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Water quality is an important component of effective poultry business 

Для чого  
контролювати воду?

Бройлери	 в	 залежності	 від	 ваги	
споживають	приблизно	в	1,5–2	рази	
більше	 води,	 ніж	 корму.	 З	 фізіоло-
гічної	точки	зору	вода	використову-
ється	для	транспортування	пожив-
них	речовин	в	організмі,	здійснення	
ферментативних	 та	 хімічних	 реак-
цій,	регулювання	температури	тіла,	
«змащення»	суглобів.

Вода	 потрібна	 також	 для	 змен-
шення	температури	повітря	в	спе-
котні	періоди	(системи	випарного	
охолодження,	 розбризкування,	

туманоутворення)	 та	 для	 санітар-
ної	обробки	пташника.	

Крім	 того,	 вона	 виступає	 важ-
ливим	 індикатором	 контролю	
ефективності	 зграї.	 Встановивши	
лічильники	 на	 кожній	 лінії	 напу-
вання,	можна	відслідковувати	рів-
номірність	 розподілу	 птиці	 в	 при-
міщенні.	 Споживання	 води	 буде	
більшим	у	тій	частині,	де	перебуває	
більше	птахів.	Коли	вони	розподі-
ляються	нерівномірно,	це	збільшує	
конкуренцію	 за	 доступ	 до	 корму	
і	 води,	 що,	 в	 поєднанні	 з	 накопи-
ченням	 тепла	 у	 зоні	 скупчення,	
знижує	продуктивність	зграї.

Коли бройлери  
п’ють найбільше?

Існує	 декілька	 факторів,	 які	
впливають	на	споживання	води.

Вік птиці.	 Споживання	 води	
зростає	 з	 віком	 бройлера,	 але	
зменшується	пропорційно	до	ваги	
його	тіла.

Температура повітря.	 З	 ростом	
температури	 повітря	 птахи	 п’ють	
більше.	 Одним	 з	 основних	 спосо-
бів	 регулювання	 температури	 їх-
нього	 тіла	 є	 випаровування	 воло-
ги	 через	 дихальну	 систему.	 Птахи	
починають	 важко	 і	 часто	 дихати,	
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Як часто причину проблем зі зниженням продуктивності бройлерів ми пов’язуємо з водою? Однак, як видно з ре-
зультатів досліджень, проведених Університетом штату Джорджія (США), птахівникам потрібно більше уваги 
звертати на те, яка вода тече в лініях напування та охолодження птиці. Особливо влітку.
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вода	втрачається	й	її	запас	потріб-
но	 відновити,	 щоб	 підтримувати	
баланс	 в	 організмі.	 Як	 показали	
експерименти,	 проведені	 Універ-
ситетом	 штату	 Джорджія	 на	 ко-
мерційних	фермах,	протягом	три-
валих	 періодів	 теплового	 стресу	
споживання	води	може	подвоїтися	
чи	навіть	потроїтися.

Температура води.	 Кілька	 дослі-
джень	 вивчали	 наслідки	 подачі	
птахам	 води	 різної	 температури	 в	
спекотну	 погоду.	 Під	 час	 їх	 про-

ведення	 було	 з’ясовано,	 що	 тем-
пература	 води,	 нижча	 навіть	 на	
кілька	 градусів	 від	 температури	
тіла	птиці,	позитивно	впливала	на	
їх	 самопочуття	 і	 продуктивність.	
Прохолодна	 вода	 допомагає	 розсі-
ювати	тепло,	сприяючи	терморегу-
ляції	організму.	Водночас	у	довгих	
пташниках	 виникали	 проблеми	 з	
підтриманням	 необхідної	 темпе-
ратури	води	в	усій	лінії	напування.

Електроліти.	 Під	 час	 періодів	
потенційного	 теплового	 стресу	

значна	 кількість	 американських	
птахівників	 додає	 в	 питну	 воду	
електроліти.	 Це	 мінерали,	 важ-
ливі	 для	 нормального	 функці-
онування	 клітин	 і	 росту.	 Елек-
троліти,	 як	 випливає	 з	 назви,	
допомагають	 регулювати	 функ-
ції	 нервів	 та	 м’язів	 шляхом	 про-
ведення	 електричних	 сигналів,	
вони	 також	 важливі	 для	 кис-
лотно-лужного	 балансу	 крові	 та	
утримання	 рідини.	 Деякі	 з	 елек-
тролітів,	виявлених	у	плазмі	кро-
ві,	 включають	 натрій	 (Na),	 калій	
(K),	 кальцій	 (Ca),	 магній	 (Mg),	
хлор	(Cl),	гідрокарбонати	(HCO

3
),	

сульфати	 (SO
4
).	 Додавання	 елек-

тролітів	не	тільки	поповнює	кіль-
кість	елементів,	що	були	втрачені	
під	 час	 теплового	стресу,	 а	 також	
стимулює	 споживання	 води.	 Як	
результат	–	смертність	від	тепло-
вого	стресу	знижується.

