
Water quality control in the process of poultry watering

На що звертати увагу

Хоча	вода	складається	з	молекул	
водню	та	кисню	(H2O),	вона	є	уні-
версальним	 розчинником	 і,	 в	 ре-

зультаті,	може	містити	багато	міне-
ралів	і	сполук.	Надійним	способом	
отримання	чистої	води	є	дистиля-
ція.	Однак	це	дорого,	якщо	врахо-
вувати	 об’єм	 води,	 який	 споживає	

типове	 господарство	 з	 розведення	
бройлерів.	 Тим	 більше	 вода	 для	
птахів	не	повинна	бути	абсолютно	
чистою.	 Щоправда,	 і	 високий	 рі-
вень	забруднення	є	небажаним.

Перевірка якості води 
в лінії напування птиці: 
спрощення й автоматизація контролю

Бройлери, в залежності від ваги, споживають приблизно в 1,5–2 рази більше води, аніж корму. З погляду фізіоло-
гії вона використовується для транспортування поживних речовин в організмі, здійснення ферментативних та 
хімічних реакцій, регулювання температури тіла, «змащення» суглобів.
Вода потрібна також для зменшення температури повітря в спекотні періоди (системи випарного охолоджен-
ня, розбризкування, туманоутворення) та для санітарної обробки пташника. Окрім того, вона виступає важ-
ливим індикатором контролю ефективності зграї.
Встановивши лічильники на кожній лінії напування, можна відслідковувати рівномірність розподілу птиці в при-
міщенні. Споживання води буде більшим у тій частині, де перебуває більше птахів. Коли вони розподіляються 
нерівномірно, це збільшує конкуренцію за доступ до корму й води, що, у поєднанні з накопиченням тепла в зоні 
скупчення, знижує продуктивність зграї.
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Якість	 води	 слід	 перевіряти	 в	
усіх	 операціях	 із	 птицею.	 Низька	
якість	 здатна	 порушити	 травлен-
ня	 і,	 як	 наслідок,	 мати	 негатив-
ний	 вплив	 на	 здоров’я	 й	 продук-
тивність	 птиці.	 Забруднена	 вода	
може	 бути	 причиною	 зниження	
ефективності	 вакцин	 та	 ліків,	 що	
вводяться	 через	 лінії	 напування,	
а	 також	 призвести	 до	 проблем	 з	
обладнанням.	 Протікання	 ніпе-
лів	 зволожує	 підстилку	 й	 послід,	
що	веде	до	збільшення	утворення	
аміаку	та	до	зниження	показників	
життєздатності	зграї.

Якість	 води	 включає	 показ-
ники,	 що	 впливають	 на	 смак,	
накопичення	 твердих	 речовин	
у	 системі	 водопостачання	 та	 ток-
сичність.	

Значна	 кількість	 стандартів	
з	 якості	 води	 для	 птахогоспо-
дарств	 були	 розроблені	 на	 осно-
ві	тих,	що	використовуються	для	
питної	води	для	людини.	Кілька	
стандартів,	рекомендованих	сьо-
годні,	 базуються	 на	 досліджен-
нях	 з	 використанням	 бройлерів	
або	 курей-несучок.	 Зокрема,	 не-
щодавно	 було	 проведено	 низку	
досліджень	 щодо	 впливу	 заліза	

(Fe),	 марганцю	 (Mn),	 нітратів	
(NO

3
)	 та	 рівня	 рН	 у	 питній	 воді	

на	продуктивність	птиці.	Резуль-
тати	 показали,	 що	 навіть	 дуже	
високі	рівні	концентрації	Fe,	Mn	
та	 NO

3
	 не	 впливають	 на	 здоров'я	

бройлерів.	 Водночас	 страждає	
продуктивність	бройлерів	від	не-
правильної	 роботи	 обладнання,	
що	 виникає	 через	 високу	 кон-
центрацію	 цих	 речовин.	 Низька	
якість	 води	 може	 призвести	 до	
розмноження	 мікробів	 та	 нако-
пичення	біоплівки.

Ґрунтовне	 дослідження	 впливу	
води	 на	 здоров’я	 птиці	 та	 на	 ро-
боту	 обладнання	 провели	 вчені	
Університету	 штату	 Джорджія	 —	
найбільш	 «птахівничого»	 штату	
США.	 Зокрема,	 вони	 виділили	
перелік	 компонентів,	 які	 повинні	
перебувати	під	контролем.

	Жорсткість	 веде	 до	 утворення	
твердих	 відкладень	 та	 мулу	 в	
лініях	подачі	води	 і	 напування,	
що	 негативно	 впливає	 на	 їхню	
пропускну	 здатність,	 знижує	
ефективність	дезінфікуючих	за-
собів	та	частини	ліків.

	Залізо	 не	 впливає	 на	 здоров'я	
птахів,	 однак	 деякі	 сполуки	

утворюють	 тверді	 компонен-
ти,	які	стають	причиною	про-
блем	 з	 обладнанням,	 псуючи	
ніпелі,	 які	 починають	 про-
тікати,	 та	 форсунки	 систем	
розбризкування	 й	 тумано-
утворення;	 високий	 рівень	
заліза	 сприяє	 накопиченню	
бактерій,	 зокрема,	 утворенню	
й	 нагромадженню	 біоплівки,	
що	 перешкоджає	 нормальній	
роботі	 системи	 напування	 й	
створює	 передумови	 для	 роз-
витку	патогенів.

	Магній	 не	 спричиняє	 негатив-
ного	 впливу	 на	 здоров'я	 птиці,	
але,	 як	 і	 залізо,	 може	 утворю-
вати	 тверді	 сполуки,	 що	 веде	
до	 протікання	 ніпелів	 та	 збоїв	
у	 роботі	 системи	 туманоутво-
рення.

