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Дані про продуктивність, що містяться в цьому документі, отримано з результатів та досвіду наших власних 
дослідницьких стад. Дані, що містяться в цьому документі, ніяким чином не гарантують однаковий результат в 
різних умовах харчування, щільності фізичного або біологічного середовища. Зокрема (але не обмежуючись 
вищесказаним) ми не надаємо жодних гарантій стосовно придатності до успішності, продуктивності, використання, 
характеру чи якості стада. Novogen не робить жодних заяв щодо точності або повноти інформації, що міститься в 
цьому документі.
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ СТАДА ПІД ЧАС ВІДГОДОВУВАННЯ  
Вирощування є ключовим періодом для успішної несучості.У цей період необхідно досягти цільової маси тіла 
і однорідності стада для підготовки птахів до періоду яйцекладки. Особливу увагу слід приділяти розвитку 
шлунково-кишкового тракту, щоб підготуватися до швидкого збільшення споживання на початку періоду 
яйцекладки. Контрольоване відгодовування позитивно впливає на : 

• Швидка адаптація до виробничої системи (початок несучості, запобігання підлогових яєць) 
• Яйцекладку (на пік кладки та тривалість) 
• Якість яєць (їх вагу, однорідність, міцність шкаралупи) 
• Життєздатність 

Фертильність 
 

Для досягнення цих цілей необхідно слідувати наступним базисам: 

• Організація (щільність посадки, розташування поїлок та годівниць, вода, температура, 
дебікування...) 

• Кліматичні умови 
• Навчання курочок 
• Програма освітлення 
• Контроль ваги тіла та однорідності 
• Харчування 
• Біозахист та вакцинація 

 Щільність посадки, простір для поїння та годування в 
період вирощування. 

 Рекомендації для розміщення на підлозі 

 age З першого дня до 2 
неділь віку З 2 неділі віку по 5 З 6 неділі віку до пересадки 

 
Помірний 

клімат 
Гарячий 
клімат 

Помірний 
клімат 

Гарячий 
клімат 

Помірний 
клімат 

Гарячий 
клімат 

Щільність 
посадки (1) 20 курчат /m2 20 курчат /m2 15 курчат /m2 

12-15 курчат 
/m2 10 курчат /m2 

8 

курчат /m2 

Стартерні 
поїлки 

1 / на 80  
курчат 

1 / на 70  
курчат - - - - 

Склянні 
(банки) поїлки 

1 / на 150  
курчат  

1 / на 150  
курчат 

1 / на 100 
курчат 

1 / на 75 
курчат  

1 / на 100 
курчат 

1 / на 75 
курчат 

Ніпельні 
поїлки 

1 / на 12  
курчат  

1 / на 10  
курчат 

1 / на 12 
курчат  

1 / на 10 
курчат 

1 / на 12 
курчат 

1 / на 10 
курчат 

Первинні 
круглі 
годівниці для 
птиці 

1 / на 50 курчат - - 
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Лінійні 
ланцюгові 
годівниці для 
птиці 

2.5 cm / на курча 4 cm /  на курча 6 cm / на курча 

Кругла 
годівниця для 
птиці 

1 / на 30 курчат 1 / на 25 курчат 1 / на 20 курчат 

(1) У разі 100% решітки, щільність стада можна збільшити на 15% з 6-тижневого віку.  

 Рекомендації для системи розміщення в клітці 

age З першого дня до 2 
неділь віку З 2 неділі віку по 5 З 6 неділі віку до 

пересадки 

 
Помірний 

клімат 
Гарячий 
клімат 

Помірний 
клімат 

Помірний 
клімат 

Гарячий 
клімат 

Помірний 
клімат 

Щільність 
посадки (1) 

130 cm² / 
курча 

140 cm² / 
курча 

220 cm² / 
курча  

250 cm² / 
курча 

350 cm² / 
курча  

390 cm² / 
курча 

Ніпельні 
поїлки 

1 / на 15 
курчат 

1 / на 10 
курчат 

1 / на 15 
курчат  

1 / на 10 
курчат 

1 / на 12 
курчат 

1 / на 10 
курчат 

Лінійні 
ланцюгові 
годівниці для 
птиці 

2.5 cm на курча 4 cm на курча 6 cm на курча 

 Стратегія до початку розміщення 
ВСІ СИСТЕМИ 

• До прибуття курчат корм повинен бути доступним для курчат. Годівниці повинні бути добре 
наповнені, а корм треба розкладати на папері для курчат, особливо близько до ліній поїння. Це 
стимулює курчат користуватися приладдям для поїння. 

• Корм необхідно регулярно оновлювати, щоб він залишався свіжим і привабливим. 
• Перед прибуттям необхідно перевірити лінії поїння, щоб забезпечити свіжу воду та запобігти 

витоку. 
• Запуск сосків або чашок з водою спонукає птахів пити  
• Розвантажуйте курчат поблизу поїлок і годівниць. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ РІЗНИХ СИСТЕМ 

• Підлогова система 
o Додаткові стартові поїлки та годівниці можна використовувати протягом перших 2 тижнів 
o Якщо висиджування відбувається лише в частині будинку, не перевищуйте щільність 

посадки 20 курчат на наявний м2. Таким чином, курчата швидко поширюються по всьому 
будинку протягом перших 7 днів. 

o У разі використання кільцевих захисних огорож (кілець або споруд): 
 Виберіть діаметр від 3 до 4 м для добових пташенят, але переконайтеся, що кільце 

можна збільшити через 48 годин після прибуття 
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 Переконайтеся, що огорожу можна легко зняти після того, як пташенята 
ознайомляться з місцем поїлки та годівниць. Зазвичай огорожу можна зняти через 
5-7 днів після прибуття. 

• Система кліток 
o Використовуйте м’який килимок та/або папір на дні клітки, щоб покращити зручність 

пересування та комфорт пташеня протягом перших кількох днів. Папір необхідно видалити 
не пізніше 7 дня. 

 Стратегія щодо кліматичних умов 
До та після прибуття та запуску пташенят наведена нижче інформація може бути використана як орієнтир для 
оптимальної продуктивності. Майте на увазі, що ці параметри сильно залежать від місцевих кліматичних умов 
і повинні бути відповідно адаптовані. 

 До прибуття пташенят: 

• Після виведення пташеня є поікілотермним. Це означає, що воно не може повністю регулювати 
власну температуру тіла. Тому важливо підтримувати житловий клімат таким чином, щоб 
досягалася термонейтральна температура тіла 40 °C. 

• Підніміть температуру в приміщенні щонайменше за 36 годин до прибуття курчат до 29 ° C-30 ° C 
• Попередньо нагрійте весь будинок за 30-40 годин до прибуття пташенят, переконавшись, що 

підлога та система повністю прогріті перед розміщенням до 35oC. 

 Після прибуття курчат: 

• Ніколи не перегрівайте курчат і не давайте їм вибору в межах бажаного діапазону температур. 
• Враховуйте температуру на рівні курча. 
• Залежно від конструкції брудера, розмістіть брудери досить високо над підстилкою (не менше 1,5 

м) під кутом, щоб забезпечити рівномірний розподіл курчат. 
Перевіряйте температуру тіла курчат після запуску, щоб відрегулювати температуру в приміщенні, 
обережно торкаючись клоаки курчат датчиком вушного термометра. Оптимальна температура 
тіла курчат - 40-41 °C. Важливо виміряти температуру тіла достатньої кількості курчат, 
розподілених у різних частинах приміщення. 

 
 
 

Фото: Перевірка температури курчат 
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• Перевірте розміщення та поведінку курчат, щоб ви могли відрегулювати та налаштувати 
температуру приміщення: 
o Правильне розміщення та активність  правильна температура і клімат 
o Курчата гуртуються і/або уникають великих площ приміщення  температура занадто низька 

o Курчата важко хекають і лежать на землі, розкинувши крила  температура занадто висока 

Схема: Приклад розподілу курчат 

Таблиця: Рекомендації щодо температури та відносної вологості 

 
Температура 
під брудером 

Температура 
біля кругової 

охорони 

Температура в 
приміщенні 

Температура в 
клітці Відносна 

вологість 

До прибуття (2-3 дня) 30 °C 30 °C 30 °C 35 55 – 60 % 

До прибуття (1 день) 35 °C 35 °C 35 °C 35 55 – 60 % 

Тиждень 1 35 – 33 °C 32 – 31 °C 30 – 28 °C 30 – 28 °C 55 – 60 % 

Тиждень 2 32 °C 30 – 28 °C 28 – 26 °C 28 – 26 °C 55 – 60 % 

Тиждень 3 28 °C 28 – 26 °C 26 – 24 °C 26 – 24 °C 55 – 60 % 

Тиждень 4   22 – 20 °C 22 – 20 °C 55 – 60 % 

Тиждень 5   22 – 20 °C 22 – 20 °C 60 – 65 % 

Тиждень 6   22 – 20 °C 21 – 19 °C 60 – 65 % 

Тиждень 7   22 – 20 °C 21 – 19 °C 60 – 70 % 

Тиждень 8   21 – 19 °C 20 – 18 °C 60 – 70 % 

До переведення   20 – 18 °C 19 – 17 °C 60 – 70 % 

Температура та відносна вологість є важливими, але не єдиними параметрами кліматичних умов. 
Оптимальна вентиляція в приміщенні для вирощування важлива для отримання належного рівня кисню, 
рівномірного розподілу повітря і температури, а також для видалення пилу та аміаку. Якщо використовується 
механічна вентиляція, параметри вентиляції розраховуються на основі наступного: 

• Правильна температура в залежності від віку курчат 
• Постійна відносна вологість (між 50-70%). Занадто сухе повітря може пошкодити епітелій ротової 

порожнини. 
• Рівень O2 близько 20% 

o CO2 з непрямим нагріванням < 3000 ч./млн. 
o CO2 з непрямим нагріванням < 3000 ч./млн. 
o CO < 10 ч./млн. 

занадто 
холодно 

тяга повітря 
(протяг). 

занадто 
жарко 

оптимальний 
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o Аміак < 10 ч./млн. 
o Пил, що вдихається < 3,5 мг/м 

На основі цих налаштувань рекомендації щодо мінімальної вентиляції призводять до наступного: 

• 0,08 м³/птиці/год при прибутті 
• 0,7 м3 на кг утримованої тварини при температурі на вулиці нижче 10⁰C. 
• 1,0 м3 на кг утримованої тварини, коли на вулиці температура вище 10⁰C. 

 

 Зерно та пісок 
Щоб зберегти активне харчування та сприяти розвитку шлунково-кишкового тракту та заохотити птахів 
дряпати підстилку, рекомендується давати зерно та пісок птахам від 4 до 5 тижнів : 

• Пісок (нерозчинні частинки каміння 2-4 мм): від 3 до 5 г на тиждень на пташку, розміщених більше 
2-3 днів. 

• Зерно (подрібнена кукурудза, пшениця): 3 г на пташку кожного дня, або через день 
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2. ПРОГРАМА ОСВІТЛЕННЯ 
 Загальні правила 

Сексуальна зрілість і продуктивність значною мірою впливають на зміни добової довжини, чого зазнають 
молодки. Ретельно підібрані освітлювальні програми допоможуть оптимізувати продуктивність промислових 
несушок. Пам'ятайте, що статева зрілість та вага тіла при статевій зрілості впливають на виробництво яєць, 
їх розмір, життєздатність, якість харчування, та якість яєчної шкаралупи. 

Важко порадити універсальну оптимальну та досконалу програму освітлення. Наступні програми освітлення 
подано у якості прикладів і їх слід розглядати як поради, які допоможуть виробити програму освітлення, 
відповідно до власної ситуації. 

