
How does the I-Flush system help reduce the use of antibiotics?

Зменшення застосування 
антибіотиків

Страх перед формуванням не-
чутливості до антибіотиків у людини 
змушує дедалі більше урядів на-
кладати заборону на використан-
ня антибіотиків у тваринництві. Це 
означає, що виробникам м’яса птиці 
доводиться дещо переформатовувати 
менеджмент у пташнику. Найбільш 

важливим аспектом у цій ситуації є 
підтримка оптимального рівня біо-
безпеки на птахофермах і навколо 
них. Після отримання здорових пта-
хів виробник зобов’язаний підтриму-
вати їхнє здоров’я на належному рівні.

Виробник повинен урахувати всі 
способи, якими патогени можуть 
потрапити до птахоферми. Потен-
ційні фактори ризику включають 
воду, корми, гризунів, персонал та 

сільськогосподарське обладнан-
ня. Невикористання антибіотиків 
усуває останню лінію захисту від 
патогенів, тому утворення хворо-
ботворних мікроорганізмів необхід-
но зупинити, перш ніж вони потра-
плять до тварин.

Покращення якості води

Зазвичай бройлери споживають у 
1,6–2 рази більше води на день, ніж 

Майже в усьому світі споживачі продукції тваринного походження починають турбуватися щодо використання 
виробниками антибактеріальних препаратів та їх впливу на здоров’я людини. Кури без антибіотиків стають 
стандартом у супермаркетах і ресторанах. Для вирощування птиці без використання антибактеріальних за-
собів виробники м’яса птиці повинні приділяти більше уваги здоров’ю птахів та біобезпеці. Чистота води, яку 
споживає птиця, є важливою частиною безантибіотичного вирощування поголів’я.
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корму. Якщо ця вода забруднена, 
птахи страждатимуть від проблем із 
травленням та не зможуть розвива-
тися належним чином. 

З упровадженням ніпельної сис-
теми напування замість відкритих 
систем (лотків і дзвонових поїлок) 
якість питної води значно покра-
щилася. Однак сучасні системи 
водопостачання можна безпечно 
використовувати лише тоді, коли 
сама вода не містить шкідливих 
бактерій, а лінії водопостачання 
підтримують у чистоті. Основна не-
безпека тут полягає в тому, що на 
внутрішній стороні трубопроводу 
може утворюватися біоплівка, що 
діє як джерело їжі для шкідливих 
організмів, які можуть поширюва-
тися водою.

Для підтримання якості води пта-
хівники повинні використовувати 
ефективні дезінфікувальні засоби, 
щоб захистити лінії водопостачан-
ня від біоплівки. У виробництві без 
застосування антибіотиків важ-
ливо регулярно перевіряти вихідні 
джерела води, а також проводити 
повне очищення труб та обладнан-
ня для поїння перед розміщенням 

  ТЕХНОЛОГІЇ



ТЕХНОЛОГІЇ  

26  |    | №4 | КВІТЕНЬ 2021

нових птахів на фермі. Ці процеду-
ри очищення можуть зайняти до-
сить багато часу, але використання 
автоматичної системи промивання 
ліній напування I-Flush значно по-
легшить процес.

Що таке автоматична 
система промивання  
ліній напування I-Flush?

Система I-Flush складається 
з контролера, регулятора тиску, 
кінцевого набору для відведен-
ня повітря та датчиків. Контролер 
регулює весь процес промивання, 
обробляючи інформацію, отриману 
від різних датчиків. Налаштування 
системи можуть змінюватися для 
пристосування до конкретних ви-
мог до промивання та включають 
такі опції:
¿ тривалість програми промивання 

ліній;
¿ розрахунок кількості використа-

ної води;

¿ переривання програми проми-
вання під час випоювання птахів 
препаратами;

¿ можливість промивання однієї лі-
нії або всієї системи.

Як це працює?

Датчики в лінії подання питної 
води реєструють необхідну якість і 
температуру води та передають цю 
інформацію комп’ютеру, який ужи-
ває відповідних заходів. Датчик біо-
плівки реєструє забрудненість води 
шляхом вимірювання світла. У разі 
перевищення запрограмованого 
максимального рівня забруднення 
система автоматично здійснює про-
мивання ліній подання води.

Система вдається до такого ж 
заходу, якщо датчик температури 
показує, що досягнуто запрограмо-
ване значення максимальної темпе-
ратури води в лінії подання. Також 
можна встановити другий датчик і 
в лінії для поїння – для аналогіч-

ного контролю. Якщо різниця між 
значеннями цих двох датчиків буде 
занадто високою, система також по-
чне автоматичне промивання.

Якщо каламутність води не зни-
кає або температура води зали-
шається високою, може статися, 
що система досягає обмеження за 
запрограмованою максимальною 
кількістю процедур промивання. 
Таке програмне обмеження систе-
ми встановлюють, щоб запобігти 
надмірному промиванню. Коли таке 
трапляється, комп’ютер видає сиг-
нал тривоги, указуючи, що потрібно 
вжити додаткових заходів.

Якість та гігієна

Якість питної води надзвичайно 
важлива для здоров’я поголів’я. За-
стосування автоматичної системи 
промивання I-Flush сприяє поліп-
шенню гігієни, а отже, виробники 
мають змогу вирощувати птицю без 
використання антибіотиків.


