
Птахи можуть доволі добре 
переносити спеку, але їм важко 
витримувати різке підвищення 
температури або вологості. Вони 
швидко піддаються тепловому 
стресу, що, своєю чергою, веде до 
негативних наслідків для здоров’я 
загалом. Для того щоб запобіг-
ти цьому, наскільки це можливо, 
важливо вчасно вжити необхідних 
заходів. За словами ветеринара з 
птахівництва Пітера Війнена, від-
повідальність за дотримання цих 
рекомендацій лежить не лише на 
плечах фермера-птахівника, а й на 
постачальниках та замовниках.

Пітер Війнен має великий до-
свід, працюючи переважно в Ні-
дерландах і Німеччині. Однак він 
регулярно проводить консультації 
в Південній Європі, на Близькому 
Сході та в Росії. Це дає йому змогу 
створити чітку картину виробничо-
го процесу в країнах з різними по-
годними умовами. Тож він знає, як 
клімат впливає на здоров’я птиці.

Птиця не має потових залоз

Поголів’я може доволі швидко 
адаптуватися до більш високих тем-
ператур, але воно важко переживає 

перепади температур. Особливо 
в сукупності з високою відносною 
вологістю. Також на підвищення ві-
рогідності стресу впливають й інші 
чинники, наприклад:
¿ коли щільність посадки птиці 

занадто висока;
¿ коли птиця переживає переляк;
¿ під час завантаження і розван-

таження;
¿ коли птаховіз під час транспор-

тування стояв на сонці занадто 
довго.
Птахи не мають потових за-

лоз. Тому температуру тіла вони 
знижують за допомогою дихання. 

За матеріалами 
ветеринара в галузі 
птахівництва 
Пітера Війнена

Heat stress – precautions
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Спекотна температура збільшує ризики появи теплового стресу в птиці. Погодні зміни вимагають коригувань в 
утриманні поголів’я. Спека може спричинити збільшення смертності серед тварин та втрату якості кінцевого 
продукту, а отже, і зменшення прибутковості. Про шляхи запобігання появі теплового стресу – далі в статті.

Тепловий стрес – 
запобіжні заходизапобіжні заходи



Коли повітря тепле та вологе, це 
вимагає більших зусиль і змушує 
птахів дихати швидше. У резуль-
таті вони витрачають багато CO2, 
і кислотність у крові знижується.

Через спеку птахи їдять менше 
і використовують багато енергії 
для зниження температури тіла. 
Виходячи з цього, кури-несучки 
продукуватимуть яйця з тоншими 
шкаралупами, а бройлери зроста-
тимуть повільніше.

Водночас споживання води в 
цей період значно збільшується, 
що призводить до втрати мінера-
лів під час екскреції, а отже, до 
кишкових розладів і збільшення 
летальних випадків. За слова-
ми ветеринара Війнена, наслідки 
цього часто недооцінюють, і тому 
відповідних заходів необхідно 
вживати вчасно.

«Вологість має бути 
в ідеальному балансі 
з температурою 
навколишнього 
середовища».

Відрегулюйте вентиляцію

Війнен рекомендує знизити по-
казник щільності птиці до почат-
ку опалювального періоду. Мен-
ша посадка птахів на квадратний 
метр забезпечить кращий рух по-
вітря в приміщенні та знизить тем-
пературу птахів.

Крім того, є ще деякі момен-
ти, які потребують особливої 
уваги:
¿ забезпечте достатню вен-

тиляційну потужність та 
налаштуйте контролер та-
ким чином, щоб зменшити 
діапазон температур між 
рівнями вентиляції, аби вен-
тилятори швидше реагували 
на підвищену температуру 
повітря;

¿ переконайтесь, що приплив-
ні клапани та вентилятори 
чисті й функціонують належ-
ним чином;

¿ обріжте рослини, які можуть 
перешкоджати належній вен-
тиляції;

¿ переконайтесь, що венти-
лятори-разгінники доступні 
для додаткової вентиляції 
та циркуляції повітря;

¿ перевірте роботу системи 
охолодження;

¿ переконайтесь, що всі компо-
ненти системи охолодження 
чисті та добре функціонують.
Вологість дуже важлива для 

здоров’я тварин, за словами Ві-
йнена. Потрібен належний ба-
ланс температури та вологос-
ті. Висока вологість завжди 
призводить до негативних на-
слідків, тому що птахи не можуть 
знизити температуру свого тіла. 
Тимчасове збільшення темпе-
ратури не настільки критичне, 
якщо температура не занадто 
висока і підстилка не занадто 
волога. Навіть коли температура 
повітря протягом дня дуже висо-
ка, не страшно, якщо підстилка 
стає трохи мокрою через високу 
вологість (у результаті додатко-
вого охолодження). Вона висохне 
вночі.
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У разі наближення грози ви-
сока вологість повітря може 
спричинити проблеми. Зазвичай 
температура повітря в цей час ви-
сока, і швидка зміна внутрішньо-
го клімату може викликати чи-
малий стрес у курей. Після грози 
вологість може доволі швидко 
знизитись. Ось чому важливо на-
магатися не допустити, щоб вен-
тиляційна система занадто швид-
ко втягувала це холодне повітря 
всередину.

