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Това Ръководство 

Целта на това ръководство е да помогне на клиентите на Aviagen да постигнат оптимална продуктивност от 
своите бройлери. То няма за цел да дава окончателна информация относно всеки аспект от мениджмънта 
на бройлери, а да привлече внимание към важни фактори които, ако се пренебрегнат, могат да понижат 
продуктивността на стадото. Ръководството има за цел поддържане здравето и благосъстоянието на птиците 
и постигане на добра крайна продуктивност на птиците. 

Представената тук информация е съвкупност от данни, получени от вътрешни опитни проучвания, от 
публикувани научни факти, от практическите умения и опит на екипите за технически трансфер и 
обслужване в Aviagen. Все пак, насоките на това ръководство не могат напълно да предотвратят колебания в 
продуктивността, които могат да се дължат на редица причини. Поради това, Aviagen не поема отговорност 
за последствията от прилагането на информацията за мениджмънта на пилета, макар да са направени опити 
за осигуряване на точност и приложимост на представената информация.  

Техническо обслужване

За повече информация относно мениджмънта на стада бройлери, моля, обърнете се към регионалния Отдел 
по техническо обслужване или Мениджър, или посетете www.aviagen.com.

Работа с ръководството

Намиране на тема

От дясната страна на ръководството се виждат сини етикети. Те дават на читателите незабавен достъп до 
онези раздели и теми, които ги интересуват. 

Съдържанието показва заглавието и номера на страницата на всеки раздел и подраздел. 

В края на ръководството има азбучен индекс с ключови думи.

Ключови моменти и полезна информация 

  Търсете този символ, за да откриете ключовите моменти, които акцентират върху важни аспекти 
на животновъдството и върху критични процедури.

 Търсете този символ, за да откриете предложения за Полезна информация относно конкретни 
теми в това ръководство. Тези документи могат да се видят в Техническата библиотека на сайта 
Aviagen.com, освен ако не е посочено нещо друго.

Приложения към това Ръководство 

Приложенията към това ръководство съдържат продуктивните показатели, които могат да бъдат постигнати 
при добър мениджмънт и контрол на хранене, микроклимат и здраве; налични са и спецификации за хранене. 
Цялата техническа и мениджмънт информация може да се открие на сайта Aviagen.com, чрез свързване с 
регионалния представител на Aviagen или чрез изпращане на имейл на info@aviagen.com. 
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Въведение

Aviagen произвежда серия от генотипи, подходящи за различни сектори от пазара на бройлери. Това позволява 
на потребителите да изберат тези птици, които най-добре отговарят на нуждите на собственото им производство. 
Всички пилета Aviagen са избрани с балансиран набор от характеристики на родителското стадо и на бройлерите. 
Този подход гарантира, че продуктите постигат най-високите стандарти в разнообразни микроклимати. 
Характеристики с икономическа важност, като растеж, конверсия на фуража (FCR), преживяемост и рандеман на 
месо, се подобряват непрекъснато, заедно с генетичния напредък по отношение благосъстоянието на птиците, 
здравето на краката, стабилността на сърдечно-съдовата система и издръжливостта. 

Постигането на генетичния потенциал, заложен в птиците, зависи от цялостното и адекватно съблюдаване на 
всички фактори, посочени на фигурата по-долу. Всички те са взаимосвързани. Ако някой от тези елементи е 
под оптималното ниво, то цялостната продуктивност на бройлерите спада. 

Фигура 1: Фактори, оказващи влияние върху растежа и качеството на бройлерите

Екипът за технически трансфер в Aviagen създаде това ръководство като взе предвид следните принципи:  
• Обръщане внимание на благосъстоянието на птиците по всяко време.
• Разбиране елементите на производствената верига и на преходните фази.
• Внимание за качеството на крайния продукт по време на целия процес.
• Нужда от наблюдение на промените в птиците и в техния микроклимат.
• Подходящ мениджмънт в отговор на постоянно променящите се нужди на птиците.

Не съществуват две еднакви сгради с бройлери и всяко стадо има различни изисквания. Мениджърът на 
фермата за бройлери трябва да разбира нуждите на птиците и да следва индивидуалните такива, за да осигури 
оптимална продуктивност на всяко стадо, като извършва съответния мениджмънт, следвайки посоченото в 
това ръководство. 

Икономически и търговски резултати

Икономическите и търговски фактори продължават да влияят върху начина, по които бройлерите се 
отглеждат, включвайки: 
• Увеличаващо се потребителско търсене на качествен продукт, безопасна храна и високо благосъстояние на 
птиците. 
• Нужда от стада бройлери, които да могат да се отглеждат според очакваните и предварително заложени 
характеристики.
• Изискване за намаляване на неизравнеността на стадата и по този начин намаляване неизравнеността на 
крайния продукт.
• Цялостно оползотворяване на наличния в птиците генетичен потенциал по отношение на разхода на фураж, 
растежа и добива на месо. 
• Намаляване на заболяванията, които може да се избегнат, като асцит и слабост на краката. 

Отговарянето на изискванията на клиента в завода за преработка е ключа към успеха в мениджмънта на 

Хранене

Температура

Снабдяване с вода

Ваксинационен статус

Здраве

Снабдяване с фураж

Осветление

Вентилация

Гъстота на настаняване

Качество на пилетата Благосъстояние на птиците
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Птицевъдство

Важността на птицевъдството за благосъстоянието на птиците, производителността и доходността не бива да 
бъде подценявана. Добрият животновъд ще може бързо да открие и реагира на проблеми. 

Птицевъдът трябва да прилага и разбира препоръките за най-добри практики, посочени в това ръководство, 
като ги използва в комбинация със собствената си професионална компетенция, практически знания, умения 
и способност да отговаря на нуждите на птиците.

Птицевъдството е резултат от положителното човешко взаимодействие с бройлерите и микроклимата 
(усещане за стадото). Птицевъдът трябва постоянно да бъде в унисон с птиците в стадото и микроклимата 
им. За да се постигне това, трябва внимателно да се наблюдават поведенческите характеристики на птиците 
и условията в сградата. Този мониторинг се нарича „усещане за стоката“ и е един непрекъснат процес, който 
включва всички сетива на птицевъда (Фигура 3). 

Фигура 3: Птицевъдство- използване на всички сетива за мониторинг на стадото.

Въведение Птицевъдство

бройлерите. Изискванията на завода за преработка се различават в зависимост от продукта, който продават и 
от нуждата си да отговорят на строгите спецификации за тегло на продукта по отношение на целевото тегло и 
колебанията му, както и спрямо качеството на птицата. Отклоненията от тези спецификации водят до разходи. 
Това води до преоценка на съотношението разход/печалба. Например, разделно-половото отглеждане и близкото 
наблюдаване на растежа на птиците са полезни при преработка, но увеличават разходите за производство. 

Доброто благосъстояние на бройлерите води до добра търговска продуктивност. Добре обгрижваните птици 
по-често постигат целевото тегло при клане и са по-малко склонни да намалят теглото си в завода за преработка.

Анализи на Aviagen на данни за бройлери от клиенти непрекъснато сочат, че увеличаването на гъстотата на 
настаняване или намаляването на времето между стадата води до по-нисък среден дневен добив и влошен 
FCR. Поради това, въпреки че увеличаването на броя на птиците, които минават през производство, изглежда 
финансово привлекателно, влиянието на тези промени трябва да се прецени правилно като се вземат предвид 
намаления растеж, по-високите разходи за фураж, по-променливата продуктивност и занижения рандеман на 
месо в завода за преработка.

Производство на бройлери

Фазата на растеж на бройлера е само една част от пълния процес на производство на месо. Той включва 
фермите за родители, люпилните, фермите за отглеждане на бройлери, преработвателите, търговците на 
дребно и потребителите

Фигура 2: Производство на качествено бройлерно месо – целия процес.

Целта на мениджъра на бройлери е постигане на необходимата продуктивност на стадото по отношение 
благосъстояние на птиците, живо тегло, конверсия на фуража, изравненост и добив на месо в рамките на 
икономическите ограничения. Производството на бройлери е последователен процес, в който крайната 
продуктивност зависи от всяка успешно извършена стъпка. За да се постигне максимална продуктивност, 
всеки етап трябва да се преценява внимателно и да се извършват необходимите подобрения. 