Для встановлення власної програми освітлення важливо враховувати наступні фактори: 

• Ваше місцезнаходження (зміни в тривалості світла (дня) протягом року) 
• Особливості пташника (автоматичний, напівтемний або відкритий) 
• Сезон року (збільшення або зменшення тривалості дня) 
• Температура (тривалість світла при найвищій температурі) 
• Дата вилуплення (яка зазвичай тривалість світлового дня при цільовій масі тіла, коли стимуляція 

світлом матиме місце на початку дня?) 

• Зростання зграї 
• Минулі записи про продуктивність, отримані в цьому пташнику 
• Уникайте будь-яких небажаних зовнішніх джерел світла у темному приміщенні. Це може вплинути 

на програму освітлення та ефективність, а також викликати вищіпування пір'я. 

 Програма освітлення протягом перших тижнів відгодовування 
Щоб забезпечити розвиток скелету і ріст, рекомендується використовувати програму освітлення з повільним 
зниженням температури для всього приміщення. 

 

Зменшення тривалості штучного світла в день регулюється відповідно до типу приміщення. Для відкритих 
приміщень (і приміщеннях, які знаходяться вище широти 20°) визначте тривалість світлового дня, з якою птахи 
зіткнуться до 16-тижневого вікую Це допоможе визначити максимально допустиму тривалість дня, у якому 
знаходитиметься стадо, і допоможе уникнути небажаного раннього стимулювання світлом, перш ніж стадо 
достатньо дозріє. Природне збільшення добової довжини протягом відгодовування буде сприяти ранньому 
стимулюванню світлом. 

 

У темних пташниках (і коли це дозволено місцевим регулюванням) впродовж перших двох тижнів життя можна 
використувати періодичну програму. Це дозволяє синхронізувати поведінку пташенят для годування, пиття та 
відпочинку. Це може мати позитивний вплив на слабких курчат, які стимулюються сильнішими, і покращує 
однорідність стада. За два тижні перейдіть на звичайну програму освітлення. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОГРАМА ОСВІТЛЕННЯ 

 
7 

 

Посібник з керування батьківського поголів'я – NOVOgen WHITE  

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця: Періодична програма освітлення 

тиждень1 тиждень 2 

• 4 год світла 

• 2 год темряви 

• 4 год світла 

• 2 год темряви 

 
• 8 год світла 

• 2 год темряви 

• 4 год світла 

• 6 год темряви 

 

 ПРОГРАМА ОСВІТЛЕННЯ ВІД 8-ТИЖНЕВОГО ВІКУ ДО 2-5% ВИРОБНИЦТВА 
Для того, щоб контролювати статеву зрілість та уникнути ранньої статевої зрілості при неадекватній 

та незрілій вазі ваги, важливо щодня уникати будь-якого збільшення тривалості світла (через збільшення 
тривалості світлового дня) протягом цього періоду. 

Відповідно до сезону в період темряви, незмінну довжину дня можна використати між 7-тижневим 
віком і віком, коли необхідна цільова стимуляція світлом. Тривалість світла протягом цього періоду також 
може бути налаштована відповідно до росту молодки (10, 11 або 12 годин можна використовувати, коли 
зростання повільне). 

У системі відкритого приміщення, найважчий системі контролю за статевою зрілістю, тривалість 
світлового дня, якій молодки будуть піддаватися протягом 16 тижнів, визначатиме тривалість світла на 
стабілізацію, щоб уникнути збільшення тривалості світла за 16-тижневого віку. 

 ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ДНЯ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ НЕСУЧОСТІ 
 Після появи перших яєць збільшення тривалості штучного освітлення слід регулювати відповідно до рівня 
виробництва. Рекомендується збільшувати тривалість освітлення на 30 хвилин або на 1 годину на тиждень. 

 ПРОГРАМА ОСВІТЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА 
Ніколи не зменшуйте тривалість штучного освітлення протягом періоду виробництва, оскільки це може 
призвести до раннього зниження несучості. 
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Графік: Приклад програми освітлення в приміщеннях для вирощування та яйцекладки з контролем 
освітлення 

 

 Інтенсивність світла 
Вища інтенсивність світла протягом періоду висиджування сприятиме зростанню, сприяючи підвищенню рівня 
активності стада та збільшенню споживання кормів. За 2 або 3 тижні та відповідно до поведінки курчат, 
інтенсивність світла можна зменшити, щоб відповідати польовим умовам та інтенсивності світла, якій птахи 
будуть піддаватися протягом періоду яйцекладки (рівень темряви у пташнику та пташнику для несучок). 

Ситуація: Зверніть увагу, що для того, щоб визначити оптимальну програму освітлення для ваших умов, 
необхідно розглянути, що з наступного підходить: 

 Від темного приміщення для вирощування до темного приміщення для несучок 
 Від темного приміщення для вирощування до напівтемного або відкритого приміщення 
 Від напівтемного або відкритого приміщення для вирощування до темного приміщення для 

несучок 
 Від напівтемного або відкритого приміщення для вирощування до напівтемного або відкритого 

приміщення  

 IN Система освітлення в пташниках на зоні вирощування 
(<0,5 ЛЮКС)  

Вік 

(тиждні) 

Вік 

(дні) 
Тривалість світла в годинах Інтенсивність світла 

0 0 to 2 22.00 20-40 ЛЮКС 
1 3 to 7 20.00 20-30 ЛЮКС 
2 8 to 14 19.00 10-20 ЛЮКС 
3 15 to 21 18.00 5-10 lux ЛЮКС 
4 21 to 28 18.00 5-10 ЛЮКС 
5 29 to 35 17.00 5-10 ЛЮКС 
6 36 to 42 17.00 5-10 ЛЮКС 
7 43 to 49 16.00 5-10 ЛЮКС 
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8 50 to 56 16.00 5-10 ЛЮКС 
9 57 to 63 15.00 5-10 ЛЮКС 

10 64 to 70 14.00 5-10 ЛЮКС 
11 71 to 77 13.00 5-10 ЛЮКС 
12 78 to 84 12.00 5-10 ЛЮКС 
13 85 to 91 11.00 5-10 ЛЮКС 
14 92 to 98 11.00 5-10 ЛЮКС 
15 99 to 105 11.00 5-10 ЛЮКС 
16 106 to 112 11.00 5-10 ЛЮКС 
17 113 to 119 11.00 5-10 ЛЮКС 
18 120 to 126 11.00 5-10 ЛЮКС 
19 2-5 % of production 12.00 5-10 ЛЮКС 
20 + 6 дні 13.00 5-10 ЛЮКС 
21 + 12 дні 14.00 5-10 ЛЮКС 
22 + 15 дні 15.00 5-10 ЛЮКС 
23 + 18 дні 16.00 5-10 ЛЮКС 
24 + 21 дні 16.00 5-10 ЛЮКС 
25 Till the end 16.00 (1) 5-10 ЛЮКС 

(1) - Опівнічне освітлення: Можна використовувати додаткові 1,00 до 1,30 годин світла в середині темного 
періоду, щоб сприяти оптимальному споживанню кормів протягом перших тижнів виробництва або 
компенсувати несприятливий вплив високої температури протягом літа. Цей додатковий світловий період 
може бути введений і видалений протягом виробничого періоду в будь-який час після збільшення тривалості 
світла на початку яйцекладки. 

 

(2) - Інтенсивність світла та стимуляція світлом повинні бути адаптовані до місцевого середовища та стану 
стада. 

 Система освітлення у напівтемних та відкритих курятниках 
(>0,5 лк 

Вік 

(тиждні) 

Вік 

(дні) 
Тривалість світла в 

годинах 

Інтенсивність світла 
Відкритий дім 

 

Інтенсивність світла 
Напівтемний 

будинок 
 

1 0 to 2 22.00 20 - 40 ЛЮКС 20-40 ЛЮКС 
1 3 to 7 20.00 20 - 30 ЛЮКС 20-30 ЛЮКС 
2 8 to 14 19.00 20 - 30 ЛЮКС 10-20 ЛЮКС 
3 15 to 21 18.00 20 - 30 ЛЮКС 10-15 ЛЮКС 
4 21 to 28 18.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
5 29 to 35 17.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
6 36 to 42 17.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
7 43 to 49 16.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
8 50 to 56 16.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
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9 57 to 63 15.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
10 64 to 70 14.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
11 71 to 77 13.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
12 78 to 84 12.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
13 85 to 91 11.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
14 92 to 98 11.00 (or NDL) 20 - 30 l ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
15 99 to 105 11.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
16 106 to 112 11.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
17 113 to 119 11.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
18 120 to 126 11.00 (or NDL) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
     
 2 – 5 % of production + 0.30 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 + 6 (дні + 1.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 + 12 дні + 1.00 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 + 15 дні + 1.00 (or 16.00) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 + 18 дні + 1.00 (or 16.00) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 + 21 дні + 0.30 (or 16.00) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 
 Till the end 16.00 (1) 20 - 30 ЛЮКС 10-12 ЛЮКС 

ТСД: Тривалість світлового дня 

(1) - Опівнічне освітлення: Можна використовувати додаткові 1,00 до 1,30 годин світла в середині темного 
періоду, щоб сприяти оптимальному споживанню кормів протягом перших тижнів виробництва або 
компенсувати несприятливий вплив високої температури протягом літа. Цей додатковий світловий період 
може бути введений і видалений протягом виробничого періоду в будь-який час після збільшення тривалості 
світла на початку яйцекладки. 

(2) - Інтенсивність світла та стимуляція світлом повинні бути адаптовані до місцевого середовища та стану 
стада. 

3. УПРАВЛІННЯ СТАДОМ ПРОТЯГОМ ВИРОБНИЧОГО ПЕРІОДУ 
 Щільність стада, місце для поїлки та місце для годування 

на виробництві 
 Підлогова система Кліткова система 
 Помірний клімат Гарячий клімат Помірний клімат Гарячий клімат 

Щільність 
стада / корисна 

площа (1) 
8 птахів /m2 6 птахів /m2 750 cm2/ птахів 800 cm2/ птахів 

Дзвонові поїлки 1 cm / птахів 1,5 cm / птахів   

Ніпельні поїлки 1 / 10 птахів 1 / 8 птахів 1 / 10 птахів 1 / 8 птахів 
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Лінійні 
ланцюгові 
годівниці 

10 cm / птахів 10 cm / птахів 

Осередкові 
годівниці 1 / 20 птахів  

Жердинки 
15 cm / bird 

 (> 30 см між жердинками та > 20 см між 
стіною та жерпдинкою) 

 

Отвори 
2 м / 1000 птахів 

(висота> 35 см / ширина> 40 см) 

 

Гніздо 
 

Окреме гніздо = 1 гніздо / 7 птахів 

Групове гніздо = 1 м2 / 120 птахів 

 

Площа 
підстилки > 250 cm2 / птахів  

(1) - У разі 100% решітчастої підлоги щільність стада можна збільшити на 15% після перенесення 

 Транспортування 
Рекомендується транспортувати стадо з 16-17-тижневого віку. 

• Перед появою перших яєць 
• Після останньої запланованої вакцинації за тиждень до транспортування 
• Після дегельмінтизації стада (за 3 дні до транспортування) 

 

Щоб мінімізувати стрес під час транспортування, слід виконати наступне: 

• Поставте птахам схожі напувалки, якими вони будуть користуватися при транспортуванні. 
• Підвищіть інтенсивність світла, щоб збільшити споживання води 
• Підтримуйте температуру якомога ближче до температури, яку відчувають курчата в кінці періоду 

вирощування. 

 Системи освітлення під час яйцекладки 
Тривалість світла після транспортування повинна бути налаштована таким чином, щоб вона співпала з 

тривалістю світла, яка спостерігалася наприкінці періоду відгодовування. Тривалість світла після 
транспортування повинна бути такою ж, як і на етапі відгодовування. Вона може бути довшою за планом 
стимуляції світлом. 