«Кури повинні мати 
достатньо часу, аби 
напитися свіжої чистої 
води»

Багато свіжої  
та чистої води

Птахи п’ють воду, щоби позбу-
тися зайвого тепла через дихання. 
Як результат, вони п’ють більше 
води за більш високої темпера-

тури. Тож дайте їм більше часу в 
теплу погоду (і необмежений час 
у спекотну), щоб напитися свіжої 
чистої води. Наприклад, бройлери 
споживають значно більше води, 
коли температура навколишньо-
го середовища становить близько 
30–35 °С.

У період теплового стресу 
об’єми випитого можуть зростати 
у 2–3 рази. На кожен градус під-
вищення температури навколиш-
нього середовища витрата води 
збільшується приблизно на 7 %. 
Переконайтесь, що вода для пти-
ці надходить не занадто холодною. 
Це може спричинити кишкові 
проблеми та діарею. Прісна питна 
вода має бути на 7–8 °С нижчою за 
температуру навколишнього се-
редовища.

Птахи завжди важко дихають 
за високих температур, навіть 
коли є достатня кількість питної 
води. Це не є причиною для пані-
ки. Але поганий знак – коли кур-

ка кладе свою голову між пір’ям, 
у цьому разі часто буває вже за-
надто пізно. Тому Війнен радить 
за високих температур тримати 
тварин у русі.

Він також радить додавати елек-
троліти й додаткові вітаміни С та Е 
в питну воду за день до настання 
спеки. Варто зазначити, що віта-
мін С діє лише 6 годин у водному 
розчині, а тому потребує онов-
лення кожні 6 годин. Електроліти 
важливі для функціонування та 
росту клітин птиці.

Ці добавки не лише заповнюють 
можливий дефіцит у крові в період 
теплового стресу, а й стимулюють 
споживання води. У разі введення 
електролітів і більш високого спо-
живання води смертність від те-
плового стресу може бути значно 
зменшена. (Найкраще поєднуєть-
ся прийом вітамінів і мінералів з 
бікарбонатом, це допомагає під-
тримувати рівень кислотності в 
крові.)
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«Давайте птиці менше 
корму в дуже спекотні 
дні або годуйте її 
кормом з меншою 
енергетичною 
цінністю».

Їжа та вода

Ветеринар Війнен радить у дуже 
спекотні дні давати птиці менше 
їжі або з меншою енергетичною 
цінністю. Переважно це слід ро-
бити рано-вранці, тому що тоді ще 
відносно прохолодно.

До речі, доступ до корму має ве-
ликий вплив на споживання води. 
Дослідження показали, що спо-
живання корму та води в бройлерів 
тісно пов’язані. Якщо вони не ма-
ють доступу до корму, то питимуть 
мало води, навіть якщо її достат-
ньо. З іншого боку, вони спожива-
тимуть менше корму або взагалі не 
їстимуть, якщо води немає.

У бройлерного поголів’я відсут-
ність їжі змушує птахів частіше 
дзьобати ніпельні поїлки. Це при-
зводить до більшого споживання 
та витрати води.

Кури-несучки менш чутливі до 
спеки через меншу вагу, однак ви-
сока температура негативно позна-
чається на якості шкаралупи яйця. 
Ось чому Війнен радить перекона-
тися, що птахи отримували додат-
ковий кальцій за високих темпера-
тур. Наприклад, додавати їм гравій.

Якість води

Дослідження також показали, 
що на споживання води бройле-
рами впливає якість води та склад 
кормів. Вода низької якості може 
призвести до захворювань птиці 
та протікання поїлок. Це веде до 
вологого засмічення та збільшен-
ня виробництва аміаку, що значно 
знижує добробут тварин.

Бройлери мають адаптивність 
до широкого діапазону pH, але 
pН, нижчий від 4 або вищий від 8, 
може спричинити зменшене спо-
живання води.

Наявність заліза, марганцю та 
нітратів у питній воді майже не 
впливає на виробництво бройле-
рів, однак збільшує шанс форму-
вання біоплівки в системі. Крім 

того, наявність цих речовин може 
призвести до швидкого зносу, за-
купорювань і протікань.

Негативний вплив біоплівки може 
призвести до зменшення виробни-
цтва, проблем зі здоров’ям поголів’я, 
руйнування добавок, зниження 
ефекту від ліків / щеплень і навіть 
сприяти формі резистентності.

Проби питної води збирають 
для перевірки, чи придатна вона 
для пиття, чому фермери-птахів-
ники зазвичай приділяють недо-
статньо уваги та часу. За останні 
3  роки в середньому 34 % проб 
питної води виявились непридат-
ними для птиці.

Непридатна для споживання 
вода часто є основною причиною 
проблем зі здоров’ям птиці. Ре-
тельне очищення системи питної 
води та регулярна перевірка якос-
ті питної води можуть значно під-
вищити продуктивність.

Питна вода не повинна нега-
тивно впливати на ріст і здоров’я 
тварин. До того ж, шкідливі бак-
терії можуть потрапити в яйце або 
м’ясо, а це вже інший рівень ризи-
ку та відповідальності.
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