	Нітрати,	 концентрація	 яких	
підвищена,	 негативно	 вплива-
ють	на	засвоєння	кисню	в	орга-
нізмі,	що	може	бути	критичним	
для	здоров’я	птиці.

	pH	 (кислотність	 або	 лужність)	
за	 оптимальними	 показниками	
для	 розведення	 бройлера	 по-
винна	бути	від	6,0	до	6,8;	рівень	
понад	8	веде	до	зменшення	спо-

Навіть найсучасніша система напування потребує контролю якості води та регулярного обслуговування.
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живання	 птицею	 води	 та	 зне-
воднення	організму.

	Тверді речовини	 у	 збільшеній	
кількості	 не	 впливають	 без-
посередньо	 на	 здоров'я	 птиці,	
проте	 можливий	 опосередко-
ваний	вплив	через	спричинене	
ними	протікання	ніпелів	та	за-
смічення	форсунок	систем	роз-
бризкування	й	туманоутворен-
ня.

	Токсичні сполуки,	 як	 свинець,	
селен	 та	 миш'як,	 повинні	
мати	 концентрацію,	 нижчу	 за	
1,0	 ч.	/	млн,	 щоб	 уникнути	 про-
блем	зі	здоров'ям	птиці.

	Розчинений кисень	в	нормальній	
концентрації	 води	 міститься	 в	
незначній	 кількості	 або	 взагалі	
дорівнює	 нулю;	 високі	 концен-
трації	 свідчать	 про	 можливий	
вплив	поверхневих	вод.

	Бактерії	повинні	міститися	в	мі-
німальній	кількості.

Вчасне промивання

Для	 забезпечення	 максималь-
ного	 рівня	 біобезпеки	 птахівни-
ки	 практикують	 знезараження	
води,	що	дає	змогу	позбутися	біо-
плівки	в	лініях	водопостачання	й	
напування.	 Особливо	 актуально	
це	 для	 господарств,	 де	 вирощу-
ють	 птицю	 без	 використання	
антибіотиків	 —	 регулярні	 пере-
вірки	джерел	води,	а	також	повне	
очищення	 труб	 та	 обладнання	
для	 напування	 є	 обов’язковою	
вимогою.	

На	 сьогодні	 виробники	 облад-
нання	 для	 вирощування	 птиці	
пропонують	 різні	 рішення	 для	
моніторингу	 стану	 трубопроводів	
та	 їхнього	 очищення.	 Як,	 напри-
клад,	 I-Flush	 голландського	 ви-
робника	 Impex.	 Система	 має	 по-
передньо	 встановлені	 програми	
для	промивання	ліній	напування.	
Її	«очима»	є	оптичний	датчик,	що	
розпізнає	 формування	 біоплівки,	

Сучасні електронні рішення дають змогу спростити й автоматизувати про-
цес контролю й очищення ліній напування.

ТЕХНОЛОГІЇ
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відслідковує	потрапляння	брудної	
води,	 визначаючи	 рівень	 забруд-
нення	 та	 передаючи	 інформацію	
контролеру.	 У	 разі	 перевищення	
запрограмованого	 максимального	
рівня	 забруднення	 система	 авто-
матично	 запустить	 промивання	
ліній.

Налаштування	 I-Flush	 можуть	
змінюватися	 для	 пристосування	
до	конкретних	вимог.	Зокрема,	під	
час	необхідності	випоювання	пта-
хів	 препаратами,	 роботу	 системи	
можна	призупинити.

Три правила  
якісного контролю

Зверніть	увагу	на	кілька	порад	з	
управління	 водними	 ресурсами	 в	
пташниках.

1. Проводити тестування води. 
Якість	води	може	змінюватися	в	
періоди	сильних	дощів	або	посу-
хи,	тому	додаткові	тести	в	ці	пе-
ріоди	 допоможуть	 пересвідчи-
тися	 в	 тому,	 що	 птиця	 отримує	
воду	належної	якості.	

2. Регулярно замінювати фільтри. 
Осад	 та	 інші	 частинки	 можуть	
спричинити	 протікання	 ніпе-
лів,	 що	 негативно	 впливає	 на	
якість	 підстилки.	 Забрудне-
ні	 фільтри	 обмежують	 подачу	
води	 для	 напування	 та	 систем	
охолодження.	 У	 деяких	 випад-
ках	традиційні	фільтри	можуть	
бути	недоцільними,	наприклад,	
для	води	з	високим	вмістом	за-
ліза.	У	цих	випадках	необхідно	
використовувати	 інші	 методи	
очищення.

3. Регулярно промивати лінії на
пування.	 Промивання	 під	 ви-
соким	 тиском	 слід	 проводити	
після	 кожної	 зграї	 та	 додаван-
ня	 у	 воду	 добавок	 (вакцин,	
ліків,	 вітамінів,	 електролітів	
тощо).
Кореляція	 витрат	 води	 зі	 спо-

живанням	 кормів	 та	 багатьма	
факторами	 навколишнього	 се-
редовища	вказує	на	її	важливість	
у	 функціонуванні	 тіла	 птахів.	
Птахівники	 повинні	 докладати	
зусилля,	 щоб	 забезпечити	 на-
лежний	 та	 необмежений	 доступ	
птиці	до	якісної	води.	Якщо	цьо-
го	не	зробити,	відбудеться	змен-
шення	 споживання	 корму,	 по-
гіршення	 конверсії,	 зниження	
приростів,	 а	 у	 курей-несучок	 —	
яйценосності.