Освітлення.	 Світло	 –	 ще	 один	
фактор,	 що	 впливає	 на	 спожи-
вання	 води	 птицею.	 Птахи	 не	 бу-
дуть	 пити,	 якщо	 вони	 не	 їдять,	
і	 навпаки.	 У	 темні	 періоди	 вони	
відпочивають	 і	 в	 результаті	 не	
вживають	води.	Винятки	бувають	
під	 час	 тривалого	 затемнення.	 У	
господарствах,	де	використовують	
програми	освітлення,	як	правило,	
спостерігаються	 два	 піки	 спожи-
вання	води.	Перший	–	після	того,	
як	світло	ввімкнеться	(«світанок»),	
другий	–	перед	вимкненням	ламп	
(«сутінки»).

Якість води

Хоча	 вода	 складається	 з	 моле-
кул	 водню	 та	 кисню	 (H

2
O),	 вона	

є	 універсальним	 розчинником	 і,	
як	 результат,	 може	 містити	 бага-
то	 мінералів	 і	 сполук.	 Надійним	
способом	 отримання	 чистої	 води	
є	 дистиляція.	 Це	 дорого,	 якщо	
враховувати	об’єм	води,	який	спо-
живає	 типове	 господарство	 з	 роз-
ведення	 бройлерів.	 Тим	 більше	

Фото 1, 2. Прохолодна вода позитивно позначається на самопочутті та продук-
тивності птиці в спеку
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вода	 для	 птахів	 не	 повинна	 бути	
абсолютно	 чистою.	 Щоправда,	
високий	рівень	забруднення	є	не-
бажаним.

Якість	 води	 слід	 перевіряти	 в	
усіх	 операціях	 із	 птицею.	 Низька	
якість	 може	 порушити	 травлен-
ня	 і	 як	 наслідок	 –	 мати	 негатив-
ний	 вплив	 на	 здоров’я	 і	 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	 і	 послід,	

що	веде	до	збільшення	утворення	
аміаку	та	до	зниження	показників	
життєздатності	зграї.

Стандарти	 якості	 води	 повинні	
враховувати	чинники,	що	вплива-
ють	на	смак,	накопичення	твердих	
речовин	у	системі	водопостачання	
та	токсичність	(див.	табл.).

Значна	 кількість	 стандартів	
з	 якості	 води	 для	 птахогоспо-
дарств	 були	 розроблені,	 виходя-
чи	 з	 тих,	 що	 застосовуються	 для	
питної	води	для	людини.	Кілька	
стандартів,	рекомендованих	сьо-
годні,	 базуються	 на	 досліджен-
нях	 із	 використанням	 бройлерів	

або	 курей-несучок.	 Нещодавно	
було	 проведено	 низку	 дослі-
джень	 щодо	 впливу	 заліза	 (Fe),	
марганцю	 (Mn),	 нітратів	 (NO

3
)	

та	рівня	рН	у	питній	воді	на	про-
дуктивність	 птиці.	 Результати	
показали,	 що	 навіть	 дуже	 високі	
рівні	концентрації	Fe,	Mn	та	NO

3
	

не	 впливають	 на	 здоров’я	 брой-
лерів.	 Слід	 зазначити,	 що	 у	 до-
слідженнях	 використовувалися	
ретельно	 промиті	 водопровідні	
лінії.	 Водночас	 страждає	 про-
дуктивність	 бройлерів	 від	 не-
правильної	 роботи	 обладнання,	
що	 виникає	 через	 високу	 кон-
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Вплив компонентів води на здоров’я птиці та на роботу обладнання

Жорсткість
Солі	кальцію	та	магнію	роблять	воду	«жорсткою»	і	можуть	призвести	до	утворення	твердих	
відкладень	та	мулу	в	лініях	подачі	води	і	напування,	що	знижує	їх	пропускну	здатність.	
Жорсткість	зменшує	також	ефективність	дезінфікуючих	засобів	та	частини	ліків.