Оскільки птахи залишаються чутливими до змін у тривалості світла, ніколи не зменшуйте тривалість 
дня протягом усього періоду яйцекладки. 

 Контроль інтенсивності світла під час яйцекладки 
Після піку кладки можна поступово зменшувати інтенсивність штучного світла. Це зможе обмежити витрату 
кормів та надмірну активність птахів, а також зменшити ризик смертності. Врахуйте, що інтенсивність світла 
слід добре розподілити по всьому приміщенню. 
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 Запобігання підлогових яєць 
Підлогові яйця є багатофакторною проблемою, часто пов’язаною з проблемою управління на початку 
яйцекладки або проектування приміщення та обладнання. Нижче ми вказали кілька важливих рекомендацій 
для підтримки гарної поведінки при яйцекладці: 

• На початку виробництва дуже важливо часто збирати відкладені яйця. Рекомендуємо збирати 
кожну годину до середини дня. Підлогові яйця, які не прибираються, стають стимулом для інших 
курей нестися на тому ж місці. Протягом цього періоду господар ферми повинен спробувати 
визначити тих курей, які несуться на підлозі, і помістити їх у гнізда. 

• Після пересадки можливе блокування курей в зоні планок максимум на 3-5 днів. У цій ситуації 
будьте обережні з доступом до гнізда. 

• Не слід турбувати курей під час несучості: уникайте огляду стада та роздачі корму під час 
основного періоду несучості. 

• Птахи повинні спати зверху на системі, а не на підстилці 
• Освітлення: забезпечити рівномірне та достатнє освітлення у всьому приміщенні. Будь-яка 

темніша ділянка сприятлива для яйцеуладці на підлозі. 
•  Гніздо : 

o Достатня кількість 

o Легкий доступ 

o Зручна підлога: використовуйте такі матеріали, як Astro Turf, гумова підлога, підстилка… 

o Рівномірне розділення всередині приміщення 

o Вхід до гнізда повинен бути добре освітлений, а внутрішня частина гнізда темніша 

o Відсутність протягу в зоні гнізда 

o Можливість використання світла в гнізді для включення за 1 годину до ввімкнення загального 
світла. Це дає змогу птахам, які відкладають яйця раніше, знайти гніздо. 

o Поставте невелику перегородку біля входу в гніздо, щоб уникнути переповненості 

• Системи пиття та годування в підлговій системі: 
o Вони не повинні розташовуватися більше ніж на 2-3 метри від гнізда 

o Система годівлі повинна бути розміщена якомога вище або нижче (відповідно до 
системи), щоб забезпечити легке переміщення курей. Ланцюгові годівниці можна 
закріпити безпосередньо на планках. 

• Специфічний випадок підлогово-рейкової системи: 
o Суворо дотримуйтесь пропорції 2/3 рейок і 1/3 підлоги 

o Можливість використання драбин для полегшення доступу до рейок 

o Встановіть систему пиття та годування в зоні рейок 

• Підстилка: глибина на початку кладки не повинна перевищувати 2-3 см. 
• Огорожа: якщо це дозволено місцевим законодавством, може бути корисним електричний паркан 

навколо підстилки або рейкових ділянок, а також уздовж стін і перегородок. Його слід закріпити на 
відстані 5 см від стіни і 12 см над підстилкою. 
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4. КОНТРОЛЬ ВАГИ ТІЛА ТА ОДНОРІДНОСТІ 
Головне завдання - досягти відповідної ваги та однорідності на різних етапах розвитку птаха: 

• На ранній стадії (4 - 6 тижнів: період розвитку скелету) 
• При статевій зрілості з рівною кривою зростання (низька вага тіла при статевій зрілості може 

вплинути на подальшу продуктивність) 

• На початку кладки і до піку продуктивності (зростання, що становить принаймні 300 г від 5% кладки 
до 30 тижнів, означає, що потреби птаха у кладці і росту задоволено) 

 Контроль маси тіла  
• З першого тижня птахів слід зважувати щотижня. Протягом перших 4 тижнів колективні зважування 

можнаробити партіями по 5-10 птахів у відрі. Згодом птахів можна зважувати окремо. 
• З 26-тижневого віку зважуйте птицю кожні 2 тижні, а потім щомісяця з 35-тижневого віку, 
• Зважте достатню кількість птахів (близько 100), використовуючи легкі екрани або рамки в 2 або 3 

місцях в приміщенні. Для точного трактування результату важливо зважити всіх птахів. Вага може 
бути записана у спеціальному бланку, який доступний нашими технічним працівниками. 
Рекомендуемо спочатку зайти в приміщення, щоб розворушити птахів і загнати зразки на ваги. 

• Після зважування обчислюється середня вага тіла та однорідність, а потім на графік накладається 
крива зростання. Аналіз кривої зростання допомагає точно регулювати подачу кормів (величини, 
зазначені в нашому розділі Годівля, повинні розглядатися лише як керівні принципи), і, коли це 
необхідно, вжити відповідні кроки для виправлення однорідності. 

 Контроль однорідності 
• Бажаним показником однорідності є те, щоб 80% птахів знаходилися в діапазоні від + 10 до -10% 

від середньої маси тіла. 
• Наступні фактори відіграють важливу роль у досягненні та підтримці гарної однорідності: 

o доступ до кормів та води (див. стандарти обладнання) 

o стан здоров'я стада 

o хвороби та паразити 

o якість дебікування 

o температура і вентиляція 
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5. УПРАВЛІННЯ ПІВНИКАМИ 
У сучасних плідниках батьківсткого поголів’я становлять невелику частку птахів, але вони відповідають за 50% 
генетичної цінності стада. Під час вирощування метою є досягнення найкращої однорідності та найменшої 
смертності, щоб відібрати найкращих півників до початку виробництва. 

 Ключові моменти управління півниками 
ВирощуванняЖ 

• Стандартна частка півників при прибутті курчат становить 12% 
• Півників можна вирощувати разом із курочками, якщо система управління господарством дозволяє 

дотримуватися рекомендацій щодо росту та однорідності. Якщо ціль не досягнута, півників можна вирощувати 
окремо для більш конкретного управління. 

• Забезпечте відмінний стан підлоги (підстилка, м’який килимок у клітці…) 
• Дотримуйтесь мінімальної щільності поголів'я та устаткування (див. розділ 1 Управління стадом протягом 

періоду вирощування) 
• Забезпечте оптимальну комфортну температуру (див. главу 1 Управління стадом протягом періоду 

вирощування) 
• Щотижневий контроль ваги тіла та однорідності. Хороша рівномірність ваги тіла пов’язана з рівномірним 

розвитком яєчок. 
• Якщо проводиться знездьоблювання ферми, то воно повинно проводитися менш інвазивним, але набагато 

більш точним способом, ніж для курочок 

Пересаджування 

• Під час переміщення виберіть найкращих півників відповідно до їхньої маси тіла та стану. 
• Рекомендований відсоток півників на стадії продуктивності становить 9-10%, з максимальною щільністю 8 

птахів/м2. 
• Якщо півників вирощують окремо, їх відсоток може бути знижений до 5-6% залежно від їх поведінки і до 5% 

продуктивності. Надмірно зрілі півники можуть вплинути на ріст курочок, зменшуючи доступ до годівниць. 
• Додаткових півників краще тримати в окремому загоні. Починаючи з 5% несучості, півників можна поступово 

повторно вводити, коли темно, додаючи 0,5% на тиждень, щоб досягти загальної кількості 9%. 

Виробництво 

• Щоб вибрати найкращих півників, їх необхідно зважувати щотижня відповідно до курочок до 30-тижневого віку 
та кожні 4 тижні після цього. 

• Контроль ваги, однорідності та активності півників дозволить негайно визначити, чи правильні стосунки між 
курочками та півниками, щоб отримати синхронність статевої зрілості: 
o Важкі півники зазвичай дозрівають занадто рано в порівнянні з курочками. Будьте обережні в цій ситуації, оскільки 

вони можуть бути занадто агресивними. 
o Легкі півники можуть бути недостатньо зрілими, що може вплинути на фертильність 
o Занадто велика кількість півників може призвести до більшої кількості бійок, меншої активності спарювання, 

порушення соціальних груп і зниження народжуваності. 

• Регулярний контроль стану здоров’я самців, стану клоаки та кігтів. 
• Уникайте стресу для стада (обслуговування, вакцинація…) під час періодів активності півників, які загалом 

припадають на період рано вранці та пізно вдень. 
• Забезпечте комфорт для півників: слід часто перевіряти стан підстилки, рейок та обладнання, щоб уникнути 

кульгавості у півників. 



 
 

ДЕБІКУВАННЯ 

 
15 

 

Посібник з керування батьківського поголів'я – NOVOgen WHITE  

 

 

 

 

 

 

 

6. ДЕБІКУВАННЯ 
 Контроль дебікування 

• Іноді проводиться процедура обробки дзоьба, коли або інтенсивність світла не може бути 
контрольованою через дизайн приміщення, або коли інші види проблем хронічно напружують 
птахів. Процедура обробки дзьобу проводиться для запобігання клюванню пера та канібалізму в 
цих умовах. 

• Дебікування - це делікатна операція, і її повинні виконувати лише кваліфіковані та досвідчені 
працівники. Погану дебікування може вплинути на здатність птахів правильно харчуватися та пити 
і призвести до лущення. Необхідно слідувати місцевим нормам стосовно дебікування та для 
виконання цієї операції рекомендується отримати консультацію ветеринара. 

• Дебікування може виконуватися двома способами. Перший полягає у інфрачервоному очищенні 
дзьоба у віці одного дня в інкубаторії за допомогою спеціальної машини. Другий метод полягає у 
використанні гарячого леза у віці 7-10 днів. За допомогою цього другого способу та за певних умов 
(якщо це допускається) другий спосіб можна застосовувати у віці 8-10 тижнів. 

• Перед дебікуванням за допомогою гарячого леза (у країнах, де це дозволено): 
o переконайтеся, що птахи здорові  
o не проводьте дебікування під час дії вакцини на птахів 
o додайте вітамін К до питної води (щоб запобігти крововиливу) 
o слід забезпечити, щоб температура лез була достатньо високою, щоб запобігти кровотечі, але 

не надто висока, щоб запобігти опікам  
• Щоб обмежити вплив дебікування за допомогою гарячих лез на витрату кормів та споживання 

води, слід збільшити рівень води у напувалках та тиск у трубках. Переконайтеся, що встановлено 
правильний рівень подачі в годівницях. 

 

Як було зазначено вище, на додаток до технічних рекомендацій слід дотримуватись будь-якого місцевого 
кодексу чи нормативних актів, що стосуються добробуту тварин. 

Фото: Інфрачервона машини для дебікування 
 

 

Фото: Молодка з дебікованим дзьобом 
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 Контроль стада з гострими дзьобами 
 

У випадку, якщо усе стадо з гострими дзьобами, необхідно вжити різні заходи, щоб запобігти наслідкам 
виборного вживання кормів та потенційній шкоді, спричиненій вищіпуванням: 

 

• Перед початком роботи ретельно слідуйте стандартам щодо місця для годівлі, пиття, та щільності 
стада. Це допоможе забезпечити однорідність стада та уникнути ризику суперництва та боїв між 
птахами. 

• Тримайте птахів у спокої та уникайте будь-якого стресу: несправне обладнання, відвідувачі, будь-
які раптові зміни в роботі (інтенсивність світла, кількість розподілів кормів, склад кормів...). 