Сложността на производството на бройлери се състои в това, че мениджърите на птиците трябва ясно да 
разбират факторите, които влияят върху целия процес, както и тези, които оказват пряко влияние върху 
мениджмънта на пилетата във фермата. Може да се наложи да се извършат промени в люпилнята, по време 
на транспортиране или в завода за преработка. Производството на бройлери включва няколко стадия на 
развитие на птиците, като преходът на птиците започва от яйцето, минава през фермата и стига до завода за 
преработка. Между всеки един от тези етапи в процеса на производство има преходна фаза. Преходите трябва 
да се извършват с минимален стрес за птиците. Основните преходни периоди за производителя на бройлери са: 
• Излюпване на пилето. 
• Изваждане, съхранение и транспортиране на пилето.
• Развиване на добър апетит в малкото пиле.
• Преминаване от допълнителни хранилни и поилни системи към главната система.
• Улавяне и транспортиране на бройлера при изнасяне. 

Място   Дейност    Цел

Parent Stock Farm   Parent Stock Management  To produce high quality, fertile eggs
     
     Egg Collection

     Egg Storage

     Transport

Hatchery    Egg Hatchery

     Incubation

     Hatching    To produce high quality chicks

     Transport    To maintain chick quality

Broiler Farm    Brooding    To develop good feeding behavior
          To develop immune function
     Growth Management  To allow optimum development of skeleton  
               and cardiovascular system 
     Depletion    To optimize carcass quality
          To maximize bird welfare
     Transport    

Processing Plant   Processing

     Retail

The Key 
Production 

Management 
Phases

Cleanout

Disinfection

•	 Производството във фермата е една стъпка в средата на един сложен 
процес.

•	 Всички тези стъпки и преходи между тях, трябва да бъдат 
внимателно обмислени и ръководени, за да се произведе една 
качествена птица. 

•	 Вниманието към детайлите е най-важно.

Key
Points

Hearing Sight

Smell

Touch

Taste

Observe behavior such as bird distribution in the 
house and number of birds feeding, drinking, 
and resting. Observe the environment such as 
dust in the air and litter quality. Observe bird 
health and demeanor such as posture, alertness, 
eyes, and gait.

Handle the birds to assess crop �ll and 
check the birds’ general condition. Take 
notice of air movement across your skin. 
Is there a draft? What does the 
temperature of the house feel like?

Water and feed quality.
Keep notice of smells in 
the environment such 
as ammonia levels. Is 
the air stale or stu�y?

Listen to the birds’ 
vocalization, breathing, and 
respiratory sounds. Listen 
to the mechanical sounds of 
fan bearings and feed 
augers

Място

Слух
Слушайте звуците на птиците, 
дишането и дихателните звуци. 
Слушайте механичните звуци на 
вентилаторите и шнековете за 
фураж.

Зрение
Наблюдавайте поведение като разпределение на 
птиците в сградата, брой на хранещи се, пиещи и 
почиващи птици. Наблюдавайте микроклимата като 
прах във въздуха и качеството на постелята.
Наблюдавайте здравето на птиците и държание като 
стойка, пъргавина, очи и походка

Миризма
Обръщайте внимание на 
миризмите в средата като нива 
на амоняк, например. Дали 
въздухът е спарен и застоял?

Вкус
Качество на вода и фураж.

Докосване
Подръжте птиците, за да прецените степента на 
напълване на гушата и да проверите общото състояние 
на птиците. Обърнете внимание на движението на 
въздуха по кожата ви. Има ли течение? Как усещате 
температурата в сградата?

Ферма за родители

Люпилня

Ферма за
бройлери

Завод за преработка

Мениджмънт на родителското стадо

Събиране на яйца

Съхранение на яйца

Транспорт

Люпилня

Инкубация

Люпене

Транспорт

Брудинг

Мениджмънт на растежа

Изнасяне

Транспорт

Преработка

Продажба на дребно

Дейност Цел

Да се произвеждат пилета с високо качество

Да се поддържа качеството на пилетата

Да се развие добър апетит 
Да се развие имунната система
Да се позволи оптимално развитие
на скелета и сърдечносъдовата система
Да се оптимизира качеството на трупа
Да се максимизира благосъстоянието на птиците 

Дезинфекция

Почистване

Ключови фази на 
мениджмънт на 

производство

Да се произвеждат  разплодни яйца с високо качество
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Практически съвети за птицевъдството

Ако наблюдавате само записките на фермата (растеж, консумация на фураж и др.) ще пропуснете важни сигнали 
от птиците и микроклимата. Като използва всичките си сетива, птицевъдът трябва да си изгради представа 
за микроклимата, преживяванията на птиците и разбиране за това кои са характеристиките на нормалното 
поведение на стадото. Тази информация следва непрекъснато да се анализира (заедно със записките на фермата), 
за да бъдат бързо открити и поправени всякакви отклонения в състоянието на птиците и/ или микроклимата.

Определено тегло и FCR за дадена възраст са еднакви за всички стада, но всяко индивидуално стадо може да 
има различни изисквания за мениджмънт, за да постигне тези цели. За да може да разбере тези индивидуални 
изисквания и да реагира по подходящия начин за всяко стадо, птицевъдът трябва да познава и усеща какво е 
нормално за стадото.

Микроклиматът и поведението на стадото трябва да се наблюдават по различно време на деня от един и същ 
човек. Тези наблюдения трябва да се извършват по всяко време при извършване на ежедневните дейности 
по мениджмънт в сградата, но е особено важно да се извършват и някои специфични инспекции с цел 
наблюдаване поведението на стадото.

Преди да влезете в сградата, обърнете внимание на времето и заобикалящите Ви атмосферни условия. Това 
ще Ви даде възможност да предвидите как би трябвало да работят вентилаторите, отоплителните уреди, 
охлаждащите клетки и отвори при сравнение със заложените в системата позиции.

При влизане в сградата, почукайте внимателно и постепенно отворете вратата. Като влизате, си задайте 
следния въпрос.

Отваря ли се вратата на сградата с леко, с никакво или с високо съпротивление?
Това ще е признак за налягането на въздуха в сградата и ще отрази настройките на вентилационната система, 
например отвори, работа на вентилатори.

Влезте бавно в сградата и спрете, за да свикнат птиците с присъствието ви. В това време непрекъснато използвайте 
всичките си сетива, за да прецените състоянието на стадото,  ГЛЕДАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ, ПОМИРИШЕТЕ И УСЕТЕТЕ.

ГЛЕДАЙТЕ:

•	 Разпределението на птиците по пода. Има ли конкретни места, които птиците избягват, което би 
предполагало проблем с микроклимата (течение, студ, светлина)?

•	 Дишането на птиците. Дишат ли затруднено птиците? Само в дадена зона ли дишат затруднено, което би 
предполагало въздушно течение или проблем с температурата?

•	 Поведението на птиците – хранене, пиене и почиване. При нормални обстоятелства бройлерите ще 
бъдат равномерно разпределени в извършване на тези дейности.

•	 Брой на работещи вентилатори, позиция на отворите и дали работят отоплителни уреди? Включват 
ли се брудерите, когато вентилаторите се изключат или вентилатори и брудери работят едновременно, 
т.е. дали има нужда от настройка на позициите?

•	 Охлаждаща клетка. В зависимост от зададените позиции дали питата е влажна, суха или комбинация от 
двете? Работи ли помпата за вода и равномерно ли се разпределя водата?

•	 Състояние на постелята. Има ли запушване, заради течащи поилки или излишък на вода от охлаждащите 
клетки? Навлиза ли студен въздух в сградата и пада ли на пода?

•	 Хранилки и поилки. Намират ли се на точната височина, има ли достатъчно фураж в тях, имат ли поилките 
теч? Какво е качеството на фуража?

СЛУШАЙТЕ: 

•	 Птиците. Хълцат/ кихат ли птиците или издават някакви шумове при дишане? Каква е вокализацията им? 
Често е най-добре това да се прави вечер, когато шума от вентилацията е по-слаб? Как звучат птиците в 
сравнение с предишни посещения, дали това е отговор на ваксинация или е свързано с прашен и лош 
микроклимат?

