
Causes of water loss

Злагоджена система подання 
води є дуже вагомим аспектом збе-
реження поголів’я птиці здоровим. 
Під час зростання здорові курчата 
п’ють дедалі більше. Співвідношен-
ня між витратами корму та питної 
води є надійним джерелом інформа-
ції для визначення того, чи правиль-
но розвиваються пташенята.

Поголів’я, яке демонструє високі 
результати, у середньому виходить 
на показники співвідношення спо-
живання води до корму, що дорів-
нюють 1,8–2,0 літра води на 1 кг 
корму. Переважання балансу в 
будь-який бік часто свідчить про на-

явність проблем. Якщо споживання 
води значно вище за споживання 
корму, це може бути пов’язано з та-
кими факторами, як:
¿ тепловий удар;
¿ хвороба;
¿ витікання води.

Завжди варто дивитися на про-
блему за межами очевидних чинни-
ків. Якщо курчата мають здоровий 
вигляд, а споживання корму від-
повідає нормі, проблема може бути 
пов’язана з водопостачанням. Тому 
ретельне управління питною водою 
також є запорукою оптимальних ви-
робничих результатів.

Коли відбувається витікання 
води, вона потрапляє в підстилку 
замість відведеного для неї міс-
ця – до курчат. Для птахівника це 
в кінцевому рахунку означає втрату 
прибутку, оскільки продуктивність 
поголів’я зменшується, а експлуа-
таційні витрати зростають.

Три причини втрати води

Зменшення витрат води завжди 
заощаджує ваші гроші. Можна лік-
відувати найпоширеніші проблеми, 
якщо стежити за такими трьома 
чинниками:

Причини втрати водиПричини втрати води
Чиста і свіжа питна вода надзвичайно важлива для бройлерів та сприяє досягненню оптимальних виробничих 
результатів, що, на жаль, не завжди беруть до уваги. Саме тому важливо ретельно налагодити правильне по-
дання води, адже некоректне управління може не лише спричинити проблеми зі здоров’ям птиці, а й мати значні 
фінансові наслідки.

За матеріалами 
компанії IMPEX, 
Нідерланди
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¿ обслуговування лінії напування;
¿ висота лінії напування;
¿ тиск води в лінії напування.

Обслуговування 
лінії напування

Якщо система напування об-
слуговується належним чином, ви-
тікання можна звести до мінімуму. 
На жаль, накопичення в лініях біо-
плівки може спричинити серйозні 
проблеми. 

У минулих випусках журналу ми 
розповідали, чому так важливо не 
допускати розвитку біоплівки в лі-
ніях напування! («Не допускайте 
утворення біоплівки в системі 
напування», № 5, 2020 р.)

Необхідно регулярно промивати 
трубопроводи та чистити їх відпо-
відними мийними засобами, щоб 
максимально запобігти потраплян-
ню шкідливих бактерій до лінії на-
пування. 

Важливою є також температу-
ра води. Що вища вона, то швидше 
можуть розмножуватися бактерії та 
грибки.

Зручним інструментом для пе-
ревірки забрудненості питної води 
є датчик біоплівки. За його допо-
могою перевіряють чистоту води 
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із застосуванням методів фотоме-
трії. Щойно виявлено формування 
біоплівки, датчик подає сигнал, і це 
означає, що лінії необхідно промити 
водою під тиском. У разі, якщо у вас 
встановлено систему автоматично-
го промивання, він передає інфор-
мацію на комп’ютер, і лінії автома-
тично промиваються.

Крім того, можна підтримува-
ти температуру води за допомогою 
температурного датчика. Коли тем-
пература значно підвищується, він 
подає сигнал промити лінії.

Висота лінії напування

Якщо лінія напування розташова-
на на неправильній висоті, це також 
може призвести до втрати води. Ви-
соту розташування лінії визначає 
розмір (вік) бройлера. Її занадто ви-
соке або занадто низьке розміщення 
вплине на споживання води. Курка 
не зможе ковтати, тому правильне 
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положення лінії для дорослої птиці – 
вертикальне, щоб вона могла пити, 
тримаючи шию витягнутою, аби вода 
стікала по горлу. Для добового кур-
чати ніпель для пиття має бути на 
рівні очей, щоби пташенята могли 
легко його знайти й активувати.

Поширеною проблемою є те, 
що висота лінії напування 
не регулюється регулярно. 

Це слід робити щодня. 

Особливо протягом перших двох 
тижнів, оскільки бройлер росте до-
сить швидко. Якщо впродовж тижня 
не проводили регулювання, поло-
ження ніпеля для пиття може бути 
на кілька сантиметрів нижчим, ніж 
потрібно. Це означає, що бройлерам 
буде складніше пити воду, а в під-
сумку вона витрачатиметься в біль-
ших обсягах.

Якщо лінії напування не регу-
лювали протягом більш тривалого 
періоду часу й раптово підняли їх на 
кілька сантиметрів, це може спричи-
нити стрес для багатьох курчат і на-
віть призвести до того, що деякі з них 
взагалі перестануть пити. Така ситу-

ація пояснюється тим, що курчатам 
важко адаптуватися до різко зміне-
ної різниці висот. Ось чому важливо 
щодня поступово регулювати висоту 
ліній напування, щоб вона постійно 
була ідеальною для пиття бройлерів.

Тиск води в лінії напування

Під час циклу також потрібно по-
стійно регулювати тиск води. У міру 
зростання пташенят споживання 
ними води збільшується, а отже, її 
потік також повинен посилюватися. 
Але якщо встановити занадто висо-
кий тиск, курчата не зможуть випи-
ти всю воду, яка виходить із ніпеля, 
і вона розливатиметься. Крім того, 
занадто високий тиск може пере-
шкодити нормальному закриттю 
деяких ніпелів для пиття, зумов-
люючи витікання води з них. Однак 
занадто низький тиск призведе до 
того, що курчата не зможуть пити 
достатньо води, що, у свою чергу, 
негативно вплине на їх ріст, а отже, 
й на кінцеві результати.

За допомогою регулятора тиску та 
випускного клапана в кінці лінії на-
пування можна контролювати й легко 

регулювати тиск води по всій довжині 
лінії. Бажано щодня перевіряти й за 
необхідності регулювати його, осо-
бливо коли йдеться про бройлерів.

 

Оптимальні 
виробничі результати

Для оптимізації результатів ви-
робництва птиці вагомим є правиль-
не управління. Хоча здається, що по-
дання води є дуже малою частиною 
повного циклу виробництва, питна 
вода є найбільш значущою пожив-
ною речовиною для вирощування 
бройлерів. Ось чому також надзви-
чайно важливо приділяти їй достат-
ньо часу та уваги, щоб зрештою до-
сягти максимальних результатів.

Зменшення витрат води завжди 
заощаджує ваші гроші. Якщо сте-
жити за цими трьома моментами, 
можна розв’язати найпоширеніші 
проблеми та покращити результати.

Витрата води має бути розумною 
та заощадливою. 

Звертайтеся до наших місцевих 
дилерів і використовуйте кожну 
краплю ефективно!
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