• Відволікайте птахів, щоб зайняти їх: дерев'яна стружка, мушля устриці, пластикові дроти...Пісок 
та зерно на підлозі також може заохотити шкрябання підстилки. 

• Існує сильний зв'язок між часом подачі та вищіпуванням: чим менший час годування, тим вищий 
ризик. Крім того, вигляд кормів має велике значення. Якщо часточки занадто великі, це зменшить 
час годування і підвищить ризик вищіпування пір'я та вибору кормів. Якщо вони занадто дрібні, це 
спричинить поганий апетит. 

• Слідкуйте за пухом або маленьким пір'ям на підлозі. Це може означати, що птахи їдять пір'я через 
дефіцит поживних речовин у клітковині, і це може легко перетворитися на вищіпування пір'я. Це 
можна довести завдяки наявності пір'я в кишечнику. Іноді можливо зменшити рівень вищіпування 
пір'я шляхом збільшення вмісту клітковини у кормі, особливо нерозчинної. Можна також розкидати 
люцерну або солому по підлозі, щоб забезпечити птахів додатковою клітковиною. 

• Корми повинні бути добре збалансовані з амінокислотами, поживними речовинами, волокнами... 
Будь- який дефіцит в кормі може викликати вищіпування пір'я. 

• Розмістіть декілька газоблоків у приміщенні, оскільки вони можуть допомогти згладити гострий 
кінець дзьоба та тим самим запобігти вищипуванню та вибірковому споживанню їжі. 

• Важливо підтримувати відповідний клімат (вентиляція, температура). Кури, які відчувають себе 
незручно, схильні до вищіпування пір'я. 

• Приділяйте особливу увагу освітленню. Інтенсивність і тривалість світла є важливими для 
запобігання вищіпуванню. Іноді можна зменшити вищіпування за допомогою затемнення або 
кольорового світла. У темному приміщенні слід прибрати всі небажані зовнішні джерела світла 
протягом нічного періоду. 

• Під час яйцекладки рекомендується приглушати світло за кілька днів після адаптації у пташнику 
та зберігати гніздо в темній області. 

• Слідуйте програмі охорони здоров'я та боріться з паразитами. 
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7. ДОГЛЯД ЗА ІНКУБАЦІЙНИМИ ЯЙЦЯМИ НА ФЕРМІ 
Мета полягає в захисті життєздатності ембріона, що призводить до поліпшення виводимості і якості курчати. 
Яйця не можна інкубуватися до 24-тижневого віку, а також забезпечити мінімальну вагу яйця 51 - 52г. 

Яйце при відкладенні яєць містить ембріон з від 30 000 до 60 000 клітинами, який необхідно зберегти. При 
високоякісному догляді плідне яйце дасть здорове пташеня, тоді як недбале поводження сильно вплине на 
виводимість і якість курчат. 

 Обробка яєць 
Підтримка життєздатності ембріонів є основним пріоритетом від яйцекладки до зберігання в інкубаторії. 
Основний ризик для ембріона походить від бактеріального забруднення відразу після того, як яйце було 
відкладено. Коли він охолоджується, вміст яєць втягується, а повітря потрапляє через пори в яєчну 
шкаралупу. Якщо навколишнє середовище (підстилка, підлога гнізда) брудне, в шкаралупу вторгнуться 
бактерії і їх буде важко усунути. 

 
Брудні гнізда і яйця часто є основною причиною вибуху яєць в сетерах і для зараження пташенят 
Pseudomonas і Aspergillus. Тому гнізда повинні підтримуватися в чистоті в будь-який час. Вони також повинні 
бути обладнані системою закриття або викидання, щоб уникнути зайняття гнізда та утровення плям вночі. 

Залежно від температур навколишнього середовища температура в гніздах може досягати 30 °C, так як 
несучки виробляють тепло, а підстилка виступає в якості ізоляційного матеріалу. Якщо яйця залишитися 
занадто довго в цих умовах, ембріон починає розвиватися і стає більш чутливим до подальших змін 
навколишнього середовища. Це стає все більш гострим, як зграя старіє. 

Яйце слід охолоджувати рівномірно і поступово, щоб забезпечити життєздатність ембріона. На швидкість 
охолодження яєць впливає кілька факторів, які важливо враховувати: частота збору яєць і тип гнізда (ручний 
або автоматичний). 

 
Яйця необхідно збирати не менше 4 разів на день в помірному кліматі і частіше в холодному або жаркому 
кліматі. Їх слід збирати, використовуючи або нові картонні лотки, або попередньо вимиті та продезінфіковані 
пластикові лотки або лотки для закладки яєць в інкубатор. 

Слід також брати до уваги випадки тріщин внаслідок великої кількості яєць у гнізді або надлишку яєць на 
транспортній стрічкі. 

 

 Загальні правила підтримки якості яєць після яйцекладки: 

• Яйце – це живий організм, і поводитися з ним потрібно обережно 
• Необхідно постійно зберігати цілісність інкубаційного яйця 
• Забезпечте обережне поводження, щоб захистити яєчну шкаралупу та вміст 
• Уникайте тріщин, використовуючи відповідні пластикові або нові картонні лотки для яєць 
• бирайте яйця не менше 4 разів на день 
• Гігієна гнізда має бути бездоганною в усі часи, щоб уникнути зараження 
• Підлогові яйця необхідно обробляти окремо, щоб уникнути перехресного зараження гніздовиü 

яєць 
• У приміщення для збору: 

o Забезпечте рівномірне охолодження з достатнім потоком повітря 
o Підтримуйте температуру навколо яйця на рівні близько 20°C (діапазон 18-20°C) 
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 Дезінфекція яєць 
Інкубаційні яйця необхідно продезінфікувати якомога швидше після яйцекладки в період охолодження. 
Доступні різні методи (див. таблицю нижче). 

Важливі моменти для правильної фумігації: 
• продезінфікуйте яйця якомога швидше після знесення, коли вони ще теплі 
• фумігуйте при температурі 24°C, відносній вологості 80%. 
• використовувати 40 мл 30% розчину формаліну + 20 г перманганату калію або 10 г порошку 

формаліну на кожен м3 площі 
• фумігуйте протягом 20 хвилин з подальшим ретельним провітрюванням фумігаційної камери 

Традиційним методом є формалін. Останнім часом були розроблені інші методи, такі як перекис водню, 
сполуки четвертинного амонію, хлор, УФ-промені, озон або занурення в дезінфікуючий розчин. Завжди 
дотримуйтесь інструкцій виробника, що стосуються застосовуваної обробки. 

 

Таблиця: Методи дезінфекції яєць 

Продукти/ 
Вплив  

Формаль
дегід (1) 

Четвертинн
ий амоній Феноли Надуцтов

а кислота 
Глутаров

ий 
альдегід 

Хлор Перекис 
водню 

Бактерицидні (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
Спорицидні (+) (-) (+-) (+) (+) (+) (+) 
Фунгіцидні (+) (+-) (+) (+) (+) (+-) (+) 
Віруліцидні (+) (+-) (+-) (+) (+) (+-) (+) 

        

 
Токсичні для 

тварини/люди
ни 

(+) (-) (+) (-) (+-) (+-) (+-) 

Ефективність 
з органічними 
речовинами 

(+) (-) (+-) (+-) (+-) (-) (+-) 

 
(1) –Формалін є небезпечним для здоров’я людини, і його слід використовувати лише тоді, коли це 
дозволено чинними місцевими нормативними актами. 
 

 Зберігання яєць 
Яйця повинні поступово охолонути, щоб досягти фізіологічного нуля (26-27°C), температури, при якій розвиток 
зародка припиняється. Ця температура повинна бути досягнута протягом 6-8 годин, після чого яйця можна 
помістити в прохолодне приміщення для зберігання. 
Зверніть увагу, що може виникнути ризик утворення конденсату на шкаралупі, оскільки яйця швидко 
нагріваються після зберігання при низьких температурах. 
Цього слід уникати, оскільки це може призвести до забруднення яєць. 

 Параметри зберігання яєць відповідно до тривалості зберігання 
Залежно від того, як довго будуть зберігатися яйця, необхідно адаптувати температуру і вологість. 
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Таблиця: Параметри зберігання яєць відповідно до тривалості зберігання 

 
 

Фото: приміщення для зберігання яєць 
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Параметри 

Тривалість зберігання 

1-2 дні 3-4 дні 5-6 днів 7-8 днів 9-12 
днів 

13-16 
днів 

17-20 
днів 

Температура (°C) 19 17 16 14 12 12 10-11 

Відносна вологість (%) 70.0 80.0 80-85 80-85 80-85 80-85 80-85 

Поворот No 
Ні 

No 
Ні 

No 
Ні 

No 
Ні 

Yes 
Так 

Yes 
Так 

Yes 
Так 

Маленький кінець No 
Ні 

No 
Ні 

No 
Ні 

No 
Ні 

Yes 
Так 

Yes 
Так 

Yes 
Так 



 
 

ПОСТАЧАННЯ ВОДИ 

 
20 

 

Посібник з керування батьківського поголів'я – NOVOgen WHITE  

 

 

 

 

 

 

 

8. ПОСТАЧАННЯ ВОДИ 
Вода є першою і найважливішою вимогою для домашньої птиці. Вона п'є приблизно в 1,8 рази більше, ніж 
їсть. Таким чином, постачання водних ресурсів та їх якість є пріоритетом для забезпечення оптимальних 
показників стада..  

 Постачання води під час відгодовування 
Таблиця: Рекомендації щодо постачання води 

Період Пор
ада 

 

Перед початком 

• Перевірте якість питної води та труб. 
• Очистіть і промийте водопровідні труби. 
• Переконайтеся, що температура води становить 20-25 ° С. 

• Перевірте ніпелі. 
 

Після початку 

• Увімкніть необмежену подачу води. 
• Підтримуйте тиск води настільки низько, наскільки це можливо. Це 

допоможе курчатам знаходити воду. 
• Відрегулюйте висоту поїлок відповідно до розмірів та росту курчати. 

Курчата повинні мати можливість пити без труднощів. 

 Кількість води 
Відношення води до корму, як правило, дорівнює близько 2,0, але насправді це більше залежить від 

температури навколишнього середовища. У спекотному кліматі це співвідношення зростає, оскільки птахи 
п'ють більше і менше їдять. В таких умовах рекомендується подавати птахам холодну воду. Слід уникати 
температури води вище 20 ºC. Споживання води є важливим показником для подальших показників. Тому 
рекомендується встановити лічильник води на лінії. Це обладнання є недорогим і простим у встановленні. 
Низьке споживання може означати дефіцит водопостачання або гігієнічну проблему стада. Також завдяки 
лічильнику води можна виявити її зайву витрату. 

Нижченаведена таблиця дає певні дані щодо споживання води відповідно до температури 
навколишнього середовища (джерело: ITAVI, 2012).T 

Таблиця: Рекомендації щодо споживання води відповідно до температури навколишнього 
середовища 

Т приміщення ºC 

Співв. вода/корм Виробниче 

споживання води 

(мл/птаха) 
Відгодовування Яйцекладка 

15 1.6 1.7 210 
20 1.7 1.8 205 
25 2.3 2.1 230 
30 3.0 3.1 320 

 Якість води 
 

• Зразок води для аналізу слід взяти у точці входу до приміщення, щоб перевірити якість подачі 
води, а наприкінці системи - для перевірки ефективності системи дезінфекції. 
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• Відбір зразків необхідно проводити один або два рази на рік. Більше зразків слід брати, особливо 
при використанні місцевого водопостачання (поверхневі свердловини, глибинні свердловини та 
ін.) 