•	 Хранилки. Непрекъснато ли работят механичните шнекове? Запълнен ли е фуражния контейнер?
•	 Вентилатори. Шумни ли са лагерите на вентилаторите? Звучат ли ремъците на вентилаторите, сякаш са 

разхлабени? Редовната поддръжка може да предотврати проблеми с микроклимата, свързани с качество 
на въздуха, което е по-ниско от оптималното.

УСЕТЕТЕ:

•	 Въздуха. Как усещате въздуха на лицето си? Застоял (влажен), студен, горещ, движещ се с висока скорост 
или без скорост? Всички тези, отделно или в комбинация, може да говорят за проблем с микроклимата 
като недостатъчна минимална вентилация.

•	 Физическото качество на фуража. Сухи ли са натрошените гранули, разчупват ли се гранулите лесно в 
ръката и в хранилката?

•	 Състоянието на постелята. Вземете и усетете състоянието й. Ако постелята остане цяла след компресиране 
(не е еластична), това говори за завишена влажност и може да означава неадекватна вентилация.

ПОМИРИШЕТЕ:
 
•	 Фуража. На какво мирише фуража? Свежо ли мирише или на мухъл?
•	 Микроклимата. Как мирише микроклимата, може ли да усетите миризма на амоняк?

След първоначалното влизане в сградата и наблюдение на стадото и микроклимата, минете бавно през цялата 
сграда като извършите оценка на гореспоменатите неща. Преминаването през цялата сграда е важно, за да 
се уверите, че има минимални колебания в микроклимата и в поведението на птиците из сградата, а не само 
в района, където стоите вие. Докато се придвижвате из сградата, наведете се на нивото на птиците. Вземете 
които и да е птици, които не бягат от вас. Болни ли са? Колко птици са засегнати? Преценете начина, по който 
стадото се движи пред вас и зад вас. Преместват ли се птиците, за да запълнят пространството, което се 
създали, докато се движите?

Периодично спирайте, за да вземете и извършите оценка на отделни птици за следното:
•	 Очи	трябва да са ясни, без признаци за дразнения.
•	 Кожа трябва да бъде без петна, без драскотини или следи от екземи.
•	 Гърди да бъдат без петна и без мехури.
•	 Оперение да бъдат чисти и без наличие на стърчащи пера.
•	 Здраве	на	краката.	Каква е походката на птиците?
•	 Стъпала	и	стави да бъдат чисти и без признаци на дразнения.
•	 Клоака да бъде чиста и без следи от редки изпражнения.
•	 Клюн	и	език да не се наблюдава отделяне на назален секрет (или залепване на фураж по клюна), както и 

да няма признаци за обезцветяване на езика.
•	 Гуша.	 Хранят ли се? Съдържа ли гушата постеля? Много твърда ли е гушата или мека? Това дава 

информация за наличието на вода.
•	 Общо	поведение	и	пъргавина.

Тези наблюдения ще ви помогнат за изграждане на ясна представа за всяко отделно стадо/ сграда. Запомнете, 
няма две еднакви стада или еднакви сгради!

Сравнете информацията за „усещането за стадото“ с действителните записки във фермата. Насочени към 
птиците ли са? Ако има нередности, те трябва да бъдат разгледани и да се състави план за действие, който да 
бъде насочен към всякакви проблеми, които биха възникнали.

Усещането за стадото, в комбинация със знанията на птицевъда, опита и уменията в отглеждането ще създаде 
един завършен технолог, който ще притежава и лични качества като търпение, отдаденост и съпричастност 
при работа с птиците. Добрата грижа за птиците не само ще покаже, че птиците са подвластни на "Петте 
свободи при осигуряване благосъстоянието на животните" (Фигура 4), но и ще осигури ефективност и 
доходност.

Птицевъдство Птицевъдство
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Цел

Да се постигне ранно развитие на хранилно и поилно поведение, което ще позволи достигане на целевия 
профил на живото тегло, с максимална изравненост и добро благосъстояние.

Принципи

Пилетата трябва да бъдат доставени колкото може по-скоро след излюпване във фермата за бройлери и да 
бъдат незабавно нахранени. Трябва да им бъде осигурен подходящ микроклимат и условия за брудинг, който 
да се контролира, за да се отговори на техните хранителни и физиологични нужди. Това подпомага ранно 
развитие на хранилно и поилно поведение, оптимизиране на вътрешното, органното и скелетното развитие за 
поддържане натрупването на телесна маса през периода на растеж.

Въведение

През първите десет дни от живота, микроклиматът на пилетата се променя от този на люпилния шкаф до този на 
бройлерната сграда, налице са съществени изменения в това как и откъде пилето получава хранителни вещества.

В крайните етапи на инкубация и като новоизлюпено, пилето получава всички хранителни вещества от жълтъка 
на яйцето. След пристигане във фермата, то трябва да получава хранителните си вещества от фураж, под 
формата на пресети, натрошени или мини гранули от автоматизираната хранилна система и върху хартия на 
пода на сградата. Ранният микроклимат (температура, относителна влажност, постеля, достъп до фураж и вода) 
трябва да направи този преход, колкото е възможно по-бързо и по-лесно, така че пилетата да могат да изградят 
здравословно хранилно и поилно поведение. Като новоизлюпено, остатъчния жълтък осигурява на пилето 
защитен запас от антитела и хранителни вещества, докато се появи източник на фураж. Ако пилето получи 
фураж веднага след излюпване, растежът ще започне незабавно, а остатъчният яйчен жълтък ще се мобилизира, 
веднага след като фуража навлезе в червата, давайки му полезен тласък за растеж. Ако фуражът не се достави 
непосредствено след излюпване, пилето ще остане зависимо от остатъчния жълтък за хранителни вещества, 
а растежът ще се забави. Стадо, в което някои пилета не са започнали да се хранят на първия, втория  и дори 
на третия ден, ще бъде неизравнено и средното тегло на стадото при клане ще бъде значително по-ниско. 
Недостатъците в ранния мениджмънт или микроклимат ще намалят текущата или крайната продуктивност на 
стадото. 

Ако цялото стадо понесе добре тези преходи от люпилния шкаф до сградата за бройлери и ако приемем, че 
факторите хранене и микроклимат не възпрепятстват растежа, тогава теглото на седемдневна възраст трябва 
да бъде поне 4 пъти по-високо от това на еднодневното пиле.
 

Качество на пилетата и продуктивност на бройлерите

Крайната продуктивност на бройлера и доходността зависят от вниманието към детайлите по време на 
целия производствен процес. Това включва добър мениджмънт на здрави родители, внимателни дейности в 
люпилнята и доставяне на пилета с добро качество и изравненост.

Качеството на пилетата е резултат от взаимодействието между мениджмънта на родителите, тяхното здраве 
и хранене, както и мениджмънта на инкубацията. Пиле с добро качество, което е менажирано правилно, 
предоставя добра основа за бъдещата бройлерна продуктивност.

Раздел 1 - Мениджмънт на пилета
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Птицевъдство

Other Налична полезна информация

Плакат Aviagen: Първите 24 часа
Технически бележки Ross: Мениджмънт на бройлери за птици,
 отглеждани за ниско тегло при клане

Useful
Information

Фигура 4: Петте свободи при осигуряване благосъстоянието на животните.

Петте свободи при осигуряване благосъстоянието на птиците 

• Предпазване от глад и жажда.

• Предпазване от дискомфорт.

• Предпазване от болка, нараняване и заболяване.

• Свобода за изразяване на нормално поведение.

• Предпазване от страх и безпокойство.
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Планиране  

Очакваната дата на доставка, времето и броя на пилетата, трябва да се уговорят с доставчика доста по-рано. 
Това ще осигури подходящи условия за брудинг на място и пилетата ще могат да бъдат разтоварени и 
правилно настанени възможно най-бързо.

Местоположението на стадата бройлери трябва да бъде планирано, за да е сигурно, че разликите във 
възрастта и имунния статус на родителските стада-донори са минимизирани. Това ще намали вариацията на 
крайното живо тегло на бройлерите. Донорско стадо на една възраст в една сграда е идеалния вариант. Ако не 
може да се избегнат смесените стада, тогава поставете родителските стада с приблизително еднаква възраст 
заедно. Избягвайте смесване на пилета от родителски стада на възраст под 30 седмици с пилета от родителски 
стада на възраст над 40 седмици. 

