
Proper drinker management can save you money

К
онтроль	 використан-
ня	води	–	один	з	най-
важливіших	 факторів	
підтримання	 здоров’я	

поголів’я.	 Здорові	 курчата	 п’ють	
багато	води	щодня	й	мають	гарний	
апетит.	 Розуміння	 норм	 спожи-
вання	 води,	 які	 залежать	 від	 віку	
птахів,	 та	 ведення	 записів	 щодо	
витрачання	 води	 в	 кожній	 з	 тур	
стануть	у	пригоді,	адже	різке	під-
вищення	 або	 зниження	 рівня	 ви-
користання	 води	 може	 вказувати	
на	проблеми	з	поголів’ям	чи	з	об-
ладнанням.	

Так,	наприклад,	підвищене	спо-
живання	води	свідчить	про	тепло-
вий	удар	чи	захворювання	птахів.	
Або	 ж	 це	 наслідок	 протікання	
труби,	 поганої	 вентиляції	 або	 за-
битої	труби	поїння.	Якщо	ж	птахи	
здорові,	а	рівні	споживання	корму	
в	нормі,	проблема	може	бути	у	во-
допостачанні.	Саме	тому	належне	
застосування	 поїлок	 має	 ключове	
значення.	 Якщо	 спостерігається	
перевитрата	 питної	 води,	 об’єм,	
що	не	надходить	до	птахів,	опиня-
ється	 в	 підстилці.	 Це,	 відповідно,	
призводить	до	низької	продуктив-

ності	 поголів’я,	 а	 також	 до	 підви-
щення	 виробничих	 витрат	 і,	 як	
наслідок,	до	зниження	прибутків.

Три причини  
перевитрати води

Будь-яке	 зменшення	 витрат	
води	заощадить	ваші	гроші.	Ефек-
тивного	 її	 використання	 можна	
досягти	завдяки	простій	перевірці	
на	 наявність	 та	 усуненню	 трьох	
найбільш	поширених	проблем:	

	 протікання	 крапельної	 поїлки	
унаслідок	неналежного	чищення;

Правильне застосування поїлок 
заощадить ваші гроші

Нераціональне використання води призводить до зайвих витрат. Запобігти цьому можливо, дотримуючись 
необхідних рекомендацій.

За матеріалами 
компанії Impex та 
сайту The Poultry 
site
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	неправильного	 встановлення	
висоти	лінії	поїння;

	неправильно	 відрегульованого	
тиску	в	системі.

Промивання ліній поїння

Якщо	 система	 поїння	 нова	 або	
очищується	 та	 обслуговується	
регулярно,	 рівень	 протікання	
мінімізується.	 Але,	 з	 часом,	 у	 лі-
ніях	 накопичуються	 біоплівки	
та	 забруднювачі.	 Це	 призводить	
до	 зниження	 подачі	 необхідно-
го	об’єму	води	через	ніпелі	або	до	
пов	ної	 зупинки	 потоку,	 особливо	
під	 час	 активізації	 птахів.	 Додат-
кові	речовини,	які	входять	до	скла-

ду	 води,	 сприяють	 поширенню	
бактерій.	 На	 внутрішніх	 поверх-
нях	 ліній	 напування	 формується	
слизька	 плівка,	 яка	 й	 містить	 у	
собі	бактерії,	дріжджі	та	біологічні	
плівки.	 Вони,	 зі	 свого	 боку,	 при-
зводять	 до	 забруднення	 води,	 яка	
надходить	 до	 птахів,	 протікання	
систем	 поїння	 та	 повної	 зупинки	
подачі.	Аби	запобігти	розмножен-
ню	шкідливих	речовин,	необхідно	
щоразу	 проводити	 очищення	 лі-
ній.	А	в	період	застосування	анти-
біотиків	 та	 допоміжних	 речовин	
рекомендується	 ретельне	 проми-
вання	 труб	 до	 та	 після	 викорис-
тання	ліків.	Для	повного	очищен-
ня	 труб	 від	 біоплівки	 необхідне	

застосування	додаткових	хімічних	
речовин.

Використання	 ґрунтової	 води,	
що	 містить	 органічний	 матеріал,	
підвищує	 ризик	 утворення	 біо-
плівки.	Регулярне	промивання	та	
очищення	 системи	 поїння	 над-
звичайно	 важливе	 для	 належно-
го	 функціонування	 системи	 і	 для	
здоров’я	поголів’я.	