• Чистіть трубу під час перерви між стадами. 
• Чистіть п'напувалки на регулярній основі 

Таблиця: Трактування вимірювання якості води (ITAVI, 2007) 
 Критерії Ризик 

  
Ф

із
ик

-х
ім

іч
ні

 р
ек

ом
ен

да
ці

ї 

 
 
 

pH 
(5,5 < pH < 6,5) 

 
 

pH > 8 

Зниження дії антибіотику на 
вакцини Зменшення ефективності 

очищення хлором 
Збільшення кількості шкідливих грамнегативних 

 
pH > 4 

Сечовивідні та/або травні 
проблеми Ослаблення скелету 

Корозія водної системи 
 
 

Жорсткість (10-15°F) 

 
> 20°F 

Знижує розчинність деяких антибіотиків 
та вітамінів. Утворення винного каменю у 

водній 
системі, але домашня птиця досить терпляча до 

 
< 6°F 

Дефіцит мікроелементів та вплив на міцність 
яєчної шкаралупи 

Корозія водної системи 
Залізо 

(≤ 0, 
мг/л) 

Марганець (≤ 0,05 
мг/л) 

Залізо > 1 мг/л 
та або марганець 

> 0,15 мг/л 

Зниження споживання води 
Зменшення ефективності 

очищення хлором Підвищення 
розвитку бактерій 

Нітрати (≤ 
50 мг/л) ≤ 50 мг/л Розлади шлунку при високій 

концентрації Знижує ефективність 
вакцини 

Органічні сполуки (≤ 
2 мг/л) ≤ 5 мг/л Шукайте джерело забруднення (водопостачання, 

Нітрити (≤ 
0,1 мг/л) > 0,1 мг/л Підвищує розвиток 

біоплівки Може бути 
токсичним при низькій 

концентрації 

 
Б

ак
те

рі
ол

ог
іч

ні
 

ре
ко

м
ен

да
ці

ї 

Загальна 
флора (≤ 100 

мікроорганізмів/мл
) 

 
> 100 

мікроорганізмів/мл 

 
 
 

Зараження фекальними мікроорганізмами може 
бути шкідливим саме по собі як безпосереднє 
джерело 
патогенів (н-д, кишкова паличка), але також 
слугувати показником наявності інших збудників 
(н-д, паразитів чи вірусів) 

Сальмонелла (0 
мікроорганізмів/мл) 

 
> 0 

мікроорганізмів/м
л 

Кишкова паличка 
(0 

мікроорганізмів/мл) 

> 0 
мікроорганізмів/м

л 

 

(1)Перед початком будь-якої обробки води рекомендується порадитися з місцевим спеціалістом. 
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Таблиця: Основні фізико-хімічні методи лікування 

 pH Зниження Залізо/марганець 

 
 

Лікуванн
я 

Підкислення 
мінералами: хлоридна 
або або сірчана кислота 

 
Органічне підкислення: 

 
 

Нейтралізація 
(вода < 10°F) 

 
 

Пом'якшенн
я (вода < 

15°F) 

 
 

Вимивання 
заліза/марганцю 

 
 
 
 

Ефект 

зменшення pH 

Достатньо невеликої дози 
Бактеріостатична або 

бактерицидна дія в залежності 
від кислоти, що 

використовується 
Теоретичнопозитивний ефект 
на травну систему (не для 
мінеральних кислот) 

 
 
 

Підвищити pH 
та жорсткість 

 
 
 

Зменшен
н я 

жорсткос
т і 

 
 
 
 

Вимивання 
заліза/марганцю 

Таблиця: Основні антибактеріальні препарати 
 Хлоp Хлор діоксид Перекис водню 
 

Принцип дії 

Змішаний у воді 
Залишковий вільний хлор 
(ЗВХ) реагує з бактеріями і 
повинен вимірюватися на 
кінці трубопроводу. 

Розчинні гази, виготовлені 
з суміші хлориду натрію та 
хлоридної кислоти. Газ 
вводять у воду. 

Змішаний у воді 
Рекомендується 
використовувати з надоцтовою 
кислотою для очищення труб під 
час 
періодичного лікування стада. 

 
 
 
 

Методи 

Початкова доза активного 
хлору від 1 до 4 мг/л 
0,3 - 0,6 вільного хлору на 
кінцітрубопроводу. 
Перевіряйте кожні 2 тижні 
за допомогою системи 
DPD- забарвлення 
Для кращої ефективності 
уникайте високого вмісту 
заліза, органічних та 
марганцевих сполук, а 
також 
pH > 7.5. 

Макс. початкова доза 1 
мг/л 0,3-0,5 мг/л ЗВХ на 

кінці трубопроводу. 
 Перевіряйте кожні 2 
тижні (реагент DPD). Для

 кращої
 ефективності 
уникайте високого

 вмісту заліза, 
 органічних 
 та марганцевих 

сполук. pH не впливає на 
лікування 

 
 

Початкова доза залежить від 
концентрації продукта 
30 - 50 мг/л перекису водню на 
кінці трубопроводу. 
Для кращої ефективності 
уникайте високого вмісту заліза, 
органічних та марганцевих 
сполук. pH не впливає на 
лікування 

Витрати на 
монтаж та 

виробництв
о 

 
-- 

 
++ 

 
++ 

 
Контроль 

ефективнос
ті 

В кінці трубопроводу 
колориметричним 

тестом (реагент DPD) 

Колориметричним тестом 
(реагент DPD)(рівень 

діоксиду хлору = 1,9 
вільного хлору) 

 
Рівень перекису водню 

вимірявся тест-смужками. 

 
Ефективн

о діє 
проти... 

Бактерії (у концентрації 
0,2 мг/л на кінці 
трубопроводу), грибки, 
водорості та віруси. 

 
Бактерії, грибки, 

водорості, віруси та 
спори. 

 
Бактерії, грибки, 

водорості, віруси та 
спори. 
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9. ХАРЧУВАННЯ 
Деякі важливі моменти: 

• Усі рекомендації NOVOGEN зроблені за умови якісного білка. Це означає хорошу доступність та 
засвоюваність амінокислот (АА). Будь-яке погіршення якості (див. Розділ про сировину) повинно 
призвести до пропорційного зменшення значення АА в матриці, щоб уникнути будь-якого 
дефіциту, який обмежує генетичний потенціал тварин. 

• Необхідно контролювати, враховувати з точки зору ризику та відповідним чином управляти будь-
якими факторами харчування, які можуть змінити біодоступність амінокислот. 

• Існує багато методів визначення наявного фосфору, зокрема через базові посилання, які можуть 
бути різними (монокальцій, безводний дикальцій, мононатрій ...). Тому  ценеобхідно коригувати 
локально відповідно до результатів польових робіт. 

• Рівень хлору важливіше дотримуватися в альтернативних системах (ви повинні бути більш 
суворими). Максимальна рекомендація – у разі хорошої якості посліду. Якщо послід занадто 
вологий, ви повинні зменшити цей максимум (в деяких випадках до мінімуму натрію). 

• Ці рекомендації наводяться для середньої температури у господарстві від 20 до 22 ° C, 
оптимального вирощування та матеріалу. 

• Рекомендується, коли це можливо, формулювати корми в співвідношеннях амінокіслот на основі 
лізину, щоб уникнути будь-якого дисбалансу (що спричиняє більшу потребу та втрати загалом 
через конкуренцію між АА). 

 
 Курча Несучки 

Легкозасвоюваний лізин 100 100 

Легкозасвійний метіонін 48 / 50 52 / 58 

Легкозасвійний 
метіонін+цистеїн 

76 / 80 85 / 90 

Легкозасвійний 
триптофан 

19 / 20 20 / 22 

Легкозасвійний треонін 68 / 74 66 / 74 

 

Ці коефіцієнти вказуються діапазонами, вони регулюються відповідно до спостережуваних польових 
показників та бажаних виробничих цілей (зазвичай це перо, маса яєць тощо). 

• Увага до кумулятивних потенційних оцінок ферментів на амінокіслоти, білок та енергію (див. 
Розділ Ферменти в посібнику з годування NOVOGEN). 

 
Рекомендується мінімальний загальний рівень клітковини з огляду на позитивний вплив на 

травлення та поведінку тварин. Для клітинних ферм 3,5% - це мінімум. Ці рівні необхідно збільшити та 
скоригувати для альтернативних систем виробництва. 

 

 ПРОТЕКТОР ПЕЧІНКИ 
Підвищення ефективності покращує використання гепатопротекторів при регулярному лікуванні, 

зазвичай кожні 5 або 6 тижнів. Ці спеціальні премікси багаті елементами, які сприяють детоксикації печінки, 
як: холін, бетаїн, сорбіт, вітаміни групи В, а іноді також деякі рослинні екстракти. Мета полягає в тому, щоб 
підвищити роботу цього ключового і важливого органу, який дуже напружений у несучок. Ефективність 
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гепатопротектора є оптимальною при застосуванні в профілактичному режимі, до появи перших клінічних 
ознак у господарстві. Їх використання можна починати з 25-30-тижневого віку, щоб зберегти здатність 
закладки в кінці виробництва. Ця інвестиція майже систематично прибуткова в довгостроковій перспективі. 

 Приклад особливої дієти під час відгодовування 

 

Стартер Ґровер Дівелопер Прі-лей 

0 - 5 тижнів 6 - 10 тижнів 11 - 15 тижнів 16 тижнів до 2% 

Подрібено Подрібнено або 
помолено 

Крупного помолу Крупного 
помолу 

ЕЦ ккал / кг 2900 - 3000 2800 - 2900 2700 - 2800 (1) 2700 - 2750 (1) 

ЕЦ ккал / фунт 1316 - 1362 1270 - 1316 1225 - 1270 1225 - 1247 

% сирий білок 20.0 - 21.0 18.0 - 19.0 16.0 - 17.0 16.0 - 17.0 

% Сира клітковина - 2.5 - 5.0 5.0 - 6.5 4.0 - 5.5 

% Сирий жир 3.5 - 5.5 3.0 - 4.5 2.5 - 4.0 2.5 - 4.5 
     
% Заг. лізин 1.12 0.97 0.75 0.81 

% Заг. метіонін 0.51 0.45 0.35 0.41 

% Заг. метіонін+цистеїн 0.86 0.76 0.67 0.70 

% Заг. триптофан 0.22 0.20 0.17 0.19 

% Заг. треонін 0.77 0.67 0.57 0.59 
     
% Легкозасвійний лізин 1.00 0.86 0.67 0.72 

% Легкозасвійний метіонін 0.48 0.42 0.33 0.37 

% Легкозасвійний 0.76 0.67 0.58 0.62 

% Легкозасвійний триптофан 0.19 0.17 0.15 0.16 

% Легкозасвійний треонін 0.68 0.58 0.48 0.50 
     
%Кальцій  1.00 - 1.10 1.00 - 1.10 0.95 - 1.05 2.20 - 2.50 

%Біодоступний Фосфор  0.45 - 0.50 0.40 - 0.45 0.37 - 0.40 0.42 - 0.45 

%Натрій  0.17 - 0.20 0.16 - 0.18 0.16 - 0.18 0.17 - 0.19 

%Хлор  0.16 - 0.20 0.16 - 0.20 0.16 - 0.20 0.16 - 0.22 

%Калій 0.70 - 0.80 0.65 - 0.80 0.60 - 0.80 0.60 - 0.80 

(1) Рівень енергії корму для курочек віком 11-15 тижнів і до стадії яйцекладки повинен дорівнювати рівню енергії корму для 
кладки на початку кладки. 