Ваксинацията на родителите-донори, повишава защитата на потомството с майчини антитела и успешно 
защитава бройлерите от заболявания, които влошават продуктивността (като инфекциозен бурзит, птича 
анемия и реовирус). Познаването на ваксинационната програма на донорското стадо осигурява информация 
за първоначалния здравен статус на бройлерното стадо. 

Люпилнята и транспортната система трябва да гарантират че :
• Правилните ваксини са приложени на всички пилета в точната дозировка и в правилната форма. За 

извършването на това, трябва да се назначи правилно обучен персонал, както и да се използва точната 
екипировка.  

• Пилетата се поставят в затъмнена среда, където микроклимата се контролира правилно, за да се успокоят 
преди транспортиране. 

• Пилетата се натоварват за транспортиране към фермата за бройлери, посредством товарни отвори с 
контролиран микроклимат, в камиони (Фигура 5), с предварително осигурени оптимални условия (Таблица 1). 

• Пилета пристигат във фермата навреме, за да имат достъп до фураж и вода, колкото може по-скоро след 
излюпване.

Фигура 5: Типични превозни средства за доставка на пилета с контролиран микроклимат.

Таблица 1: Обобщение на оптималните условия – съхранение на пилета и транспорт.

Температура 22 до 28oC (71.6 до 81.4oF)+

Влажност Минимум 50% RH++

Обмен на въздуха 0.71 м3/мин (25 cfm) за 1000 пилета

БЕЛЕЖКИ: RH представлява относителна влажност. CFM означава кубични фута на минута.

+Условията в зоната за съхранение или транспортното средство, трябва да се настроят съобразно реалната 
температура на пилетата. Температурите, измерени в клоаката, трябва да са между 39.4 и 40.5°C (103 и 105°F). Друг 
вариант, по който температурата и влажността сред пилетата могат да се контролират е да се използва Таблица 2 
като ориентир. Тези условия на зоната за съхранение или транспортното средство, трябва да осигурят температури от 
30-35°C (86-95 °F) и RH от 70-80% между пилетата. По-важно е да се постигне температурата при клоаката на пилетата 
(или препоръчителна температура и RH между пилетата), отколкото просто да се следват препоръчителните 
температурни настройки за превозното средство, тъй като настройките могат да варират, в зависимост от 
изискванията на производителя. Често се случва да се констатира, че температурата и влажността, посочена от 
датчици или други уреди за тяхното измерване са в рамките на препоръчителните нива, но телесната температура на 
пилетата е извън препоръчителния диапазон. Когато това се случи, трябва да се предприемат корективни действия, за 
да се постигне правилната телесна температура на пилетата. 

++Влажността трябва да се поддържа по време на дълго транспортиране в студено време, когато отоплителните уреди 
работят дълго време или когато въздухът е сух.

Качество на пилетата

Пилето с добро качество (Фигура 6) трябва да бъде чисто след излюпване. То трябва да стои здраво и да се 
движи добре, да бъде пъргаво и активно. Не трябва да има деформации, жълтъчната торбичка да е напълно 
резорбирана и пъпът да е заздравял. То трябва  да издава звуци на задоволство.

Фигура 6: Пример за пилета с добро качество.

 
• Ако на пиле с добро качество му се осигури правилно хранене и брудинг през първите седем дни, то 

смъртността би била под 0,7% при оптимално живо тегло, постигнато изравнено.
• Ако качеството на пилето е по-ниско от желаното, гледачът трябва да осигури незабавна обратна връзка 

с люпилнята за точното естество на проблема. 
• Ако условията по време на престоя на пилетата в люпилнята, по време на транспорта до фермата или по 

време на брудинга не са оптимални, проблемът с качеството на пилетата ще се влоши

Температура при клоаката на пилетата

Поддържането на оптимална телесна температура на пилетата по време на обработката и престоя им в люпилнята, 
по време на транспортирането им до фермата и през първите 4-5 дена от брудинга във фермата е ключов момент в 
постигането на най-добрия старт и последващата продуктивност на бройлерите. Правилната телесна температура 
на пилетата обикновено се постига посредством условията на микроклимата в диапазона представен в Таблици 1, 2 
и 3. Все пак, всяка препоръчителна температура, влажност и скорост на въздуха на микроклимата, в това или друго 
издание, са само ориентировъчни. Единствените правилни условия на микроклимата са тези, при които всички 3 
фактора в цялост допринасят за правилната телесна температура на пилетата през първите 4-5 дена след излюпване, 
а именно между 39.4 и 40.5°C (103 и 105°F), измерена с термометър Braun Thermoscan® в клоаката на пилето. 

Температурата в клоаката трябва да се измерва на поне 5 пилета от поне 3 различни места в сградата през първите 
4-5 дена след настаняване. Особено внимание трябва да се обърне на студените и топлите зони на сградата (напр. 
стените или под брудерите). За да се измери температурата при клоаката, внимателно вземете пилето и го дръжте 
по начин, при който клоаката е видима, поставете върха на Thermoscan® върху голата кожа и отчетете температурата 
(Фигура 7).

Забележка: Не трябва да бъде измервана температурата в клоаката на пилетата, ако тя е влажна или 
замърсена. 

Фигура 7: Измерване температурата в клоаката на пилетата.

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета
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Измерването на телесната температура на пилетата от различни зони на превозното средство по време на 
разтоварването във фермата (5 пилета от кутия, взета от предната, средната и задната част на превозното 
средство) може да предостави полезна информация за изравнеността на температурата и условията на 
микроклимата по време на транспортиране.

Мениджмънт на пилета 

Подготовка на фермата

Биозащита
Индивидуалните местонахождения трябва да побират птици на еднаква възраст (т.е. те трябва да се отглеждат 
на принципа „всичко пълно – всичко празно”). Програмите за ваксинация и чистене са по-трудни и по-малко 
ефективни в местата с пилета на различна възраст и поради това там е много по-вероятно да се появят 
здравословни проблеми и продуктивността ще е под оптималната. 

Сградите, площите около тях и цялото оборудване трябва да бъдат щателно почистени и дезинфекцирани, 
преди пристигането на постелъчния материал (постелята) и пилетата (вж. раздела за Здраве и Биозащита). 
Впоследствие трябва да има системи за мениджмънт, които да предотвратят навлизането на патогени в сградата. 
Превозните средства, оборудването и хората трябва да се дезинфекцират преди влизане в сградата (Фигура 8).

Фигура 8: Примери за добри процедури на биозащита.

Подготовка на сградата и дизайн
Пилетата не могат да регулират телесната си температура преди да станат на 12-14 дена. Оптималната телесна 
температура трябва да се постигне чрез осигуряване на оптимална околна такава. Подовата температура при 
настаняване на пилетата е толкова важна, колкото и тази на въздуха, затова предварителното затопляне на 
сградата е съществено.

Сградите трябва предварително да бъдат отоплени минимум 24 часа преди пристигането на пилетата. 
Температурата и относителната влажност (RH) трябва да се стабилизират при препоръчителните стойности, за 
да се осигури комфортен микроклимат за пилетата при пристигането им. Може да е необходимо сградата да 
се отопли за период по-дълъг от 24 часа преди пристигането на пилетата, за да може вътрешната й структура 
ефективно да се затопли. Необходимото време за предварително затопляне ще зависи от продължителността 
на интервала между две зареждания и географския регион (тези със зимни месеци с температури под нулата 
може да се нуждаят от по-дълъг период на предварително затопляне).

Препоръчителните стойности на микроклимата при настаняване са: 
•	 Температура на въздуха: 30°C/86 0F (измерена на височината на пилетата там, където са фуража и водата).
•	 Температура на постелята: 28-30°C (82.4-86.0 0F). 
•	 RH: 60-70%. 

Температурата и RH трябва редовно да се наблюдават, за да се осигури еднакъв микроклимат в цялата брудинг 
зона, но несъмнено най-добрия показател за подходящите условия на микроклимата е поведението на пилетата.

