
Water loss and wet manure: problem solving – according to «IMPEX»

Вирощування бройлерів у належ-
них умовах набуває все більшого 
значення для споживачів. Куряче 
м’ясо без антибіотиків починає ста-
вати стандартом для реалізації в 
супермаркетах. Побоювання щодо 
резистентності змушують дедалі 
більше країн застосовувати жор-
сткіші правила використання анти-
біотиків. Тому птахівникам необ-
хідно приділяти достатньо уваги 
здоров’ю своїх бройлерів.

Важливу роль у цьому відіграє 
якість підстилки. Але її забезпе-
чення може бути досить складним. 
Адже на це впливають не лише кор-

ми та здоровий стан кишечника, а й 
зовнішні фактори, такі як підстил-
ковий матеріал, вентиляція та, зви-
чайно, водопостачання.

Правильне забезпечення питною 
водою має вирішальне значення 
для запобігання надмірному зволо-
женню підстилки. Занадто високий 
тиск води спричиняє її величезні 
втрати. Це не лише призводить до 
виникнення мокрого сміття навко-
ло поїлок, а й негативно впливає на 
споживання води бройлерами. Ось 
чому важливо правильно контр-
олювати її тиск і використовувати 
крапельниці під поїлки.

Перехід на закриту систему 
водопостачання

Перехід на закриту систему водо-
постачання став викликом для бага-
тьох птахівників. Часто думають, що 
чимале постачання води сприятиме 
підвищенню продуктивності. Саме 
по собі це не дивне твердження, але 
більш важливим є те, як цю воду 
постачають тваринам. Помилково 
вважати, що наявність її більшого 
запасу дає змогу бройлерам пити 
більше. Коли ви відчуваєте спрагу, 
ви ж не хапаєте відро з водою, щоб 
напитися, чи не правда? Натомість 

Втрати води 
та волога підстилка: 

розв’язання проблеми

Вода є найважливішою поживною речовиною для бройлерів, якщо метою є досягнення оптимальних результа-
тів. Ось чому важливо приділяти достатньо часу та уваги управлінню її поданням. Завдяки налаштуванню іде-
ального процесу постачання питної води для потреб ваших бройлерів її втрати, а отже, і намокання підстилки 
траплятимуться набагато рідше.
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ви використовуєте склянку, аби 
не пролити воду. У цьому тварини 
нічим не відрізняються від людей. 
Їм теж потрібен ефективний спо-
сіб пиття води, щоб не розлити її. 
У цьому випадку розв’язанням про-
блеми є використання ніпельних 
поїлок. Вони мають бути легкими 
в активації та не повинні виділяти 
більше води, ніж це необхідно для її 
оптимального споживання.

Приклад із практики

Досвід роботи на великій птахо-
фабриці в Росії кілька років тому є 
хорошим прикладом наведеної ситу-
ації. Під час ремонту приміщень для 
бройлерів усі (відкриті) поїлки були 
замінені системою закритих поїлок 
від компанії Impex. Співробітникам 
птахофабрики пояснили, як регу-
лювати тиск води відповідно до рос-
ту бройлерів, щоб уникнути втрат і 
покращити споживання води.

Однак під час першого циклу ви-
явилося, що курчата витратили бага-
то води, тоді як працівники ретельно 
виконували вказівки. Компанія Impex 

попросила контролювати систему во-
допостачання протягом тижня, щоб 
з’ясувати, у чому справа. Співробіт-
ник Річард Венцель поїхав до Росії, 
щоб визначити джерело проблеми. 
Незабаром з’ясувалося, що праців-
ники компанії справді правильно 
відрегулювали тиск води, але згодом 
ветеринар, який проводив перевірку, 
знову його підвищив. Він був пере-
конаний, що курчата не зможуть пити 
достатньо води через низький тиск.

Ветеринар не мав досвіду роботи 
із закритими системами водопос-
тачання і не міг повірити, що брой-
лери можуть пити достатньо води з 
ніпельної поїлки без високого тиску 
її постачання. У разі його макси-
мального збільшення потік води з 
ніпельних поїлок справді зростав. 
Але курчата не могли споживати 
всю воду, яка виходила з ніпельних 
поїлок, і більшою чи меншою мірою 
приймали душ під час пиття. Через 
тиждень Річард зміг переконати ве-
теринара й припинити втрати води. 

«Цей досвід зовсім не є винят-
ком, – каже Річард. – В усьому світі 
є птахівники, які вважають, що по-

тік води з ніпельних поїлок має бути 
максимальним, з усіма наслідками 
цього. Більша увага до водопоста-
чання та споживання води твари-
нами забезпечує її оптимальне ви-
користання. Це зберігає підстилку 
сухою і зменшує витікання води. Ось 
чому важливо щодня перевіряти ви-
трати води в ніпельних поїлках та ко-
ригувати її тиск, якщо це необхідно».

Контроль оптимального 
водопостачання

Належний контроль та, що най-
головніше, високоякісна система 
постачання питної води є ключо-
вою інвестицією для оптимізації 
результатів продуктивності птиці. 
Хоча вода може здаватися лише не-
значною частиною загального ви-
робництва, вона є найістотнішою 
поживною речовиною для росту 
бройлерів. Отже, надзвичайно важ-
ливо приділити системі водопоста-
чання та самій питній воді належну 
увагу – таким чином ви зможете 
бути впевнені щодо максимальної 
віддачі в кінці процесу.
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