
Production without antibiotics requires more attention to the sanitary-chemical regime of water use.

Сп о ж и в а ч і 
в у с ь о м у 
с в і т і  почи-
нають турбу-

ватися про використання 
антибіотиків у виробни-
цтві продукції тваринно-
го походження та їхній 
вплив на здоров'я люди-
ни. Кури без антибіотиків 
стають стандартом у су-
пермаркетах і ресторанах. 
Щоб вирощувати курей 
без антибіотиків, вироб-
ники повинні приділяти 
більше уваги здоров’ю 
птахів та біобезпеці. Са-
нітарно-хімічний режим 
використання води є 
важливою частиною ви-
щенаведеного підходу, а 

система I-Flush дозволяє 
втілити його в життя.

Страх перед форму-
ванням нечутливості до 
антибіотиків у людини 
змушує все більше уря-
дів накладати заборону 
на використання анти-
біотичних стимуляторів 
росту (АСР) у тварин-
ництві. Ця заборона 
вимагає від виробників 
негайних заходів для 
підготовки до вирощу-
вання курей без вико-
ристання антибіотиків. 
Найбільш важливим 
аспектом у цій ситуації є 
підтримка оптимального 
рівня біобезпеки на пта-
хофермах і навколо них. 

Після отримання здо-
рових птахів виробник 
зобов’язаний підтриму-
вати їхнє здоров’я шля-
хом уникнення контакту 
з патогенами, що викли-
кають хвороби. Вироб-
ник повинен врахувати 
всі способи, якими па-
тогени можуть потрапи-
ти до птахоферми. Вода, 
корми, гризуни, дикі 
птахи, комахи, робітни-
ки, сільгосптехніка та 
самі молоді птахи – усе 
це потенційні фактори 
ризику. Невикористання 
АСР усуває останню лі-
нію захисту від патоге-
нів. Тому захист птахів 
слід забезпечити шля-

хом підтримки належної 
біобезпеки виробни-
цтва, включаючи вну-
трішню частину системи 
водопостачання.

Забезпечення 
якості води 

Як правило, щодня 
птахи споживають води 
в 1,6–2 рази більше, ніж 
корму. Якщо у воді на-
явне забруднення, пта-
хи будуть страждати від 
проблем з травленням 
та не зможуть належ-
ним чином розвиватися. 
Рекомендований макси-
мальний вміст бактерій 
у питній воді складає 

Контроль якості питної води 
під час вирощування птиці без антибіотиків

За матеріалами 
компанії IMPEX, 
Нідерланди
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100 КУО / л. Після впро-
вадження ніпельних на-
пувалок, що замінили 
лотки та корита, в яких 
бактерії могли розмно-
жуватися, галузь до-
сягла успіхів у забезпе-
ченні птахів «чистою» 
питною водою. Тим не 
менш, сучасні системи 
водопостачання можуть 
безпечно використову-
ватися тільки тоді, коли 
сама вода не містить хво-
роботворних організмів 
та коли підтримується 
чистота ліній водопоста-
чання самої системи. Го-
ловним фактором ризику 
є здатність до форму-
вання плівки, що скла-
дається із біологічного 
матеріалу, на внутрішній 
поверхні пластикових 
труб. Ця плівка виступає 
в якості житла для хво-
роботворних організмів, 
які можуть поширюва-
тися водою.

Для забезпечення мак-
симального рівня біобез-
пеки птахівники повинні 
використовувати ефек-
тивні системи знезара-
ження води, що дозволя-
ють позбутися біоплівок 
в лініях водопостачання. 
У виробництві без за-
стосування антибіотиків 

категоричною вимогою 
є проведення регуляр-
них перевірок вихідних 
джерел води, а також 
повне очищення труб та 
обладнання для поїння 
перед розміщенням но-
вих птахів на фермі. Ці 
процедури очищення ви-

магають часу, але зараз їх 
можна легко проводити, 
використовуючи комп-
лексне рішення компа-
нії «Impex» – систему 
I-Flush. Система має по-
передньо встановлені 
програми для промиван-
ня всіх типів обладнання 
для поїння птахів та до-
зволяє уникнути надмір-
ного використання води 
або препаратів.

Виявлення форму-
вання біоплівки

Комплексна система 
для забезпечення гігіє-

ни I-Flush складається з 
комп’ютера I-Control для 
управління процедурами 
промивання, регулятора 
тиску та кінцевого на-
бору для відводу повітря. 
Комп'ютер управляє про-
миванням і загальним 
станом гігієни в системі 
поїння. Окремі датчики 
в лінії подачі питної води 
реєструють необхідну 
інформацію і передають 
її комп'ютеру, який вжи-
ває відповідних заходів. 
Налаштування системи 
можуть змінюватися для 
пристосування до кон-
кретних вимог до проми-
вання, при чому під час 
необхідності випоювання 

птахів препаратами, про-
грама системи може бути 
призупинена, що дозво-
ляє уникнути надмірного 
використання препара-
тів. Як опцію можна ви-
користовувати оптичний 
датчик, який розпізнає 
формування біоплівки, 
відслідковує наявність 
брудної води та визначає 
рівень забруднення. При 
перевищенні запрогра-
мованого максимального 
рівня забруднення систе-
ма автоматично здійснює 
промивання ліній подачі 
води. Система вдається 
до такого ж заходу, якщо 

датчик температури по-
казує, що досягнуто за-
програмоване значення 
максимальної температу-
ри води у лінії подачі, або 
якщо різниця між темпе-
ратурою води у лінії пода-
чі води та лінії для поїння 
занадто висока.

Вкрай рідко, у випад-
ках каламутної води, 
неможливості усунути 
стійке забруднення або 
якщо температура води 
перевищує допустиме 
значення, може стати-
ся, що система досягає 
обмеження за запро-
грамованою максималь-
ною кількістю процедур 
промивання. Таке про-
грамне обмеження сис-
теми встановлюється, 
щоб запобігти надмір-
ному промиванню. При 
перевищенні цього по-
казника комп'ютер ви-
дає сигнал, що вказує на 
необхідність додаткових 
дій.

Ці нові інструменти для 
економії часу та зусиль 
допомагають виробни-
кам забезпечити доставку 
безпечної та свіжої питної 
води для птахів. І це, без-
сумнівно, є перевагою, 
що використовується для 
росту та нормального 
розвитку птахів у серед-
овищі, вільному від анти-
біотиків.
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