Залізо

Залізо	у	воді	не	впливає	на	здоров’я	птахів.	Однак	деякі	сполуки	заліза	можуть	утворювати	тверді	
компоненти,	які	часто	стають	причиною	проблем	з	обладнанням,	псуючи	ніпелі,	які	починають	
протікати,	та	форсунки	систем	розбризкування	і	туманоутворення.	Високий	рівень	заліза	сприяє	
накопиченню	бактерій,	зокрема,	утворенню	і	нагромадженню	біоплівки,	що	перешкоджає	
нормальній	роботі	системи	напування	і	створює	передумови	поширення	патогенів.

Магній	
Магній	не	спричиняє	негативного	впливу	на	здоров’я	птиці,	водночас,	як	і	залізо,	може	
утворювати	тверді	сполуки,	що	веде	до	протікання	ніпелів	та	збоїв	у	роботі	системи	
туманоутворення.

Нітрати
Підвищена	концентрація	нітратів	негативно	впливає	на	засвоєння	кисню	птицею.	Наявність	
нітратів	є	індикатором	того,	що	воду	потрібно	часто	перевіряти	на	бактерії.

pH

Показник	кислотності	або	лужності.	Для	вимірювання	рН	використовується	шкала	від	0	до	
14.	Значення	7,0	є	нейтральним,	значення	менше	7,0	–	кислими,	а	вищі	7,0	–	лужними.	Для	
розведення	бройлера	віддають	перевагу	рН	від	6,0	до	6,8;	однак	птахи	можуть	переносити	
діапазон	від	4	до	8.	Рівень	рН	понад	8	веде	до	зменшення	споживання	води.

Лужність
Лужність	викликана	карбонатом	кальцію,	бікарбонатом	або	сульфатом.	Висока	лужність	
збільшує	буферну	ємність	води.

Загальна	
кількість	твердих	
речовин

Збільшення	твердих	речовин	у	воді	не	впливає	безпосередньо	на	здоров’я	птиці.	Проте	
можливий	опосередкований	вплив	через	спричинене	ними	протікання	ніпелів	та	засмічення	
форсунок	систем	розбризкування	і	туманоутворення.

Токсичні	
сполуки

Концентрація	таких	елементів,	як	свинець,	селен	та	миш’як	повинна	бути	нижчою	1,0	ч./млн,	
щоб	уникнути	проблем	зі	здоров’ям	птиці.

Розчинений	
кисень

Нормальна	концентрація	води	має	незначну	кількість,	або	взагалі	не	містить	розчиненого	
кисню.	Концентрації,	більші	за	нуль,	свідчать	про	можливий	вплив	поверхневих	вод.

Бактерії Наявність	бактерій	повинна	бути	мінімальною.



центрацію	 цих	 речовин.	 Низька	
якість	 води	 може	 призвести	 до	
розмноження	 мікробів	 та	 нако-
пичення	біоплівки.

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.	 Забруднені	
фільтри	обмежують	подачу	води	
для	 напування	 та	 систем	 охо-
лодження.	 У	 деяких	 випадках	
традиційні	фільтри	можуть	бути	
недоцільними,	 наприклад,	 для	
води	 з	 високим	 вмістом	 заліза.	
У	 цих	 випадках	 необхідно	 ви-
користовувати	інші	методи	очи-
щення.

3.	Регулярно	 промивати	 лінії	 на-
пування.	 Промивання	 під	 ви-
соким	 тиском	 слід	 проводити	
після	 кожної	 зграї	 та	 після	 до-
давання	у	воду	добавок	(вакцин,	
ліків,	 вітамінів,	 електролітів	
тощо).
Кореляція	витрати	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,	 це	 призведе	 до	
зменшення	 споживання	 корму,	
погіршення	 конверсії,	 зниження	
приростів,	 а	 у	 курей-несучок	 –	
яйценосності.
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Фото 3. Популярна в США система крапельного охолодження бройлерів та ку-
рей-несучок

Фото 4. Якість води впливає на ефективність систем охолодження

Фото 5. Навіть найсучасніша система потребує контролю якості води та регуляр-
ного обслуговування