Преди пристигането на пилетата, постелята трябва да се разпредели равномерно с дебелина 5 до 10 см (2 до 4 
инча). Неравномерното разпределение на постелъчния материал може да ограничи достъпа до фураж и вода и 
да доведе до загуба в изравнеността на стадото. Дебелината на постелята може да се намали до не повече от 5 
см (2 инча) там, където подходящи (28-30°C/82.4-86.0 0F) подови температури са достигнати и когато разходите 
за обезвреждането й са от значение. Дълбочина на постелята под 5 см (2 инча) не е препоръчителна, тъй като тя 
не може да осигури надеждна изолация от студените подове, ще има лоша абсорбция на влага и ще доведе до 
увеличен контакт с торта. Неподходящата дълбочина на постелята увеличава нивата на кондензация на пода на 
сградата. В географски райони със студени зимни месеци задържането на топлина от бетонните подове е доста 
по-ниска. Дълбочина на постелята от 10 см (4 инча) е полезна за осигуряване на по-висока изолация при тези 
условия, дори когато е осигурено допълнително отопление. 

Трябва да се осигурява прясна, чиста вода за всички пилета, по всяко време, която да е разположена на 
необходимата височина (вж. раздела за Осигуряване на фураж и вода). Нипелните линии трябва да се 
монтират така, че на 12 птици да се осигури 1 нипел или по минимум 6 камбановидни поилки на 1000 пилета. 
Освен това, трябва да се осигурят 10 допълнителни мини-поилки или тавички на 1000 пилета. Линиите с вода 
трябва да се напълнят непосредствено преди пристигане на пилетата и да се обезвъздушат. Ако се използват 
нипелни линии, това може да се направи чрез почукване или разклащане на линиите, докато на всеки нипел 
се появи капка вода. Процесът, също така, ще подпомогне пилетата в по-бързото намиране на вода, след като 
бъдат поставени в зоната за брудинг. Ако се използват камбановидни поилки, всички поилки в зоната за брудинг 
трябва да се проверят за наличие на вода. Не давайте охладена вода на пилетата.  

Първоначално трябва да се осигури фураж под формата на натрошени гранули без прахови съставки или мини 
гранули, поставени на хранилна тавичка (1 на 100 пилета) и/или на хартия (заемащи поне 80% от брудинг зоната). 
При настаняване пилетата трябва да се поставят директно върху хартията, за да намерят веднага фуража. Ако 
хартията не се разпада самостоятелно, то тя трябва да се премахне от сградата след 3-ия ден. 

Автоматичните хранилни и поилни системи да се намират в близост до хартията.  

През първите 7 дни да се осигури 23-часово осветление с интензитет 30-40 лукса (3-4 fc) и 1 час тъмнина 
(по-малко от 1.4 лукса или 0.04 fc), за да се подпомогне адаптирането на пилето към новия микроклимат и да 
се поощри приема на фураж и вода.

Ако смесването на пилета от различни родители е неизбежно, то такива пилета трябва да се отглеждат през 
брудинг-периода в различни части на сградата. Пилета от млади родители, на по-малко от 30 седмици, в 
сравнение с по-старите стада на повече от 50 седмици, изискват по-висока стартова температура с +1°C или 2  
0F по-топло спрямо посочения температурен профил. (Таблица 2).

През ранните етапи на брудинга, ако се използва обръч за контролиране движението на пилетата, то зоната 
контролирана от него трябва постепенно да се разширява от 3-дневна възраст и той да бъде напълно 
отстранен до 5-7 дневна възраст.

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета

•	 Контролирайте разпространението на заболявания чрез 
настаняване на птици на еднаква възраст във фермата. Най-добрата 
система е „всичко пълно – всичко празно”. 

•	 Осигурете биозащитена чиста сграда за цялото стадо пилета.

•	 Планирайте настаняването, за да намалите физиологичните и имунни 
разлики между пилетата. Използвайте единични донорски стада, ако е 
възможно. 

•	 Съхранявайте и транспортирайте пилетата в условия, които 
възпрепятстват дехидратацията и други видове стрес. 

•	 Температурата в клоаката на пилетата трябва да бъде поддържана 
между 39.4 и 40.5°C (103 и 105°F) по време на престоя им в люпилнята, 
транспорта им до фермата и през първите 4-5 дена от брудинга.

•	 Поддържайте високи нива на хигиена и биозащита в люпилнята и по 
време на транспортиране 

Key
Points

Key
Points

Other Налична полезна информация

Люпилня Как да: Проверите дали Вашите пилета се 
чувстват комфортно

Useful
Information
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Схема за брудинг
Съществуват 2 основни системи за температурен контрол при брудинг на пилета-бройлери: 
1. Брудинг-зона (конусни или излъчващи отоплители). Източникът на топлина е локален, така че пилетата 

може да се отдалечат до по-хладни места и така да си изберат предпочитаната температура.
2. Брудинг в цялата сграда. Източникът на топлина е по-голям и се разпростира по-нашироко, така че 

пилетата имат по-малка възможност да изберат предпочитаната температура. Брудингът в цяла сграда 
се използва в ситуации, когато цялата сграда или определена част от нея се отопляват от директен или 
индиректен източник на топлина и целта е да се достигне еднаква температура на цялата сграда или 
въздуха. 

Съществуват и други системи за температурен контрол при брудинг. Такива са сгради за бройлери с подово 
отопление, люпене в сградите за бройлери и люпилно-брудерни системи. Тези системи трябва да се 
контролират, следвайки указанията на производителя. 

Независимо каква брудинг-система се използва целта е, колкото може по-рано да се поощри приема на 
фураж и активността. Достигането на оптимална температура и относителна влажност (RH) е особено важно. 
Идеалният температурен режим за брудинг е посочен в Таблицата 2. 

Таблицата 2: Температура в сградата за бройлери. След 27-дневна възраст температурата трябва да остане 
20°C (68°F) или да се промени съобразно поведението на птиците. 

Възраст 
(дни)

Температурен режим за 
брудинг на цяла сграда в 

oC (oF)

Температурен режим за
брудинг-зона в oC (oF)

Ръб на брудера 
(A)

2 м (6.6 ft) от ръба на брудера 
(B)

Един ден 30 (86) 32 (90) 29 (84)

3 28 (82) 30 (86) 27 (81)

6 27 (81) 28 (82) 25 (77)

9 26 (79) 27 (81) 25 (77)

12 25 (77) 26 (79) 25 (77)

15 24 (75) 25 (77) 24 (75)

18 23 (73) 24 (75) 24 (75)

21 22 (72) 23 (73) 23 (73)

24 21 (70) 22 (72) 22 (72)

27 20 (68) 20 (68) 20 (68)

Брудинг  - зона 
Схемата на брудинг - зона, която е посочена на Фигура 9, е типична за 1000 еднодневни пилета. Те се 
настаняват на площ 5 на 5 м или 16.4 на 16.4 фута (25 м2/269 кв. фута), което дава първоначална гъстота на 
настаняване 40 пилета на м2 (3.7 пилета на кв. фут). Ако гъстотата се увеличи, броят хранилки и поилки, както 
и капацитета за отопление на брудера също трябва да се увеличи.

•	 Предварително затоплете сградата и стабилизирайте температурата 
и влажността, най-малко 24 часа преди пристигането на пилета. 

•	 Равномерно разстелете постелята на подходяща дълбочина (5 до 10 
см/ 2 до 4 инча) .

•	 Незабавно осигурете фураж и вода за пилетата. 
•	 Осигурете 23-часово осветление за първите 7 дена, за да поощрите 

приема на фураж и вода. 
•	 Поставете допълнителни хранилки и поилки близо до основните 

системи за хранене и поене. 

Фигура 9: Типична схема на брудинг-зона (1,000 пилета).

В рамките на изложеното на Фигура 9, Фигура 10 показва зоните на намаляване на температурата около 
брудер – зоната. Те са отбелязани с А (ръб на брудера) и В (2м/ 6.6 фута от ръба на брудера). Съответните 
оптимални температури са посочени в Таблица 2. 

