmę nawozową. Ruszt w klatkach dla niosek powinien być lekko
pochylony ku przodowi klatki i zakończony rynnowym wygięciem ku górze,
co ułatwi zbieranie jaj. Będą się one toczyć po ruszcie na zewnątrz klatki i zatrzymają na wygięciu.
Karmidła powinny być ulokowane na zewnątrz klatki tak, aby przepiórka
mogła z nich korzystać jedynie przez specjalne otwory w przedniej ścianie klatki. Przepiórki, jak żaden inny kurak, lubią rozsypywać zadaną im paszę. Czynią to poprzez grzebanie, kąpiele w karmidle oraz rozrzucanie paszy dziobem.
Umiejscowienie karmideł na zewnątrz klatki ogranicza rozsypywanie paszy.
Poidła mogą znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz klatki. Gdy przepiórki mają być pojone wewnątrz klatki, to poidło należy tak ustawić, aby nie trafiały do niego odchody – najlepiej na podwyższeniu lub zawieszone na ścianie
bocznej klatki. Poidła zewnętrzne zagrożone są zanieczyszczeniem, rozsypywaną przez przepiórki paszą, dlatego należy je tak zawieszać, aby to uniemożliwić. Najlepiej zawieszać je nieco wyżej od karmideł z paszą lub na zewnątrz
na innej z bocznych ścian klatki.
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Maksymalna obsada dorosłych przepiórek utrzymywanych w klatkach
i wolierach wynosi odpowiednio 40 i 25 ptaków na 1 m2 powierzchni podłogi.
Zaletami chowu klatkowego są jego higieniczność, możliwość utrzymywania dużej ilości ptaków w jednym pomieszczeniu oraz możliwość zmechanizowania zbioru jaj i odchodów. Ujemną cechą tego chowu są wysokie koszty
wykonania klatek, które obniżają i często niwelują opłacalność chowu.
2.6 Żywienie przepiórek japońskich w systemie intensywnym
Przepiórki japońskie mają bardzo wysokie potrzeby pokarmowe, a żywienie ich wymaga dużej staranności i stosowania pasz o najwyższej jakości.
Wydaje się, że brak znajomości potrzeb pokarmowych jest częstą przyczyną
niepowodzeń w chowie tych ptaków. Przemiana materii jest u nich zdecydowanie szybsza niż u pozostałych kuraków. Jednodniowe pisklę przepiórki po
7 tygodniach staje się ptakiem dorosłym. W okresie odchowu pisklęta mają
bardzo szybką przemianę materii, stąd uniemożliwienie im pobierania paszy,
chociaż na kilka godzin jest niedopuszczalne.
Tab. 2. Zalecenia żywieniowe rosnących przepiórek
według Smulikowskiej i Rutkowskiego (2005).
Składniki

1-7 dni

8-28 dni

29-45 dni

Dorosłe

Energia metaboliczna
(kcal/kg)

3000

2900

2800

2800

Białko ogólne (%)

28,00

24,00

20,00

21,00

do 3,00

do 3,50

do 4,00

do 3,50

Włókno surowe (%)

W chowie przepiórek japońskich należy stosować, w zależności od wieku
ptaków, cztery różne mieszanki paszowe. Pierwsze trzy stosowane są w okresie wychowu młodych przepiórek, a czwarta mieszanka przeznaczona jest dla
ptaków dorosłych (nieśność). W przypadku chowu na mięso stosowane są te
same mieszanki, a ptaki ubijane są w ostatnim, 45 dniu odchowu. Wszystkie
mieszanki powinny być pełnoporcjowe, czyli posiadać zgodną z zapotrzebowaniem ilość składników pokarmowych. Dużym błędem jest „wzbogacanie”
mieszanek pełnoporcjowych poprzez dodatkowe podawanie innych pasz, bądź
mieszanek paszowych. Mieszanka pełnoporcjowa musi być stosowana, jako
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pasza wyłączna, jedyna. Przepiórki żywi się do woli mieszankami sypkimi podawanymi na sucho. Dobre efekty daje proces granulacji mieszanek, jednakże
lepiej jest podawać paszę w formie kruszonki, bowiem stosowanie w żywieniu
przepiórek granulek o średnicy przekraczającej 2 mm zwiększa rozsypywanie
paszy. Poddanie paszy procesowi granulowania zmniejsza stopień skażenia mikrobiologicznego, dezaktywowane są niektóre składniki antyżywieniowe oraz
wzrasta strawność składników pokarmowych. Dorosła przepiórka spożywa jej
dziennie około 25 g i wypija jednocześnie około 40 ml wody.
Tab.3. Orientacyjne spożycie paszy przez rosnące przepiórki w okresie
wychowu według Smulikowskiej i Rutkowskiego (2005).
Wiek w dniach

Masa ciała
(g)

Dzienne
spożycie paszy
(g/szt.)

