
How to choose the right LED lamp for a poultry house

Недостатність або над-
лишок світла негатив-
но впливають на про-
дуктивності птиці, а 

отже, і на прибуток компанії. Роз-
мір останнього також залежить від 
того, наскільки енергоощадною є 
встановлена в пташнику система 
освітлення. Як показує досвід фер-
мерів США, витрати на штучне 
освітлення звичними 60-ватними 
лампами розжарювання становлять 
до 40 % витрат на електроенергію. 

Як альтернативу традиційним 
лампам американські птахівники 
використовують компактні люмі-
несцентні лампи (CFL). Їхня пере-

вага – в економії електроенергії, 
яка може становити до 60 % проти 
звичних ламп. Недоліком є те, що 
CFL-лампи часто виходять з ладу 
через чутливість до перепадів на-
пруги. Інша проблема таких ламп 
– на їхніх спіралях накопичується 
бруд, через що світловіддача зни-
жується. Крім того, ртуть, що міс-
титься в лампах, несе загрозу для 
навколишнього середовища, тому 
їх утилізація потребує додаткових 
витрат. 

Усе вище описане стосується 
люмінесцентних ламп із холодним 
катодом (CCFL). Вони є енергоо-
щадними, проте чутливими до пере-

падів напруги і з часом втрачають 
яскравість. 

Протягом останніх п’яти років 
на птахівничому ринку США набу-
ли популярності світлодіодні LED-
лампи. Ця технологія використо-
вує світло, що йде від електронів, й 
успішно зарекомендувала себе як 
джерело освітлення для підлогово-
го утримання бройлерів, індиків, а 
також у виробничих приміщеннях 
для курей-несучок. Продуктивність 
LED-ламп на 80–85 % вища, ніж у 
ламп розжарювання, а конструкція 
дає змогу уникнути поломок і збе-
регти 70–80 % світловіддачі навіть 
після двох років експлуатації. 
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Як показує практика, не кожна 
LED-лампа придатна для роботи в 
пташнику. Тому перед їх придбан-
ням потрібно відповісти на кілька 
важливих запитань. 
1. Чи проходила лампа тестуван-

ня в умовах пташника? Якщо так, 
то якими є результати? Це важливо, 
по-перше, для розуміння того, як 
поводитиметься птиця під конкрет-
ними світлодіодними лампами. Спо-
стереження фермерів, які корис-
туються якісними LED-лампами, 
показують, що вона поводиться 
спокійніше, навіть якщо рівень 
освітлення змінюється від тьмяного 
до над’яскравого. Причина такої по-
ведінки в тому, що LED-лампи, які 
розроблені для птахівничих примі-
щень, порівняно з іншими лампами, 
не мерехтять. Тому птахи, які мають 
гостріший зір, ніж люди, почува-
ються комфортно. По-друге: якою є 
продуктивність ламп під час трива-
лої експлуатації (чи надає виробник 
дані про зменшення світлового по-
току)? По-третє: чи піддавали їх ін-
тенсивному чищенню під час миття 
й дезінфекції? Як показує практика, 
лампи з класом захисту IP65 при-
датні для миття. 

2. Яка оцінка лампи за Кельві-
ном (К), що вказує на колірну тем-
пературу? 2700–3000 К – тепла 
температура (колір варіюється від 
помаранчевого до червоного, як, на-
приклад, у лампи розжарювання); 
3400–3700 К – нейтральна тем-
пература (нейтральний сонячний 
колір); 5000–6000 К – холодна 
температура (колір варіюється від 
білого до блакитного). 