(2) У жаркому кліматі рекомендується збільшити рівень амінокислот на 5%, щоб компенсувати зменшення споживання. 
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 Приклад особливої дієти від 2% до 28 тижнів 
 Несучка 1 

Спожита кількість (г/день) Потреба у 
г/птаха/день 

100 (1) 105 (1) 110 (1) 115 (1) 120 (1) 

% сирий білок 19.0 19.0 18.1 17.3 16.5 15.8 

% Сира клітковина - 4.0 - 6.0 

% Сирий жир - 2.5 - 5.5 

       

% Заг. лізин - 0.94 0.89 0.85 0.81 0.78 

% Заг. метіонін - 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 

% Заг. метіонін+цистеїн - 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 

% Заг. триптофан - 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 

% Заг. треонін - 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Заг. ізолейцин - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

% Заг. валін - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

       

% Легкозасвійний лізин 0.83 0.83 0.79 0.75 0.72 0.69 

% Легкозасвійний метіонін 0.46 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Легкозасвійний 0.73 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 

%Легкозасвійний триптофан 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 

% Легкозасвійний треонін 0.59 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 

%Легкозасвійний ізолейцин 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Легкозасвійний валін 0.82 0.82 0.78 0.74 0.71 0.68 

       

% Каліцій 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Біодоступний фосфор 0.42 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35 

% Натрій мін. 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

% Хлор макс. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 

% Лінолева кислота (мін.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 

 (1) Перелічені вище рівні споживання відповідають звичайному спожитому споживанню після 25 тижнів. 
 

На цей період ми рекомендуємо збільшити на 7% білок та амінокислоти, щоб враховувати як 
потреби зростання на додаток до потреб виробництва, так і, по -друге, враховувати зниження споживання, 
що спостерігалося на початку цього періоду. 
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 Приклад особливої дієти для віком від 28 до 45 тижнів 
  Несучка 2 

Спожита кількість (г/день) Потреба у 
г/птаха/ден 

ь 

100 105 110 115 120 

% сирий білок 18.0 18.0 17.2 16.4 15.7 15.0 

% Сира клітковина - 4.0 – 7.0 

% Сирий жир - 2.0 - 4.5 

       

% Заг. лізин - 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73 

% Заг. метіонін - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Заг. метіонін+цистеїн - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Заг. триптофан - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Заг. треонін - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Заг. ізолейцин - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Заг. валін - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

       

% Легкозасвійний лізин 0.78 0.78 0.74 0.71 0.68 0.65 

% Легкозасвійний метіонін 0.42 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 

% Легкозасвійний 0.68 0.68 0.65 0.62 0.59 0.57 

%Легкозасвійний триптофан 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Легкозасвійний треонін 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

%Легкозасвійний ізолейцин 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Легкозасвійний валін 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

       

% Каліцій 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Біодоступний фосфор 0.40 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 

% Натрій мін. 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

% Хлор макс. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

% Лінолева кислота (мін.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 

(1) - Рівень клітковини необхідно регулювати відповідно до поведінки птиці (див. Інструкцію з харчування 
Новогена, щоб дізнатися більше) 
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 Приклад особливої дієти для віком від 45 до 70 тижнів 
 Несучка 3 

Спожита кількість (г/день) Потреба у 
г/птаха/день 

100 105 110 115 120 

% сирий білок 17.5 17.5 16.7 15.9 15.2 14.6 

% Сира клітковина - 4.0 - 7.0 

% Сирий жир - 1.5 - 3.5 

       

% Заг. лізин - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

% Заг. метіонін - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Заг. метіонін+цистеїн - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Заг. триптофан - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Заг. треонін - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Заг. ізолейцин - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Заг. валін - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

       

% Легкозасвійний лізин 0.80 0.80 0.76 0.73 0.70 0.67 

% Легкозасвійний метіонін 0.41 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 

% Легкозасвійний 0.67 0.67 0.64 0.61 0.58 0.56 

% Легкозасвійний триптофан 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Легкозасвійний треонін 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Легкозасвійний ізолейцин 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Легкозасвійний валін 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

       

% Каліцій 4.50 4.50 4.30 4.10 3.90 3.75 

% Біодоступний фосфор 0.38 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 

% Натрій мін. 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

% Хлор макс. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

% Лінолева кислота (мін.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 

(1) -Рівень клітковини необхідно регулювати відповідно до поведінки птиці (див. Інструкцію з харчування Новогена, щоб 
дізнатися більше) 
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10. СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕННЯ  
Неможливо розробити систему оздоровлення, яка б належним чином відповідала всім географічним 

районам. Тому звернутися до місцевого спеціаліста для вибору програми профілактики, адаптованої до 
регіону. 

Цей порадник обмежує свої коментарі до опису деяких правил використання вакцин та інших методів 
лікування. Щоб досягти успіху, дотримуйтеся цих правил та правильно обирайте продукти. 

• Персонал повинен пройти належне навчання для проведення ветеринарних операцій. 
розробити Типову інструкцію, у якій повною мірою описано спосіб проведення кожного окремого 
випадку вакцинації чи лікування. 

• Все необхідне обладнання (обприскувачі, шприци тощо) слід зберігати належним чином і 
перевіряти перед використанням. 

• Кожна операція повинна бути запланована та контрольована технічно компетентною особою. 
• Вакцини та препарати слід зберігати у відповідних умовах, у відповідних кількостях, враховуючи 

вимоги та час поставки. 
• Обов'язково фіксуйте всі операції в журналі обліку стада: дата, час, номер партії вакцини, 

маршрут тощо. 
І останнє: мати помічника в лабораторії, щоб заздалегідь передбачити проблеми зі здоров'ям та 
оцінити ефективність: 

o контролю за дезінфекцією, якістю води та кормів 
o серологічного моніторингу 
o післяопераційного обстеження та перевірки на паразитів 

 Вакцинація 
Програма вакцинації має бути визначена та регулярно оновлюватися місцевим ветеринаром. 

• Правила вакцинації: 
o Вакцинувати тільки здорове стадо  
o Завжди перевіряйте вакцини на відповідність програмі вакцинації. У разі виникнення 

сумнівів негайно зверніться до місцевого ветеринара. 
o Зберігайте облікові дані про серійні номери вакцин та термін придатності  
o Використовуйте чисте та спеціальне обладнання для вакцинації 

• Підготовка вакцини: 
Живі вакцини Інактивовані вакцини 

• Живі вакцини є вразливими, тому їх слід готувати 
обережно. 

• Слід контролювати зберігання вакцини, щоб 
переконатись, що вона зберігається відповідно до 
рекомендацій виробника (як правило, від 2 до 6 ° 
C). Регулярно перевіряйте температуру 
обладнання для зберігання. 

• При використанні ліофілізованих вакцин 
розбавляйте порошок мінеральною водою або 
відповідним розчинником, який слід обережно 
вприскувати за допомогою шприца. 

• Слід перевірити якість води, яка використовується 
для живих вакцин на відсутність дезинфікуючих 

• Інактивовані вакцини вводяться через 
ад'юванти. Ад'юванти можуть спричинити шок у 
птахів, якщо вони вводяться занадто 
холодними, тому рекомендується повільно 
підігрівати їх перед використанням (від 25 до 30 
° С). Щоб забезпечити якісне введення, голки 
перед використанням слід стерилізувати і 
регулярно замінювати. Рекомендується 
замінювати голки для кожного 1000 птаха, але, 
що важливіше, переконайтеся, що це не завдає 
шкоди м'язовій тканині, оскільки це спричинить 
зайвий біль і буде згубно вливати на дію 
вакцини.. 
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засобів, відповідний вміст заліза, марганцю та 
магнію, а також на відсутність органічних сполук. 
 

 
Таблиці: Методи вакцинації та опис 

 

МЕТОДИ 
ВАКЦИНАЦІЇ ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

Питна вода 

• Не використовуйте дезинфікуючі засоби або хлор 
протягом 48 годин перед вакцинацією та за 24 
години після. 

• Перевірте стан питної води та її чистоту 
• Перекрийте воду приблизно за 2 години до 

вакцинації. Це також залежить від поточної 
температури (треба бути більш обережним у 

        спекотному кліматі та швидше вводити вакцину) 
• Підготуйте вакцину: 

o Вимийте руки 
o Підготовте потрібний об'єм води в чистому 

резервуарі. Хороший показник становить від 
15 до 20% споживання води за попередній 
день. 

o Нейтралізуйте залишковий хлор сумішшю з 
тіосульфатом натрію (16 г/1000 л води) і 

залиште на 10 хвилин, щоб відбулася 
реакція. 

o Змішайте вакцину з розчином 
нейтралізованої води протягом 1 хвилини. 

• Розподіліть вакцину 
• Дайте птахам попити розчин вакцини. Її слід вжити 

впродовж двох годин 
• Під час вакцинації, ходіть серед птахів, щоб 

розрухати їх і викликати бажання пити. 
• Після споживання розчину вакцини 

 
Фото : 

Установка 
для питної 
вакцинації 

 
Фото : абарвлений 

язик 

 

Спрей 

• Рекомендується обприскувати вранці та в спокійній 
обстановці (не допускати розподілу кормів одразу ж після 
вакцинації та приглушення світла). 

• Зберіть птахів 
• Вимкніть системи вентиляції та опалення, щоб уникнути 

втрат унаслідок випаровування або розсіювання 
• Рекомендується використовувати мінеральну воду 
• Перевірте стан та чистоту обприскувача 
• Підготуйте вакцину та заповніть бак для обприскувача з 

розчином вакцини та води 
• Розпилюйте на висоті 30-40 см / Переконайтеся, що розмір 

крапель налаштований до використаної вакцини/ 
Розпилюйте по всій довжині приміщення туди назад/ Не 
розпилюйте, якщо птахи вживають медикаменти 

• Зачекайте 5-10 хвилин перед вмиканням освітлення, систем 
опалення та вентиляції. 

Фото : Вакцинація 
спреєм 
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МЕТОДИ 
МЕТОДИ ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

Внутрішньом'яз 
ово / Підшкірно 

• Використовуйте спеціальне обладнання для вакцинації 
• Наповніть шприц необхідною дозою: доза відповідає дозі вакцини, яку 

потрібно вводити або, для змішаних вакцин, сумі доз змішаних вакцин 
• Тримайте птахів за крила та вводьте вакцину у відмічене місце 
• Регулярно перевіряйте споживаний об'єм вакцини відповідно до 

кількості вакцинованих птахів 
• Будьте обережні зі шприцом, коли пляшка порожніє 
• Регулярно перевіряйте стан голки 

• Зручні умови праці є запорукою до успішної вакцинації 

Очні краплі 

• Підготуйте вакцину 

• Тримайте птаха, якого треба 
вакцинувати, нахиливши голову 

• Капніть одну краплю вакцини в око. 

• Перш ніж відпустити птаха, 
переконайтеся, що вакцина 
розтеклася по оку. 