Фигура10: Брудинг - зона – зони на понижаване на температурата

 

Брудинг в цялата сграда
При използване на система за брудинг в цялата сграда, няма температурно понижение в сградата, въпреки 
че могат също да бъдат осигурени допълнителни брудери. Източникът на топлина в цялата сграда може да 
бъде пряк и непряк (като се използва горещ въздух). На Фигура 11 е посочена схема на брудинг в цяла сграда.

B A A B

Brooder

2	m	
(6.6	ft)

2	m	
(6.6	ft)

A –  Brooder edge 
B – 2 m (6.6 ft) from brooder edge

KEY

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета
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ЛЕГЕНДА

80% покритие с хартия

Автоматични панерни хранилки

Нипелна линия

Мини поилка

2 м (6.6 ft) 2 м (6.6 ft)

5 м (16.5 ft)

Брудер

Брудер

2 м
(6.6 ft)

2 м
(6.6 ft) ЛЕГЕНДА

A –  Ръб на брудера
B – 2 м (6.6 ft) от ръба на брудера
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Фигура 11: Типична схема на брудинг в цяла сграда.

Настаняване на пилета

Преди доставяне на пилетата, да се извърши окончателна проверка за наличието на фураж и вода и 
разпределението им из сградата.

Пилета трябва да се настанят бързо, внимателно и равномерно върху хартия в брудинг-зоната. (Фигура 12). 
Колкото по-дълго пилетата останат в кутиите след излюпване, толкова по-голяма е вероятността от възможна 
дехидратация. Това може да доведе до ранна смъртност и намален растеж спрямо посочения до седмия ден 
и крайното живо тегло.

Празните кутии от пилета веднага да се премахнат от сградата.

Фигура 12: Настаняване на пилета.
.

След настаняване, пилетата да се оставят да се успокоят 1-2 часа, за да привикнат към новия микроклимат. След 
това да се извърши проверка дали всички те имат достъп до фураж и вода и дали условията на микроклимата 
са в норма. При необходимост да се извършат настройки на оборудването и температурите. 

.

•	 Разтоварете пилетата и веднага ги настанете върху хартия в зоната за 
брудинг.

•	 Подредете оборудването, за да могат пилетата лесно да достигат водата 
и фуража. 

•	 Оставете пилетата да се успокоят за 1-2 часа като им осигурите достъп до 
вода и фураж. 

•	 Проверете фуража, водата, температурата и влажността след 1-2 часа и 
ги регулирайте при нужда.

Контрол на микроклимата 

Влажност
Относителната влажност (RH) в люпилния шкаф в края на инкубационния процес, ще бъде висока (около 80%). 
Сгради с отопление на цялата сграда, особено където се използват нипелни поилки, могат да имат ниски нива на 
относителна влажност под 25%. Сгради, с по-конвенционално оборудване (като брудер зони, които произвеждат 
влага като вторичен продукт при горене и камбановидни поилки, които имат открита водна повърхност) 
имат много по-висока относителна влажност, обикновено над 50%. За да се ограничи шока на пилетата след 
прехвърлянето им от инкубатора, нивата на относителна влажност (RH) в първите 3 дни трябва да са около 60-70%. 
Пилета, държани при подходящите нива на влажност са по-малко склонни към дехидратация и като цяло имат 
по-добър и изравнен старт. 
RH в сградата за бройлери трябва да се следи ежедневно, като се използва хигрометър. Ако той падне под 50% 
през първата седмица, микроклиматът ще бъде сух и прашен. Пилетата ще започнат да се дехидратират и ще бъдат 
предразположени към дихателни проблеми. Продуктивността ще бъде негативно повлияна, тогава е нужно да се 
предприемат действия за увеличаване на RH.
Ако сградата е оборудвана с разпръскващи дюзи с високо налягане (мъглообразуватели) за охлаждане при висока 
температура, то те могат да се използват за повишаване на RH през периода на брудинга. В противен случай, RH 
може да се увеличи чрез използването на портативни пръскачки и чрез напръскване на стените с фина мъгла. 
С растежа на пилето, идеалната RH спада. Висока RH - (над 70%) от 18-я ден нататък, може да причини навлажняване 
на постелята и проблеми, свързани с това. С увеличаване живото тегло на бройлерите, нивата на относителна 
влажност (RH) могат да се контролират чрез използване на вентилационни и отоплителни системи (вж. раздела за 
Сгради и Микроклимат).

Взаимодействие между температура и влажност
Температурата на животното зависи от околната температура, измерена със „сух” термометър и относителната 
влажност. Всички животни отделят топлина към околната среда чрез изпарение на влагата от дихателния тракт и 
през кожата. При висока RH се получава по-малка загуба на топлина, което увеличава телесната температура на 
пилетата (температурата, която пилетата чувстват) при определена температура, измерена със „сух” термометър. 
Ниската RH намалява телесната температура, така че при ниска RH температурата, измерената със „сух” термометър 
трябва да се увеличи, за да я компенсира.
Таблица 3 показва връзката между RH и телесната температура. Ако RH е извън оптималния диапазон, 
температурата на сградата на нивото на пилетата, трябва да се регулира така, че да отговаря на посочената в 
Таблица 3.

Таблица 3: Температури, измерени със „сух” термометър, необходими за постигане на еквивалентни температури 
при променяща се RH. Температури, измерени със „сух” термометър при идеална RH за определена възраст са 
оцветени в червено.

Възраст 
(дни)

Температура със „сух“ термометър при RH%
oC (oF)

40 50 60 70 80
Един ден 36.0 (96.8) 33.2 (91.8) 30.8 (84.4) 29.2 (84.6) 27.0 (80.6)

3 33.7 (92.7) 31.2 (88.2) 28.9 (84.0) 27.3 (81.1) 26.0 (78.8)

6 32.5 (90.5) 29.9 (85.8) 27.7 (81.9) 26.0 (78.8) 24.0 (75.2)

9 31.3 (88.3) 28.6 (83.5) 26.7 (80.1) 25.0 (77.0) 23.0 (73.4)

12 30.2 (86.4) 27.8 (82.0) 25.7 (78.3) 24.0 (75.2) 23.0 (73.4)

15 29.0 (84.2) 26.8 (80.2) 24.8 (76.6) 23.0 (73.4) 22.0 (71.6)

18 27.7 (81.9) 25.5 (77.9) 23.6 (74.5) 21.9 (71.4) 21.0 (69.8)

21 26.9 (80.4) 24.7 (76.5) 22.7 (72.9) 21.3 (70.3) 20.0 (68.0)

24 25.7 (78.3) 23.5 (74.3) 21.7 (71.1) 20.2 (68.4) 19.0 (66.2)

27 24.8 (76.6) 22.7 (72.9) 20.7 (69.3) 19.3 (66.7) 18.0 (64.4)

*Температурните изчисления са базирани на формулата на Д-р Малкълм Мичъл (Шотландски колеж по земеделие).

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета
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ЛЕГЕНДА

80% Покритие с хартия

Автоматични панерни хранилки

Нипелна линия

Мини поилка

2 m (6.6 ft) 2 m (6.6 ft)

5 m (16.5 ft)
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Във всички етапи поведението на пилетата трябва да се наблюдава, за да се уверите, че усещаната от пилето 
температура е адекватна (виж Мониторинг на поведението на пилетата). Ако поведението сочи, че на пилетата 
им е прекалено студено или прекалено топло, температурата на сградата трябва да се регулира.

Вентилация 
Вентилация без течения, е нужна в брудинг периода за: 
• Да поддържа температурите и относителната влажност (RH) на нужното ниво. 
• Да позволи достатъчно въздух да циркулира, за да се предотврати натрупването на вредни газове като 

въглероден оксид (от нафтовите/ газови печки, разположени в сградата), въглероден диоксид и амоняк. 

Добра практика е да се установи минимална степен на вентилация от първия ден, която да осигурява чист въздух 
на чести и редовни интервали. (вж. раздела за Сгради и микроклимат). Вентилатори за вътрешна циркулация могат 
да бъдат използвани, за да поддържат равномерно качество на въздуха и температурата на нивото на пилетата. 

Поддържането на брудинг температурите трябва да има приоритет спрямо вентилацията и смяната на въздуха, ако 
се налага избор. Малките пилета, особено от млади родителски стада са по-податливи на ефекта от охлаждащия 
вятър, поради това реалната скорост на въздуха на пода трябва да е по-ниска от 0,15 м в секунда (30 фута на минута) 
или колкото може по-ниска.