Перевірити	 необхідність	 проми-
вання	 можна	 за	 допомогою	 спеці-
ального	детектора	забрудненої	води,	
який	 відслідковує	 утворення	 біо-
плівки	в	лініях	поїння	та	подає	сиг-
нал,	коли	систему	необхідно	проми-
ти.	Завдяки	налагодженим	системам	
поїння,	промивання	може	здійсню-
ватися	автоматично	та	без	зусиль.

Правильна висота  
лінії поїння 

Неправильне	 встановлення	 ви-
соти	 лінії	 поїння	 –	 ще	 одна	 при-
чина	 перевитрати	 води.	 Різні	 ні-
пелі	 активізуються	 по-різному.	
Окрім	 цього,	 для	 різного	 віку	
птахів	 необхідна	 різна	 висота.	
Правильна	 позиція	 птахів	 під	 час	
пиття	 –	 вертикальна,	 з	 піднятою	
вгору	 головою,	 щоб	 вода	 потра-
пляла	в	горло.

Поїння відповідно до віку
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Встановлення	 лінії	 поїння	 за-
надто	 високо	 або	 занадто	 низько	
впливає	 на	 кількість	 випитої	 пта-
хами	 води	 та	 на	 рівень	 її	 витрати.	
Найбільш	 розповсюдженою	 про-
блемою	є	несвоєчасне	регулювання	
висоти.	Є	періоди,	коли	висота	сис-
теми	поїння	повинна	змінюватися	
щодня,	оскільки	бройлери	ростуть	
дуже	швидко.	Якщо	протягом	тиж-
ня	 не	 здійснювати	 регулювання	
висоти,	поїлка	може	не	діставати	до	
оптимального	 рівня	 пиття	 птахів	
на	 декілька	 сантиметрів,	 що	 нега-
тивно	 впливає	 на	 продуктивність	
поголів’я	 та	 призводить	 до	 над-
мірної	 витрати	 води.	 У	 разі	 регу-
лювання	висоти	лінії	поїння	лише	
після	зростання	птахів	на	декілька	
сантиметрів	птахи	можуть	відчути	
стрес	 від	 труднощів	 пристосуван-

ня	 до	 кардинально	 зміненої	 ви-
соти.	 Через	 це	 деякі	 птахи	 взагалі	
припиняють	 пити,	 що	 негативно	
впливає	 на	 їхню	 продуктивність.	
Таким	 чином,	 найбільш	 ефектив-
ним	 є	 щоденне	 незначне	 підви-
щення	ліній	поїння.

Необхідний тиск  
лінії поїння 

Тиск	лінії,	як	і	у	випадку	з	висо-
тою,	потребує	частого	регулюван-
ня	 протягом	 усього	 періоду	 росту	
птахів.	 Що	 більший	 вік	 у	 курчат,	
то	більшим	має	бути	тиск.	Занадто	
високий	тиск	призводить	до	пере-
витрати	 води,	 протікання	 ніпеля	
та	 може	 спричинити	 проблеми	 з	
відключенням	 деяких	 ніпелів.	 А	
занадто	 низьким	 тиском	 не	 буде	

постачатися	 достатньо	 води	 для	
птахів,	 що	 знаходитимуться	 далі	
від	регулятора.

Завдяки	 належному	 обладнан-
ню	 для	 поїння	 можна	 постійно	
відслідковувати	 тиск	 води	 уздовж	
усієї	 лінії	 поїння	 та	 легко	 прово-
дити	правильне	регулювання.	Для	
забезпечення	 однакового	 тиску	
по	 всій	 довжині	 системи	 поїння	
необхідно	 уважно	 стежити	 за	 ае-
раторами	на	кінці	кожної	лінії.

Рекомендується	 щоденно	 ре-
гулювати	 тиск	 води,	 однак,	 для	
більшості	 видів	 птахів,	 достатньо	
робити	це	раз	на	тиждень.

Якісно	 налаштоване	 обладнан-
ня	 для	 поїння	 птахів	 забезпечить	
гарний	стан	здоров’я	поголів’я,	по-
стійний	 ріст	 та	 відчутно	 знизить	
ваші	витрати.