Фото : Вакцинація очними краплями 
 

 

 

Перетинка 
крила 

• Використовуйте мандрен 

• Візьміт птаха збоку і розгорніть крило 

• Ідеальне місце для щеплення знаходиться у мембрані крила, що ззовні 
ліктя 

• Опустіть мандрен у флакон та вставте його через крило 

• Не пошкодьте кровоносні судини 
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Таблиці: Застосування вакцин 
лише орієнтовні дані, зверніться до місцевого ветеринара) 

 

 

Основне застосування вакцин 

Хвороба Методи застосування Період застосування 

Марека Внутрішньом'язово / 
Підшкірно 

/у яйце 

Одноденний вік 

Хвороба 
Ньюкасла 

Питна вода / Спрей 
/Внутрішньом'язово / 

Підшкірно 
/у яйце 

В залежності від місцевих епідеміологічних 
показників, 

починаючи з першого дня 

Ґамборо Питна вода / у яйце В залежності від місцевого епідеміологічних 
показників та/або кількості антитіл 

Інфекційний 
бронхіт 

Питна вода / Спрей 
/Внутрішньом'язово / 

В залежності від місцевих епідеміологічних 
показників, починаючи з першого дня з бустером 

Пташиний 
енцефаломієліт Питна вода 

/перетинка крила 

 
Приблизно з 12-14-тижневого віку 

Додаткове застосування вакцин 

Хвороба Методи застосування Період застосування 
Кокцидіоз Спрей / Питна вода Одноденний вік 

Інфекційний 
ларинготрахеїт 

Очні краплі / Спрей / Ін'єкції 
(рекомбінантна вакцина) / у 

яйце 

В залежності від місцевого епідеміологічних 
показників 

Віспа Перетинка крила 
8-12- 

тижневий вік 

Мікоплазмоз Спрей / Очні краплі 
/Внутрішньом'язово / 

Підшкірно 

В залежності від місцевих епідеміологічних 
показників і 

використовуваної вакцини 

Сальмонела Питна вода / Спрей 
/Внутрішньом'язово 

Зазвичай на основі живих вакцин за 6 
тижнів окремо один від одного і 

бустер з 
інактивованими за 4 тижні до кладки 

Пастерельоз          Перетинка крила 
/Внутрішньом'язово / 

Підшкірно 

В залежності від місцевого епідеміологічних 
показників 

Інфекційна кориза Внутрішньом'язово / 
Підшкірно 

В залежності від місцевого епідеміологічних 
показників 
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 Контроль паразитів та комах  
В нижченаведених таблицях наводяться деякі ознаки основних паразитів і комах, і наслідки для пташника. 

Лікувальні заходи мають бути визначені та регулярно оновлюватися місцевим ветеринаром. 

Таблиця: Основні паразити та комахи в пташниках 

 ОПИС ОЗНАКИ ЛІКУВАННЯ 

В
ну

тр
іш

ні
 п

ар
аз

ит
и 

A
sc

ar
id

ia
 g

al
li 

- Круглий черв, який 
може сягати до 12 см 
- Це 
найпоширеніший 
паразит несучок 
- Дорослі самиці 
відкладають яйця в 
кишечнику, які виходять з 
фекаліями. 
- Заражені після 
споживання яєць, 
личинки досягають 

інфекційної стадії за 2-3 тижні. 
Дорослі особини 

 
 
 
 
- анемія, непостійна 
діарея, втрата ваги 
тіла, зменшення 

яйцекладки, втрата 
фертильності у самців 

 
 

- Санітарна обробка 
підстилки 

- Ретельна процедура 
очищення та дезінфекції 
між двома 
стадами 
- Хімічна обробка: 

Бензимидазолом, 
авермектином, левамізолем і 
т.д... 

C
ap

ila
ria

 

- Круглий черв, який 
може сягати 8 см 
- Паразит травного 
тракту, розташований у 
стравоході, воло, 
тонкій кишці або сліпій 
кишці відповідно до 
виду. 
- Яйця виходять з 
фекаліями і досягають 
інфекційної стадії 
протягом 3-4 тижнів. 
Після вживання, це може 
спричинити серйозне 
запалення, а іноді 
крововилив 
- Більш поширена 

проблема у приміщенні з 

 
 
 
 
 
- Молоді птиці 
більш вразливі 

Втрата ваги, апатія, 
зменшення яйцекладки, може 
призвести до смерті 

 
 
 
 
- Санітарна обробка 

підстилки 
- Ретельна процедура 
очищення та дезінфекції 
між двома 
стадами 
- Хімічна обробка: 

Бензимидазолом, 
авермектином, левамізолем і 
т.д... 

Ц
ес

то
ди

 

- Стьожковий черв, який 
може сягати 4 см 
- Їх цикл включає в себе 
проміжного хазяїна 
(комаха, равлики, 
слизняки, жуки, мурахи, 
дощові черв'яки, мухи...). 
Кури заражаються після 
споживання хазяїна. Отже 
у 
закритих пташниках цей 
паразит зустрічається 
рідко. 
- У кишечнику, він досягає 

зрілості близько через 3 
тижні. 

 
 
 
 
У разі важкого 
зараження: втрата ваги 
тіла, зменшення 
споживання кормів 
особливо 

молодими птахами, 
зменшення яйцекладки 

 
 
 

- Санітарна обробка 
підстилки 

- Ретельна процедура 
очищення та дезінфекції 
між двома 
стадами 

Хімічна обробка зазвичай 
базується на празиквантелі 
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- Ссання крові в 
нічний період 
- Вдень ховаються в 
щілинах та шпаринах. 
- Близько одного дня після 
годування самиця відкладає 
яйця в тріщинах 

Швидке зростання популяції 

- Адаптація 
оведінки 
внаслідок 
подразників 
(щипання, 
нервозність...) 
- Зниження яйцекладки 
- Анемія, яка може 
призвести до високої 
смертності і 
підвищене 
засвоєння 
корму 
- Плями крові на яєчній 

шкаралупі 
     Щоб уникнути 
серйозного інфікування 
слід виявляти та 
лікувати якнайшвидше 
за допомогою 
спеціальної пастки 

- Хімічні продукти: 
Фосфороорганічні 
(фоксим, 
азаметифос, 
дихлофос...) 
Піретроїди (цифлутрин, 
перметрин...) 
Спиносади 
- Натуральні продукти: 
кремнезем, бікарбонат 
натрію, екстракти та 
ефірні олії лікарських та 
ароматичних рослин... 
- Програма 
циклічного 
освітлення (коли 
допускається) 
- Важливість процедури 

очищення та дезінфекції між 
двома стадами 

Ко
м

ах
и 

М
ух

а 
(м

ух
а 

кі
м

на
тн

а)
 

- Самиця може відкласти 
до 1000 яєць, які починає 
відкладати за 4-8 днів 
після спарювання. 
- Розвиток яєць 
оптимальний у гною з 40-
70% вологості. 
- Личинки харчуються 
розкладеними 
органічними сполуками 

Дорослі особини можуть жити 2 
тижні влітку і 2-3 місяці взимку. 

- Пасивний агент 
розповсюджених 
збудників 
(вірус, бактерії, 
паразити) 
- Тривожать курей та 
зменшують яйцекладку 

Поява мух 
збільшує кількість яєць 
другого сорту 

- Перегній повинен містити 
менше, аніж 25% у перегної 
(вентиляція, уникнення 
зайвих витрат води, 
неправильної утилізація 
яєць, регулярне 
прибирання гною) 
- Хімічна обробка повинна 
бути спрямована як на 
дорослих паразитів 
(органофосфати, 
піретроїди, карбамати ...), 
так і на 
личинок 
(циромазин, 
трифлумурон, деякі 
органофосфати...) 
- Біоконтроль: акари, 
жуки, природні хижаки... 
- Альтернативні 
активні молекули для 

обмеження ризиків опору 

 ОПИС ОЗНАКИ ЛІКУВАННЯ 
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- Самиця може відкласти до 
800 

яєць 
- Личинки ховаються 
під землею і плетуть 
кокони 

Життєвий цикл (від яйця до 
дорослого життя) від 2 місяців 
до року в залежності від сезону 
та температури 

- Пасивні перенощики 
патогенів 
(вірус Марека, 
сальмонела, 
кишкова 
паличка, аспергіл...) 
- Проникають в 

ізоляційне 
обладнання,сильно 
пошкоджуючи його 

- Ретельна процедура 
очищення та дезінфекції 
між двома стадами 
- Хімічна обробка повинна 
бути спрямована на дорослих 

(в основному, на стінах) та 
личинок (в основному, на 
підстилці, під годівницями та/або 
напувалками) 
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11.  ПІДСТИЛКА 
 Якість підстилки 

Залежно від системи, підстилку можна використовувати для покриття підлоги під час вирощування. 
Основними матеріалами, що використовуються для підстилки, є подрібнена солома (пшениця, ячмінь…) та 
деревна стружка. Рекомендується використовувати деревну стружку з необробленої деревини. Залежно від 
місцевих можливостей можна також використовувати інші матеріали, такі як рисова шкаралупа та целюлозні 
гранули. Вибір пдістилки є важливим фактором успіху вирощування, забезпечуючи комфортне середовище, 
уникаючи потенційних умов захворювання. Крім того, підстилка використовується птахами для купання від 
пилу, добування їжі та дряпання, що допомагає зменшити ключання пір’я. 

Фото: Підстилка з деревної стружки на вирощуванні 

 

При виборі підстилки необхідно враховувати різні якості: 

• Теплоізоляція від холоду, що йде від землі. Це залежить від матеріалу підстилки та глибини. Це 
дуже важливо протягом першого тижня, поки пташенята пойкілотермні. 

• Поглинання вологи від гною та дихання птахів. Це особливо важливо в холодну та сиру погоду, 
коли вентиляція низька. 

• Низький рівень пилу, щоб уникнути респіраторних захворювань. 
• Безпека для пташенят, щоб не бути джерелом зараження (віруси, бактерії, цвіль). 
• Зручна і нешкідлива для пташенят 

Перш ніж розподіляти підстилку, переконайтеся, що сарай повністю прогрітий. Температурна різниця між 
підлогою і приміщенням занадто важлива, тобто якщо підлога недостатньо тепла, підстилка стане липкою і 
вологою знизу. 

 Управління підстилкою 
Щоб підтримувати оптимальну якість підстилки по всьому поголів’ю: 

• Контролюйте вологість підстилки 
• Уникайте будь-яких протікань або проливання з системи водопостачання (сосків, дзвіночків…). 
• Підлогова система 

o Під час вирощування висота підстилки повинна бути 5 см  

o Додаткову свіжу підстилку можна розподілити поверх наявної підстилки, щоб зберегти 
низький вміст вологи 

 



 
 

 

 
36 

 

Посібник з керування батьківського поголів'я – NOVOgen WHITE  

 

 

 

 

 

 

 

• Вольєрна система: 
o 2 см підстилки достатньо. 

o Під час виробництва надлишок підстилки слід часто видаляти, щоб площа підлоги не була 
надто зручною, оскільки це може спричинити відкладання яєць. Це також дозволяє 
зменшити вміст пилу. 
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12. ЗАГАЛЬНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПРАВИЛА 
В ідеалі, найкращим правилом організації є підбір тварин одного віку та однієї породи на об'єкт, щоб 
забезпечити дотримання принципу «все зайнято - все пусто». 

Вибір місця для ферми, включаючи планування пташників, має виключати усі можливі джерела забруднення. 
Біозахист підкріплюється санітарним контролем.. 

 
 

На вході до об'єкту має бути роздягальня. Нею мають користуватися усі, хто входять до ферми (включаючи 
душ та перевдягання). 

 
 
Після забору старого стада і до прибуття нового, всі пташники та обладнання повинні необхідно 

ретельно очистити та дезінфікувати відповідно до суворих процедур та протоколів. Після цього слід ввести 
режим відпочинку не менше, аніж на 10 днів. 
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13. ОЧИСТКА ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПТАШНИКІВ  
Між кожним стадом, для забезпечення оптимальних умов здоров'я необхідно провести очищення та 
дезінфекцію приміщення, їх прибудов, території та входів, щоб забезпечити максимальну продуктивність 
вхідного стада. 

 Попередня очистка 
• Резервуар, трубки та ніпелі: 

o Спорожніть усю систему водопостачання, 

o Очистіть усю систему кислотним розчином і залиште закисати на 6 годин 

o Два рази промийте чистою водою. 

• Необхідно винести все обладнання (гнізда, годівниці, напувалки тощо) і розмістити 
його на окремій ділянці. 

• Необхідно повністю почистити вентиляційну систему (повітряні входи і випускні отвори, 
вентилятори, нагрівальні та вентиляційні канали (якщо є), а також окремі випромінюючі 
або пласкі брудери. 

