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У ТДАТУ ВІДКРИТО СУЧАСНУ 
ЛАБОРАТОРІЮ ПО УТРИМАННЮ ПЕРЕПІЛОК
Птахівництво в Україні розвивається на промисловій основі, тому і 
перепільництво може стати перспективною галуззю при умові роз
робки технології виробництва яєць і м'яса перепелів на цій основі.

З цією метою у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті на кафедрі 
«Технічні системи технологій тваринництва» 
створено сучасну діючу лабораторію по утри
манню 200 перепілок м'ясо-яєчної породи «Фа
раон» (повна потужність 450 голів). Тут студенти 
мають змогу проводити лабораторні роботи з 
різних тематик.

Лабораторію повністю механізовано, а 
створення оптимального мікроклімату авто
матизовано. Для цього встановлені сучасні 
високопродуктивні вентилятори вітчизняної 
фірми Вентс ТТ ПР0200, ніпельні автонапувал
ки з краплевловлювачами турецької фірми С ^ , 
скреперну систему прибирання посліду і т.п. При 
вирощуванні та утриманні цих птахів особливе 
значення має повноцінне годування. Тому корма 
використовуються власного виробництва з до
даванням високоякісних БМВД заводу «Екорм».

Перепелине яйце в 5 разів менше курячого, і 
при цьому в ньому в 5 разів вищий рівень фос
фору, калію і заліза. Фосфор сприяє розумовому 
розвитку. У цьому дієтичному продукті багато

міді, кобальту, нікотинової кислоти і незамінних 
амінокислот. Це найцінніший антибактеріальний, 
протипухлинний продукт. Завдяки високому 
вмісту лецитину, вживання сирих яєць сприяє 
зниженню рівня холестерину в крові. При ре
гулярному споживанні - поліпшується пам'ять, 
підвищується імунітет, зміцнюється нервова і 
кісткова тканини. Зменшуються серцеві і головні 
болі,знижується кров'яний тиск, поліпшується са
мопочуття, підвищується тонус. Нормалізується 
обмін речовин і стимулюється кровообіг.

Регулярне вживання перепелиного м'яса над
звичайно корисно для організму людини. Не 
випадково лікарі рекомендують включити цей 
продукт в щоденний раціон тих, хто страждає 
хронічними захворюваннями печінки, серця, 
нирок, легенів і шлунку. М'ясо перепелів містить 
велику кількість амінокислот, вітамінів і фосфору. 
Дослідження показали, що введення в раціон 
перепелиного м'яса дозволяє зміцнити імунну 
систему і підвищити опірність організму людини

до різних вірусів. Примітно, що в перепелино
му м'ясі відсутній холестерин, тому воно може 
бути використане в лікувальному і дієтичному 
харчуванні.