Мониторинг на температурата и RH
Температурата и относителната влажност трябва често и редовно да се наблюдават – поне два пъти дневно, през 
първите пет дена, и по един път на ден след това. Сензорите за температурата и влажността на автоматичните 
системи трябва да са разположени на нивото на пилетата, на максимум 30 см (12 инча) височина от пода (Фигура 13). 
Трябва да се поставят на разстояние 2 м (6.6 фута)от ръба на брудера, а в целите сгради минимум в 2 точки, които 
да са на еднакво разстояние в сградата, извън пряката зона на отоплителната система, с цел избягване на неточно 
измерване. 

Трябва да се използват обикновени термометри, за да се засича точността на електронните сензори, контролиращи 
автоматичните системи. Автоматичните сензори трябва да се калибрират поне веднъж за всяко стадо.

Фигура 13: Правилно разположение на сензорите за температура и влажност. 

•	 Поддържайте влажност между 60-70% през първите 3 дни и над 50% през 
останалия брудинг период (до 10-дневна възраст).

•	 Температурата е важна по време на брудинга, за да се стимулира активността и 
апетита. Тя трябва да се поддържа според препоръките.

•	 Регулирайте температурните настройки, ако RH е над или под препоръчителните 
стойности, като следите промените в поведението на пилетата.

•	 Следете редовно температурата и относителната влажност и проверявайте 
автоматичното оборудване с ръчно измерване на нивото на пилетата. 

•	 Установете минимална норма на вентилация от първия ден, за да осигурите свеж 
въздух и да премахнете отпадните газове. 

•	 Избягвайте течение. 
•	 Използвайте поведението на пилетата и температурата, измерена в клоаката, за да 

определите дали условията на микроклимата са подходящи.

Мониторинг на поведението на пилетата

Температурата и влажността редовно трябва да бъдат следени, но засега най-добрия индикатор за правилните 
условия за брудинг е честото и внимателно наблюдение на поведението на пилетата. В общия случай, ако 
пилетата са разпределени равномерно в зоната за брудинг (Фигура 14) това показва, че микроклимата е 
добър за тях и няма нужда от настройване на температурата и/ или относителната влажност. 

Фигура 14: Поведение на пилетата, когато условията на микроклимата са подходящи.

Ако пилетата са групирани заедно под отоплителните уреди или в рамките на зоната за брудинг (Фигура 15), 
това показва, че им е студено и температурата и/ или относителната влажност трябва да се повишат.

Фигура 15: Поведение на пилетата при студени условия на микроклимата

Ако пилетата са струпани близо до стените на сградата или огражденията на брудинг-зоната и са далеч от 
източниците на топлина и/ или дишат задъхано (Фигура 16), това показва, че им е горещо и температурата и/
или относителната влажност трябва да се понижат. 

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета
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Фигура 16: Поведение на пилетата при горещи условия на микроклимата.

Оценка на старта на пилетата

Пилетата са гладни, когато им се даде фураж за първи път, което означава, че те трябва да се нахранят добре и да 
си напълнят гушите. Проверката на гушата в ключови моменти след настаняване е добър начин за определяне 
развитието на апетита и проверяване дали всички пилета са открили фуража и водата. Проверката за това 
дали гушата е пълна трябва да се прави през първите 48 часа, но първите 24 часа след настаняване са от най-
голямо значение. Първоначална проверка 2 часа след настаняване ще покаже дали пилетата са намерили 
фураж и вода. Последващи проверки на 4,8,12, 24 и 48 часа след пристигане във фермата също трябва да 
се правят с цел да се оцени развитието на апетита. За да направите това, групи от по 30-40 пилета трябва 
да бъдат събрани от 3-4 различни места на сградата. Гушата на всяко пиле трябва да се опипа внимателно. 
При пилета, които са намерили фуража и водата, гушата ще бъде пълна, мека и закръглена (Фигура 17). Ако 
гушата е пълна, но първоначалната форма на натрошената гранула все още личи, това означава, че пилето не 
е поело достатъчно вода. Целта е степента на напълване на гушата да е 80% 4 часа след пристигането, а 24 
след пристигането – да е 95-100% (Таблица 4).

Фигура 17: Пълна гуша след 24 часа. Пилето в ляво има пълна и закръглена гуша, а на това в дясно гушата е 
празна. 

•	 Поведението на пилетата трябва да се наблюдава често и отблизо.
•	 Настройките в микроклимата на сградата трябва да се правят 
•	 в отговор на поведението на пилетата.

Таблица 4: Препоръки за оценка дела на пълните гуши.

Време на напълване на гушата след 
настаняване

Целеви дял с пълни гуши
(% на пилетата с пълни гуши)

2 часа 75

4 часа 80

8 часа >80

12 часа >85

24 часа >95

48 часа 100

Мениджмънт на пилета Мениджмънт на пилета
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•	  Проверката за това дали гушата е пълна, трябва да се прави в 
ключови моменти след настаняване, за да се провери дали всички 
пилета са открили фуража и водата.
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Цел

Да се осигурят хранителните нужди за целия жизнен цикъл на бройлерите, посредством 
подходящи хранителни и фуражни програми за бройлери, така че биологичната продуктивност 
да се максимизира, без да се компрометира благосъстоянието на птиците или микроклимата. 

Поилните и хранилни системи, заедно с мениджмънта им, ще окажат въздействие върху приема 
на фураж и вода и върху способността на дадена хранилна програма да удовлетвори птицата. 

Включената в този раздел информация за хранене е предназначена специално за фермери 
и персонал, ангажирани с отглеждането.

Принципи

Фуражът има най-големия дял във формирането на общите разходи за производството на 
бройлери. За да се получи оптимална продуктивност, рецептите на бройлерите трябва да бъдат 
така формулирани, че да представляват точен баланс на енергия, протеини и аминокиселини 
(АК), минерали, витамини и незаменими мастни киселини. Правилният изборът на програма за 
хранене зависи от целта на бизнеса. Например, дали е фокусиран върху увеличаване доходността 
от живи птици, цели трупчета или рандеман от отделни части  на трупчето. Например, по-високите 
нива на усвоими аминокиселини може да са от полза в производството на разфасовки от пилета. 

Препоръчителните нива на хранителни вещества и програми за хранене могат да се открият в 
Хранителни спецификации за бройлери, където се посочва информация за:

• Избор на програма за хранене при редица производства и пазарни ситуации. 
• Оптимални нива на хранителни вещества за растеж, ефективност на фуража и кланичен 

рандеман.

Хранене на бройлери

Храненето е основната променлива, която влияе върху продуктивността на бройлерите, 
печалбата и благосъстоянието. Формулирането и балансирането на хранителните режими 
изискват уменията на специалист по хранене, но фермерите трябва да са наясно с хранителния 
състав на техните фуражи. Мениджърите на ферми трябва да въведат редовен анализ на 
фуражите, които получават, за да определят дали се постигат очакваните нива на хранителни 
вещества в рецептурата и дали фуражът на разположение е най-добрия за техните конкретни 
производствени условия. Познаването на рецептурата, която се дава на птиците означава, че 
фермерите могат да бъдат сигурни, че:
• Количеството и консумацията на фураж ще осигурят адекватни нива на дневния прием на 

хранителни вещества (приема на фураж, умножен по хранителния състав).
• Съществува правилен и очакван баланс в хранителния състав. 
• Редовният лабораторен анализ на рецептурите може да бъде полезен за интерпретиране и 

вземане на корективни мерки като:
  -- Промяна на източника на възможните несъответствия.
 -- Правилен мениджмънт на хранителните програми.
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Осигуряване на фураж и вода

Раздел 2 - Осигуряване на фураж и вода

Мениджмънт на пилета

Друга налична полезна информация

Хранителни спецификации за бройлери Ross

Useful
Information

Бележки
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Осигуряване на хранителни вещества

Фуражни съставки

Съставът на фуража, използван за хранителния режим на бройлерите трябва да бъде пресен и с високо 
качество, както по отношение на усвояемостта на хранителните вещества, така и по физически показател. 
Основните съставки, включени в хранителния режим на бройлерите са: 
• Пшеница.
• Царевица.
• Соя.
• Пълномаслена соя.
• Слънчогледов шрот.
• Рапично брашно.
• Масла и мазнини.
• Варовик.
• Фосфат.
• Сол.
• Натриев бикарбонат.
• Минерали и витамини.
• Други добавки като ензими,токсинбайндъри.

