
  ТЕХНОЛОГІЇ

Вакцинація птиці пероральним методом

Вісім простих порад щодо оптимізації проведення вакцинації

Система напування – ідеальний інструмент для введення вакцин птиці методом 
випоювання з питною водою. Однак, незважаючи на те, що такий метод здається 

простим і легким у виконанні, це враження оманливе. 
Для того щоб отримати очікуваний ефект вакцинації від усього стада, необхідно 
провести значну попередню підготовку. Лише в такому випадку вакцинація буде 

ефективною та надійною. Для цього необхідно дотримувати правильних умов ви-
користання вакцини та підтримувати систему напування в належному стані.

Рекомендуємо звернути увагу на кілька важливих пунктів.

За матеріалами 
компанії Impex, 
Нідерланди

Drinkwater vaccination: eight simple tips to optimize your vaccination

1
Чітко дотримуйтесь інструкцій
Перед початком проведення вакцинації птиці уважно ознайомтеся з інструкцією щодо використання та пра-
вильного дозування препаратів. У ній чітко прописано етапи підготовки до вакцинації.

ПІДГОТОВКА  

2
Не використовуйте будь-які чистячі засоби безпосередньо перед додаванням препаратів
Використання мийних засобів необхідно припинити щонайменше за 24 години до процесу вакцинації. Перед 
вакцинацією потрібно промити лінії напування, щоб у них не залишилися частки дезінфікувальних або 
чистячих засобів.

Дослідження виявили, що багато птахофабрик не досягають необхідного відсотка вакцинації птиці (95 %). Обстеження 
поголів'я показало, що 27 % птиці взагалі не було вакциновано, а майже 30 % – недостатньо вакциновано. 

Неповне покриття поголів’я може призвести до проблем зі здоров'ям 
через повторне передавання вірусу від птиці до птиці.

3
Перевірте обладнання
Завжди завчасно перевіряйте, чи працюють дозатори медикаментів належним чином, а також контролюйте 
ніпелі на предмет будь-яких протікань або, навпаки, закупорок і переконуйтеся, що немає першкод для води 
в трубах.

4
Видаліть залишкову воду з ліній напування
Відкрийте кінець лінії напування й перевірте всі ніпелі, щоб у лініях напування залишалося якомога менше 
залишкової води. Розраховуючи необхідну кількість води для вакцинації, завжди майте на увазі, що в лініях 
все ще може залишатися вода.

ПРОВЕДЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ 

5
Надайте птиці відпочинок перед вакцинацією
Після того як ви ретельно промили систему, підніміть лінії напування за допомогою лебідки, якщо це можли-
во. Потім приглушіть світло, щоб дати птиці відпочити.

6
Переконайтеся, що лінії заповнені розчином
Наповніть лінії розчином вакцини та переконайтеся, що вони заповнені. Перевірити це можна, додавши 
барвник до розчину вакцини та натиснувши на ніпелі в кінці лінії. Як тільки забарвлена вакцина потече з 
ніпелів (зберіть цю воду у відро), відпустіть їх та опустіть лінію вниз до птахів.

7
Заохочуйте птахів до пиття
Щоб птиця пила достатню кількість води, у приміщенні має бути достатньо світла. Дайте їй час на пиття 
близько 2 годин. Якщо ви дасте менше часу, птахи можуть спожити недостатньо вакцини. Якщо ви надасте 
їм більше часу, існує ймовірність, що діючі речовини в вакцині будуть інактивовані. Протягом цих 2 годин 
регулярно ходіть пташником, що теж заохочуватиме поголів’я до пиття.

8
Ретельно промийте лінії
Після 2-х годин важливо ще раз ретельно промити лінії чистою водою, щоб у них не залишилися частки 
вакцини.

Вирощування здорової птиці – це завжди виклик для птахівників, і вакцинація 
відіграє життєво важливу роль у запобіганні зараженню птахів певними захворю-
ваннями. 
Ретельне управління та контроль якості питної води має вирішальне значення для 
забезпечення оптимальних виробничих результатів.
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