
Правильне обладнання

Система напування часто скла
дає лише невелику частину загаль
них інвестицій у новий пташник. 
Досвід компанії Impex показав, що 
цьому питанню зазвичай приді
ляють занадто мало уваги, і часом 
власниками порушуються правила 

й норми з метою трішки заощадити. 
І такий підхід має наслідки, адже 
неякісна система напування може 
призвести до серйозних проблем.

Виробництво клапанів для на
пування характеризується точніс
тю, оскільки важливо, щоб вони 
повністю закривалися навіть після 
доволі тривалого використання 

й не створювали витоку. Недоро
гим клапанам часто не вистачає 
щільності, внаслідок чого вони по
чинають підтікати й потребувати 
заміни.

Окрім витрат на невиправдано 
високе споживання води, підті
кання також стає причиною зволо
ження підстилки під лініями напу

Чиста й свіжа питна вода надзвичайно важлива для бройлерів та сприяє досягненню оптимальних виробничих 
результатів. На жаль, цього досі часто не помічають птахівники. Важливо добре обдумати методи правильно-
го водопостачання для вашої птиці, адже неякісна питна система та неправильне управління нею можуть не 
лише спричинити проблеми зі здоров’ям, але й мати негативні фінансові наслідки.
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вання. Така волога підстилка може 
негативно впливати на здоров’я 
пташенят і, відповідно, на кінцеві 
результати виробництва. Напри
кінці циклу це теж може мати фі
нансові наслідки.

У результаті, кілька разів ку
пується заміна для системи, а 
кінцева сума інвестицій набага
то перевищує ту, яку б довелося 
витратити, якби систему високої 
якості обрали спочатку.

Якість  
води

Окрім неякісної системи на
пування, проблеми може спри
чинити й погана якість води. Зо
крема, коли природне джерело 
використовується як водопровід, 
у воді можуть бути забрудню
вачі. Вони можуть потрапити в 
клапан і викликати закупорку 
або спричинити повне його за
криття, утворюючи протікан
ня. Також бактерії в цій брудній 
воді можуть значно вплинути на 
здоров’я пташенят, що зумовить 
збільшення використання анти
біотиків та інших ліків.

Використовуючи природне дже
рело, важливо регулярно роби
ти проби води для вимірювання її 
якості, особливо в періоди сильних 
дощів або посухи. Ці погодні яви
ща можуть мати значний вплив на 
склад води в природному джерелі. 
Окрім того, рекомендується вста
новлювати фільтри, щоб запобігти 
дії забруднювачів, які надходити
муть через систему напування, та 

регулярно обробляти воду відповід
ними бактерицидними засобами.

Правильне постачання 
води

На результати виробництва 
впливає не лише якість системи 
напування та води. Правильна по
дача води з клапана також важли
ва для оптимального її вживання. 
Якщо тиск занадто високий, пта
шенятам стає важко пити з кла
пана й не заливатися. Якби людям 
постійно потрібно було відкривати 
кран, щоб зробити ковток води, 
їм було б складно не розбризку
вати її. Так само відбувається і 
з бройлером, який намагається 
пити з клапана, коли тиск води 
там занадто високий. Зволожена 
підстилка, яка виникає унаслідок 
розбризкування, збільшує ризик 
ураження лапок і вивільняє амі
ак від виділень, а це, відповідно, 
може призвести до респіраторних 
захворювань.

Але якщо тиск води занадто 
низький, пташеня не отримує до
статньої кількості води з клапана, 
і це напряму впливає на ріст і, на
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самкінець, на результати вироб
ництва. Бройлер, який п’є менше, 
також і їсть менше, що призводить 
до меншого приросту у вазі.

Також важливо ретельно відре
гулювати висоту лінії напування у 
процесі зростання пташенят, щоб 
гарантувати максимальне спожи
вання води та забезпечити мінімум 
відходів.

Правильне управління та, перш 
за все, інвестиції в якісну систе
му напування важливі для опти
мізації результатів виробництва 
птиці. Хоча подібна система може 
здаватися лишень малою частин
кою пов ноцінного виробничого 
об'єкту, вода є найважливішим 
живильним середовищем для ви
рощування бройлерів. Ось чому 
необхідно приділити достатньо 
часу та уваги якості системи на
пування та самої питної води, щоб 
отриматитаки від виробництва 
максимальну віддачу.

Impex

Impex (Барневельд, Нідер
ланди) – один з найбільших ви

робників клапанів у світі. Штаб
квартира компанії базується у 
місті, відомому на світовій арені 
як центр експертизи птахівни
цтва. Тому Impex прагне забезпе
чити птахівників високоякісними 
системами напування. Протягом 
майже 50ти років Impex гаран
тував якість та чудовий сервіс, 
а його продукція поширювалася 
через розгалужену мережу до
свідчених дилерів.

Виробництво цих першоклас
них клапанів відбувається на 
власному заводі компанії, побли
зу Франкфурта (Німеччина). Цей 
ультрасучасний завод щорічно 
випускає більше 30 мільйонів по
їлок для птахівництва та інших на
прямків тваринництва.

Підходять до виробництва кла
панів з обережністю, перевіряючи 
точним вимірювальним обладнан
ням. Кожен компонент клапана 
повертають, висвердлюють і вимі
рюють з точністю до 0,005 мм. Щоб 
поліпшити витрату води, всі мета
леві деталі ретельно очищають від 
залишків бурового масла перед 
тим, як перейти до монтажних лі

ній. Ця частина заводу складається 
зі спеціально розроблених точних 
роботів, які захищають кожну де
таль від пошкодження під час скла
дання.

Окрім виробничого відділу, на 
заводі працює ультрасучасний 
центр випробувань та досліджень. 
Це гордість директора Impex Рі
чарда Венцеля, який говорить так: 
«Високоточне вимірювальне об
ладнання тут використовується 
для різних аналізів, в яких про
дукти ретельно перевіряються на 
предмет нерівності, округлості, 
пласкості, квадратності та товщи
ни. Оскільки витоки вкрай непри
йнятні, кожен клапан тестується 
на герметичність не менше трьох 
разів. Основні продукти також 
піддаються випробуванню на міц
ність для забезпечення багаторіч
ного використання».

Завдяки найсучаснішим маши
нам та найновішим технологіям 
Impex і надалі зможе поставляти 
високоякісні системи напування, 
які відповідають трьом основним 
цінностям компанії: інноваційнос
ті, сервісу та якості.