Całkowite
spożycie paszy
(g/szt.)

0-20

92

14,5

290

21-40

140

15,5

310

41-45

150

16,0

80

0-45

150

15,1

680

2.7 Amatorskie żywienie przepiórek japońskich
Przepiórki można karmić paszami gospodarskimi, takimi jak gotowane na
twardo jaja, kasza kukurydziana, płatki owsiane, zielonki, twaróg i proso. Hodowcy amatorzy często utrzymują przepiórki z innymi ptakami egzotycznymi,
które są żywione mieszankami z dużą zawartością prosa. W takich przypadkach przepiórkom brakuje w paszy białka, które powinno być uzupełniane, np.
przez dodatek twarogu lub specjalistycznych pasz jajecznych dla ptaków egzotycznych. Wykonanie i stosowanie mieszanki pokrywającej w pełni zapotrzebowanie w warunkach amatorskich jest bardzo trudne, jednak zakup gotowych
mieszanek w niewielkich ilościach jest już coraz łatwiejszy.
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Tab.4. Przykładowy skład podstawowej mieszanki stosowanej
w amatorskim chowie przepiórek (Kraszewska-Domańska 1978).
Składnik

Udział (%)

Proso

25

Kasza kukurydziana

25

Owsik

12,5

Pszenica

12,5

Kanar

6,25

Płatki owsiane

6,25

Ryż

6,25

Len

5

Kasza gryczana

1,25

Oprócz tej podstawowej mieszanki przepiórki powinny dostawać twaróg
raz dziennie, jaja gotowane i marchew tartą, sałatę, szpinak oraz (poza wodą)
mleko kwaśne, serwatkę lub maślankę do picia.
2.8 Pielęgnacja piskląt
Jednodniowe pisklęta przepiórcze są bardzo małe, a ich masa ciała wynosi
przeciętnie tylko 6 g. Ptaki te charakteryzuje bardzo szybkie tempo wzrostu, bo
już w drugiej dobie życia podwajają swoją masę. Szybki wzrost i duża ruchliwość wymagają bardzo starannego żywienia. W odchowie młodych przepiórek
wyodrębnia się trzy okresy.
Pierwszy, najtrudniejszy, to okres pomiędzy 1. a 7. dniem życia. Po wyjęciu
przepiórcząt z aparatu lęgowego i umieszczeniu ich w nagrzanej wychowalni należy bezpośrednio podać im letnią wodę i mieszankę paszową. Szybka
przemiana materii praktycznie uniemożliwia długi transport piskląt (ponad
2 godziny), gdyż pozostają one zbyt długo bez paszy, a przede wszystkim bez
wody. Poidełka ustawia się w chłodniejszych częściach wychowalni (nie pod
promiennikami), gdyż inaczej woda szybko nagrzewa się i wyparowuje. Woda
w poidełkach musi być dostępna dla wszystkich ptaków przez całą dobę. Przynajmniej raz dziennie należy myć poidełka, aby nie dopuścić do fermentacji
12