• Слід прибрати підстилку. 

 Миття 
Під час миття слід дотримуватися місцевих правил миття водою. Як правило, завжди слід переконатись,що 
брудна вода спрямована до ями або спеціального внутрішнього стоку і не виходить за межі приміщення або 
під'їзних доріг і шляхів.. 

Приміщення 

• Замочіть і зніміть залишкові органічні сполуки 
• Застосовуйте бактерицидний та засіб для видалення жиру, використовуючи пристрій, здатний 

працювати з пінними засобами. 
• За кілька годин після замочування, промийте за допомогою води високого тиску (> 50 кг / см2) або 

гарячою водою у наступному порядку: 
o Внутрішні поверхні даху - зверху вниз 
o Стіни - зверху вниз 
o Наприкінці слід помити ями та бетонні підлоги 

Обладнання 

• Гнізда, напувалки та годівниці: 
o Замочіть і зніміть залишкові органічні сполуки 
o Застосовуйте бактерицидний та засіб для видалення жиру, 

використовуючи пристрій, здатний працювати з пінними засобами. 
o Переконайтеся, що кожен елемент старанно промитий, після чого прополощіть 

його 
o Перед останнім полосканням зйомні частини гнізд (стінка і дно) слід 

занурити на 24 годин у дезинфікуючий розчин. 
o Просушіть на чистій дезінфікованій бетонній ділянці (але не на тій, яку 

використовували для миття) 
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 Повернення обладнання до пташника 
Машини, що використовуються для цієї операції, повинні були бути ретельно промиті та обприскані 
дезінфікуючим засобом. 

 Дезинфекція 
• Водопровідні труби 

o В резервуарі для води підготуйте висококонцентрований розчин хлору (200 
мк/кг). 

o Відкрийте резервуар, щоб заповнити труби цим розчином і залиште 
на 24 години. Потім опорожніть водяний контур. Не забудьте 
закріпити резервуар, щоб захистити його від пилу. 

• Приміщення 
o Дезинфекцію приміщень та обладнання проводять за допомогою 

відповідних бактерицидних, віроцидних та фунгіцидних дезінфікуючих 
засобів, які наносять за допомогою ручного інструменту, оприскувача під 
низьким тиском або піногенератора. 

o Список відповідних дозволених дезінфікуючих засобів може відрізнятися у 
різних країнах. При застосуванні у птахівництві отримати список 
дозволених дезінфікуючих засобів та дані про їх необхідну концентрацію у 
відповідних місцевих органах влади. 

 
• Бункер для зберігання 

o Бункери необхідно вискоблити, помити щіткою, висушити та обкурити за 
допомогою фунгіцидних свічок. При цьому необхідно слідувати інструкції 
від виробника. 

• Опалювальні та вентиляційні труби (якщо вони є) 
o Дезінфекція з використанням фунгіцидних, віруліцидних та 

бактерицидних свічок за інструкціями виробника. 

• Територія біля приміщення та шляхи доступу до дороги та шляху 
o Нанесіть дезінфікуючі засоби, такі як: 

- каустична сода (від 50 до 100 кг / 1000 м2) 
- або негашене вапно (400 кг / 1000 м2) 

 

 Санітарні попередження 
Помістіть чисті чоботи та комбінезони в роздягальні. Оновлюйте тази відповідним дезінфікуючим засобом. 

 Оцінка ефективності дезінфеції 
• Візуальне обстеження  

o Перевірте приміщення та обладнання на наявність брудних плям. 
• Бактеріологічний аналіз 

o Контактні пластини або тампони застосовуються до обладнання та до різних місць у 
приміщенні. Їх необхідно швидко направити до лабораторії з метою бактеріологічної оцінки згідно 
протоколом, узгодженим з лабораторією. 
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 Дератизація 
Гризуни можуть бути перенощиками численних бактеріальних захворювань, таких як сальмонельоз. 
Дератизація часто ґрунтується на використанні токсичних приманок, які в цілому містять антикоагулянти. 
Після оцінки ризику їх слід залишити в місцях, які часто відвідують гризуни. Погано підготовлена програма 
дератизації може призвести до змінних або поганих результатів. Тому радимо скористатись спеціалізованою 
службою контролю за гризунами 

 Відпочинок 
Він починається тільки тоді, коли всі вищезазначені операції були виконані. Цей період повинен тривати 

щонайменше 10 днів, щоб приміщення встигло як слід просохнути. 

 Перед прибуттям нового стада 
• За 3 дні до прибуття нового стада залишковий інсектицид обприскують на всіх поверхнях. 
• Засипається свіжа підстилка (ніколи не використовуйте цвілевий матеріал), а ї поверхню 

обробляють лікарським інсектицидом. 
• Обладнання готується у спеціальному місці. 
• За 24 години до прибуття нового стада, проводять остаточну дезінфекція здійснюється 

концентратами 
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14. ТАБЛИЦЯ ПОКАЗНИКІВ 
 Таблиця вирощування 

Вік 
(тиждень) Вік (дні) 

Вживання 
корму 

кг/день 

Вага курочок (г) Вага півників (г) 
Min. 
Мін 

Max. 
Макс 

Min. 
Мін 

Max. 
Макс 

1 0 à 7 10 60 62 65 68 

2 8 à 14 16 115 125 125 135 

3 15 à 21 25 190 200 205 215 

4 21 à 28 34 265 285 295 315 

5 29 à 35 42 350 370 380 405 

6 36 à 42 46 425 455 460 495 

7 43 à 49 51 505 535 560 595 

8 50 à 56 54 580 620 665 705 

9 57 à 63 55 650 690 770 820 

10 64 à 70 57 720 760 875 940 

11 71 à 77 59 785 835 995 1 065 

12 78 à 84 61 855 905 1 120 1 190 

13 85 à 91 64 910 970 1 225 1 305 

14 92 à 98 66 980 1 040 1 315 1 400 

15 99 à 105 68 1 040 1 100 1 400 1 490 

16 106 à 112 69 1 085 1 155 1 475 1 570 

17 113 à 119 72 1 145 1 215 1 545 1 645 

18 120 à 126 74 1 215 1 290 1 615 1 720 
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 Мета під час виробництва 

Вік Вага (мін) 
Щоденне 
спожива
ння 
корму 

Кладка  
Смертність 

Заг.яє
ць 

 
Загальна 
вага яйця 

Інкубац
ійні 
яйця 

Загальна 
кількість 
інкубацій
них яець 

Кількість 
добової 
курочки 
від 
загальної 
кількості 
Інкубацій
ного яйця 

Kількість 
добової 
курочки в 
тиждень 
на одну 
несучки 

Накопичу
вальна 
кількість 
добової 
курочки 
на одну 
несучку 

 
Тижд
ень 

г г/птицю % % /HH g % /HH %  /HH 

18 1250 75 - 0,1 - - - - - - - 

19 1310 78 - 0,2 - - - - - - - 

20 1360 88 5,0 0,3 0 43,5 - - - - - 

21 1410 98 30,0 0,4 2 48,8 - - - - - 

22 1455 108 65,0 0,5 7 51,3 - - - - - 

23 1495 111 89,0 0,6 13 53,1 - - - - - 

24 1530 113 91,5 0,7 20 54,3 73 5 36,3 1,7 1,7 

25 1560 114 94,0 0,8 26 55,3 83 10 37,7 2,0 3,7 

26 1585 115 94,0 0,9 33 56,1 88 16 38,7 2,2 5,9 

27 1605 116 94,0 1,0 39 56,7 92 22 39,7 2,4 8,3 

28 1620 116 94,0 1,1 46 57,2 94 28 40,7 2,5 10,8 

29 1630 116 94,0 1,2 52 57,6 96 34 41,4 2,6 13,4 

30 1640 116 94,0 1,4 59 58,0 97 40 42,1 2,7 16,1 

31 1650 116 94,0 1,5 65 58,4 98 47 42,6 2,7 18,8 

32 1660 116 94,0 1,7 72 58,7 98 53 43,1 2,7 21,5 

33 1670 116 94,0 1,8 78 58,9 98 59 43,3 2,7 24,2 

34 1680 116 94,0 2,0 84 59,1 98 66 43,4 2,7 27,0 

35 1690 116 93,8 2,1 91 59,4 98 72 43,6 2,7 29,7 

36 1698 116 93,6 2,3 97 59,6 98 78 43,6 2,7 32,5 

37 1704 116 93,4 2,4 104 59,8 98 85 43,6 2,7 35,2 

38 1706 116 93,2 2,6 110 59,9 98 91 43,6 2,7 37,9 

39 1708 116 93,0 2,7 116 60,0 98 97 43,5 2,7 40,6 

40 1710 116 92,8 2,9 123 60,1 98 103 43,5 2,7 43,3 

41 1712 116 92,6 3,1 129 60,2 98 109 43,4 2,7 46,0 

42 1714 116 92,4 3,3 135 60,3 98 115 43,3 2,6 48,6 

43 1716 116 92,1 3,5 141 60,4 98 122 43,2 2,6 51,2 

44 1718 116 91,8 3,7 148 60,5 98 128 43,1 2,6 53,8 

45 1720 116 91,5 3,9 154 60,6 97 134 43,0 2,6 56,4 

46 1722 116 91,2 4,1 160 60,7 97 140 42,9 2,6 59,0 

47 1724 116 90,9 4,3 166 60,8 97 145 42,8 2,5 61.5 
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48 1726 116 90,6 4,5 172 60,9 97 151 42,7 2,5 64,0 

49 1728 116 90,3 4,7 178 61,0 97 157 42,6 2,5 66,5 

50 1730 116 90,0 4,9 184 61,1 97 163 42,5 2,5 69,0 

51 1732 116 89,6 5,2 190 61,1 96 169 42,4 2,4 71,4 

52 1734 116 89,2 5,4 196 61,2 96 174 42,3 2,4 73,8 

53 1736 116 88,8 5,7 202 61,2 96 180 42,2 2,4 76,2 

54 1738 116 88,4 5,9 208 61,3 96 186 42,1 2,4 78,5 

55 1740 116 88,0 6,2 213 61,3 96 191 42,0 2,3 80,9 

56 1742 116 87,6 6,4 219 61,4 95 197 41,9 2,3 83,1 

57 1744 116 87,2 6,7 225 61,4 95 202 41,8 2,3 85,4 

58 1746 116 86,8 6,9 230 61,5 95 207 41,7 2,2 87,6 

59 1748 116 86,4 7,2 236 61,5 94 213 41,7 2,2 89,9 

60 1750 116 86,0 7,4 242 61,6 94 218 41,5 2,2 92,0 

61 1752 116 85,5 7,7 247 61,6 94 223 41,3 2,1 94,2 

62 1754 116 85,0 7,9 253 61,7 94 228 41,2 2,1 96,3 

63 1756 116 84,5 8,2 258 61,7 93 233 40,9 2,1 98,4 

64 1758 116 84,0 8,4 263 61,8 93 238 40,7 2,0 100,4 

65 1760 116 83,5 8,7 269 61,8 92 243 40,4 2,0 102,4 

66 1762 116 83,0 8,9 274 61,8 92 248 40,2 2,0 104,3 

67 1764 116 82,5 9,2 279 61,9 92 253 39,9 1,9 106,2 

68 1766 116 82,0 9,4 285 61,9 91 258 39,7 1,9 108,1 

69 1768 116 81,5 9,7 290 61,9 91 262 39,4 1,8 110,0 

70 1770 116 81,0 9,9 295 62,0 90 267 39,0 1,8 111,8 

71 1772 116 80,4 10,2 300 62,0 90 271 38,5 1,7 113,5 

72 1774 116 79,8 10,4 305 62,0 89 276 38,0 1,7 115,2 
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