3. Скільки люмен у світлодіодній 
лампі? Люмен – це величина вимі-
рювання загального світлового по-
току. Лампи з холодним катодом, по-
тужністю 8 Вт і 325 лм, мають дуже 
низький рівень освітлення, тоді як 
CFL-лампи потужністю 36 Вт мо-
жуть мати 2400 лм, забезпечуючи 
оптимальний для птиці рівень освіт-
лення. Потрібно пам’ятати, що кіль-
кість люменів нових ламп, як пра-
вило, набагато вища, ніж у лампах, 
що пропрацювали в пташнику шість 
місяців. 
4. Яка інтенсивність освітлення 

в люксах? Інтенсивність освітлення 
в люксах у розрахунку на одну пти-
цю – важливий виробничий інстру-
мент, що гарантує курчатам хоро-
ший старт і скорочує енерговитрати 
для птиці. Загальним стандартом 
для опису світла є кількість люме-
нів на Ватт. У порядку зростання 
першими йдуть лампи розжарюван-
ня (15 лм/Вт), потім – CFL-лампи 
(60  лм/Вт) і LED-лампи (75 лм/Вт). 
Зазвичай для добових курчат ін-
тенсивність світла становить понад 
21 лк протягом перших 4–14 днів і 
залежить від програми харчування 
й приростів. У цьому разі освітлення 
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здебільшого буде сконцентровано 
на лініях подачі корму й води. Після 
вдалого старту його інтенсивність 
може бути знижено. 
5. Який кут падіння світла? Що 

він менший, то більше тіней між 
джерелами освітлення й стіною. 
Потрібно враховувати, що багато 
моделей LED-ламп розроблено для 
«точкового» освітлення і є непри-
датними для пташників. Для ско-
рочення затемнених ділянок кут 
падіння світлового випромінюван-
ня має становити 120–160°. Під час 
використання ламп розжарювання 
світло здебільшого спрямовується 
на стелю й стіни. За використання 
LED-ламп із кутом світлового ви-
промінювання 160° воно «потра-
пляє» безпосередньо на птицю, у 
результаті чого досягається скоро-
чення споживання електроенергії 
на освітлення непотрібних повер-
хонь. 
6. Як відводиться від лампи те-

пло? Після ввімкнення діодів по-
чинається його генерування. Не-
зважаючи на те, що LED-лампи 
виробляють значно менше тепла, 

ніж лампи розжарювання, для за-
побігання поломки діодів його теж 
потрібно відводити. Для цього за-
звичай використовують кілька 
варіантів конструкції: радіатори, 
спеціальну форму кожуха, отвори. 
Застосування останніх для відве-
дення тепла збільшує ризик полом-
ки ламп, з огляду на вплив виробни-
чого середовища пташника на діод. 
7. Чи сумісні лампи з регулято-

рами освітлення (димерами)? На 
відміну від ламп розжарювання, 
які затемнюються лінійно (відсо-
ток скорочення яскравості лампи 
дорівнює відсоткові повороту ди-
мера), більшість LED-ламп за-
темнюється нелінійно (тобто для 
затемнення лампи потрібний зна-
чний поворот димера). Нові димери 
запрограмовано таким чином, щоб 
компенсувати цей недолік. Однак 
слід пам’ятати, що димери та LED-
лампи можуть бути сумісні не на 
100 %. Це потрібно враховувати, 
аби забезпечити однакове й пра-
вильне затемнення ламп. 
8. Чи підходить схема електро-

проводки для застосування світ-

лодіодних ламп? На відміну від 
стандартних ламп розжарювання, 
CFL-, CCFL- і LED-лампи потре-
бують нелінійного навантаження 
(це навантаження, у якому струм 
не пропорційний напрузі). Нерідко 
трапляється, що ланцюги освіт-
лення в пташниках мають один 
загальний нейтральний провід. 
Нейтральний струм, що йде від лі-
нійних ламп розжарювання, ство-
рює ефект компенсації, а це робить 
доцільним використання для них 
загального нейтрального проводу. 
Цей ефект дає змогу скоротити ви-
трати на електропроводку. Ней-
тральний струм від люмінесцентних 
і світлодіодних ламп не дає ефекту 
компенсації. Нейтральні струми 
можуть накопичуватися. Тому слід 
переконатись у відповідній величині 
нейтрального струму в разі подання 
нелінійного навантаження на лампи 
LED та CFL, встановлені в ланцюг 
із нейтральним проводом. Не реко-
мендовано використовувати загаль-
ні нейтральні проводи в нових пташ-
никах, у яких будуть застосовувати 
нелінійні навантаження.
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