znajdujących się w nich resztek pasz i odchodów. Należy zastosować poidełka
uniemożliwiające wejście do wody, czy nawet zamoczenie puchu przez pisklęta, co może skutkować natychmiastowym wychłodzeniem i śmiercią piskląt.
W warunkach amatorskich najlepiej dobrać podstawkę oraz kubek, tak aby odległość krawędzi podstawki od brzegu kubka, w której będzie utrzymywać się
woda po odwróceniu zestawu, była jak najkrótsza i jak najpłytsza (wystarczy
kilka mm).
Nie zaleca się w pierwszych pięciu dniach życia podawania do wody jakichkolwiek witamin. Pisklęta w tym czasie korzystają jeszcze z resorbowanej
treści woreczka żółtkowego. Ponadto w pełnoporcjowej mieszance paszowej
znajduje się wystarczająca ilość witamin wprowadzanych z premiksem. Podawanie w tym okresie większej ilości witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych
w tłuszczach (A, D3, E, K), może spowodować zjawisko ich nadmiaru – hiperwitaminozę, objawiającą się przeważnie zatrzymaniem rozwoju piskląt.
Stosowanie dodatkowych preparatów witaminowych w późniejszych fazach
odchowu, gdy przepiórczęta otrzymują mieszankę paszową z właściwym premiksem, też jest z reguły zbędne. Jedynie w przypadku wystąpienia chorób
jelit lub błędów żywieniowych (po konsultacji z lekarzem weterynarii), należy
podawać dodatkowe witaminy.
Najlepsze efekty odchowu przepiórek uzyskuje się wówczas, gdy żywione
są one mieszankami pełnoporcjowymi. Mieszanki te podawane są do woli najlepiej na szerokich płaskich tackach czy w kuwetach gdzie przepiórczęta mogą
wejść i swobodnie pobierać paszę. Korytka na paszę stosuje się najwcześniej
w drugim okresie odchowu. Pisklęta przepiórcze bardzo dużo czasu poświęcają na jedzenie pobieranie pokarmu. Praktycznie, przez większość doby żerują
z krótkimi przerwami na odpoczynek pod promiennikiem.
Na fermach, gdy młode przepiórki ukończą pierwszy etap wzrostu następuje zmiana żywienia, bowiem zaczyna się drugi okres odchowu trwający od
8. do 28. dnia życia. Mieszankę pełnoporcjową podaje się w tym okresie do
woli w postaci sypkiej lub w postaci kruszonki. W drugim okresie odchowu
pasze podaje się już w korytkach. Istotne jest zapewnienie wszystkim ptakom
swobodnego dostępu do paszy i świeżej wody. Gdy młode przepiórki ukończą
4 tygodnie życia rozpoczyna się trzeci, ostatni okres odchowu. Ponieważ jedzą
coraz więcej, koncentracja poszczególnych składników pokarmowych może
być mniejsza.
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3. Wymagania w chowie ekstensywnym i amatorskim
W chowie ekstensywnym lub amatorskim, gdy nieśność nie jest najważniejsza, przepiórki można utrzymywać w wolierach zewnętrznych, ale tylko
wtedy, gdy temperatura powietrza przez znaczną część doby przekracza 10°C.
W takim systemie ptaki niosą się tylko w lecie i wczesną jesienią. Możliwe jest
również utrzymywanie ptaków w klatkach wykonywanych samodzielnie, zbliżonych konstrukcyjnie do klatek dla królików. Utrzymanie w takich klatkach
przypomina najczęściej system ściółkowy. W takim przypadku należy zadbać
o świeżą ściółkę, najlepiej słomę i nie dopuścić do zalegania odchodów. Dla
pozyskania większej ilości jaj klatki powinny stać w doświetlanym i dogrzewanym pomieszczeniu.

4. Reprodukcja i lęgi sztuczne
Przepiórki japońskie uzyskują dojrzałość rozrodczą w wieku około 7 tygodni. Aby pozyskać jaja wylęgowe należy zestawić stadka reprodukcyjne
tak, aby na jednego samca przypadało 4-6 samic. Należy pamiętać, że aktywność płciowa samców zatrzymuje się w temperaturze poniżej 16°C. Masa jaj
przeznaczonych do wylęgu powinna wynosić co najmniej 10 g. Jaja wylęgowe powinno się przechowywać nie dłużej niż 7 dni. Każda z samic znosi jaja
o swoistym wzorze plam i nakrapiania, co ułatwia ich identyfikację. Nie należy
nakładać jaj bez pigmentu. Długość inkubacji wynosi 17-18 dni. Do 14. doby
jaja powinny przebywać w temperaturze 37,6°C i wilgotności względnej 65%
oraz być obracane co najmniej raz dziennie. Od 14. doby lęgów temperatura inkubacji powinna wynosić 37,5°C, a wilgotność względna 85%. Pisklęta po wykluciu są bardzo wrażliwe na spadek temperatury i nawet krótkie wyziębienie,
np. podczas przenoszenia do odchowalni podczas niekorzystnych warunków
atmosferycznych może spowodować ich śmierć.

Firma „PRZEPIÓRKI” Pan Dariusz Królik
e-mail: kontakt@przepiorki.eu
www.przepiorki.eu
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Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi badania i studia na kierunkach
i specjalnościach obejmujących szerokie spektrum nauk o zwierzętach.
Są to kierunki:
Bioinżynieria zwierząt,
Biologia stosowana,
Ichtiologia i rybactwo śródlądowe,
Zootechnika (specjalności: Hodowla zwierząt, Hodowla i użytkowanie koni, Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia
zwierząt, Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych).
Od roku 2012 w ramach porozumienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powstało Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej. Taki zakres specjalności stwarza studentom
możliwości zapoznania się z różnymi aspektami użytkowania zwierząt oraz
samorealizacji naukowej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Wydziałem Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Równocześnie polecamy
Państwu stronę internetową Wydziału http://www.whibz.ur.krakow.pl,
oraz Uniwersytetu Rolniczego http://www.ur.krakow.pl, gdzie znajduje się
więcej szczegółowych informacji.
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