Енергия 

Бройлерите се нуждаят от енергия за растеж на тъканите, за поддръжка и за активност. Основни източници 
на енергия в птичия фураж са предимно зърнени култури (предимно въглехидрати) и масла и мазнини. 
Енергийните нива на рецептурата са посочени в мегаджаули (MJ)/кг, килокалории (ккал)/кг или (ккал)/lb от 
метаболитната енергия (ME), като това представлява достъпната енергия за бройлерите. 

Протеини 

Фуражните протеини, като тези в зърнените култури и соевия шрот, са сложни съединения, които се 
разграждат при храносмилането до АК. Последните се абсорбират и съставят телесните протеини, които се 
използват за изграждане на телесните тъкани, (т.е. мускули, нерви, кожа и пера). Нивата на суровия протеин 
в рецептурата не показват качеството на протеините във фуражните компоненти. Качеството на протеина в 
рецептурата се основава на нивото, баланса и усвояемостта на незаменимите АК в крайния смесен фураж.

Съвременните бройлери реагират на нивата на рецептурните, усвоими АК и отговарят добре по отношение на 
растеж, конверсия на фуража и рандеман на трупни компоненти при подходящо балансирани рецепти, както 
е препоръчано. Доказано е, че по-високите нива на усвоимите аминокиселини увеличават продуктивността на 
бройлерите и кланичния рандеман. Все пак, цените на фуражните съставки и цената на местните компоненти 
ще определят икономическата целесъобразност на хранителния състав на фуража.

Макро минерали  

Осигуряването на точните нива и баланса на макро минерали е важно за поддържане на растежа, развитието 
на скелета, имунната система и FCR, както и за поддържане качеството на постелята. Те са особено важни за 
високопродуктивните бройлери. Макро минералите са калций, фосфор, натрий, калий и хлорид. 
Калцият и фосфорът са особено важни за правилното развитие на скелета. Допълнителните нива на натрий, 
фосфор и хлорид могат да доведат до повишена консумация на вода и последващи проблеми с качеството на 
постелята.

Микро минерали и витамини

Микро минералите и витамините са необходими за всички метаболитни функции. Нивата на добавяните микро 
нутриенти зависи от използваните фуражни компоненти, производствения процес на фуража, манипулацията 
и логистиката на фуража (напр. условия на съхранение и продължителност на престоя му във фуражните 
контейнери във фермите) и местните условия (напр. почвите могат да се различават по състава на микро 
минералите и съставките на фуража, отглеждани в някои географски райони, могат да имат недостиг на някои 
елементи). Обикновено има отделни препоръки за някои витамини в зависимост от зърнените компоненти (т.е. 
пшеница срещу царевица), включени в рецептата.

Програма за хранене 

Стартерни фуражи

По време на инкубационния период, пилето използва яйцето като източник на хранителни вещества. Все пак, 
през първите дни от живота си, новоизлюпените пилета трябва да преминат през физиологичен преход да 
получават хранителните си вещества от предоставения произведен фураж. 

По това време приемът на фураж е на най-ниско ниво, а нуждата от прием на хранителни вещества от пилетата 
е най-висока. Трябва да се осигури не само подходящата рецептурна хранителна концентрация, но също така 
и правилните условия на микроклимата, за да се установи и развие добрия апетит на пилетата. Пример за 
ориентировъчните стойности на хранителните вещества за стартерен фураж са представени в Таблица 5. 

Крайната продуктивност на теглото е в положителна връзка с ранните темпове на растеж (напр. теглото 
на 7-ия ден); поради тази причина осигуряването на добър старт на пилетата е от съществено значение. 
Стартерният фураж обикновено се дава за период от 10 дни, но може да се дава до 14 дни, ако целевите тегла 
не са достигнати. 

Пилета, които не стартират добре, са по-податливи на заболявания, затруднено наддаване и на стресови 
фактори на микроклимата. Храненето с препоръчителните нива на хранителни вещества през стартерния 
период ще подпомогне добрия ранен растеж и физиологичното развитие, достигайки желаното тегло, 
доброто здраве и благосъстояние. 

Консумацията на фураж през първите 10-14 дни от живота на пилето представлява малка част от общия 
консумиран фураж и фуражните разходи до преработка. Поради тази причина решенията относно стартерните 
формули трябва да се базират основно върху подпомагането на добрата биологична продуктивност и 
цялостна печалба, отколкото само върху индивидуалните рецептурни разходи. 

Фураж за подрастващи (Гроуер)
 
Фуражът за подрастващи нормално се дава в продължение на 14-16 дена. Преходът от стартерен към фураж 
за подрастващи включва промяна в структурата от натрошени/мини гранули до гранули, а също така и в 
плътността на хранителните вещества. В зависимост от размера на произведените гранули, може да се наложи 
да предоставите първия фураж за подрастващи като натрошени или мини гранули, за да предотвратите 
намаляване в приема на фураж дължащ се, например, на твърде големия за пилетата размер на гранулите, 
когато първата доставка на гроуер е направена. 

През този период дневния темп на растеж на бройлерите продължава бързо да се увеличава. Тази фаза 
на растеж може да бъде подпомогната чрез правилен прием на хранителни вещества. За да се постигне 
оптимална биологична продуктивност, предлагането на рецептурната хранителна плътност (виж Таблица 
5) и по-специално на енергия и АК, е от съществено значение. Преходът от стартерен фураж към фураж за 
подрастващи трябва добре да се ръководи, за да се предотврати всякакво намаляване на приема или на 
растежа.
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•	 Фуражите за бройлери, формулирани да следват препоръчаните 
Хранителни спецификации за бройлери ще предоставят на птиците 
точните нива на енергия, усвоими аминокиселини и правилните 
нива от витамини и минерали в подходящ баланс за оптимална 
продуктивност и благосъстояние на бройлерите.

•	 Добавянето на минерали и витамини зависи от използваните 
фуражни компоненти, практиките за производство на фураж и 
местните условия.

Осигуряване на фураж и водаОсигуряване на фураж и вода

Key
Points

Друга налична полезна информация

Спецификации за хранене на бройлери Ross
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Финишерни фуражи 

Финишерните фуражи обикновено се дават след 25-дневна възраст. За да се оптимизира печалбата, бройлери, 
които са над 42 дена, ще изискват допълнителен финишерен фураж. Решението относно броя на финишерните 
фуражи, които ще бъдат включени, ще зависи от желаната възраст и тегло при клане и възможностите за 
производство на фураж. Бройлерните финишерни фуражи представляват голяма част от общия прием 
на фураж и разходите за фураж за бройлери. Поради тази причина те трябва да се разработват така, че 
да се оптимизира финансовата възвръщаемост за типа, произвеждан продукт. Примерно ръководство за 
хранителните стойности на финишерните фуражи е посочено в Таблица 5.

Таблица 5: Примерно ръководство за стойности на фуражите за бройлери.

Енергия
(MJ/kg)*

Суров 
протеин (%)

Общ лизин 
(%)

Общ метионин и 
цистеин (%)

Стартерен фураж 12.65 22-25 1.43 1.07

Фураж за 
подрастващи 13.20 21-23 1.24 0.95

Финишерен фураж 13.40 19-23 1.09 0.86

*Метаболитната енергия (ME) е изразена като Метаболитна енергия, коригирана към нулево задържане на азот (AMEn)

Карентни периоди

В зависимост от местното законодателство, съществуват изисквания за даване на карентен фураж, когато се 
употребяват разрешени фармацевтични добавки. Основната причина за използването на карентен фураж е 
да се осигури достатъчно време преди клане, за да се премахне риска от задържане на остатъци от лекарства 
в месните продукти. Препоръчва се производителите да направят справка с местното законодателство, за да 
изяснят необходимия карентен период. С цел поддържане на растежа и благосъстоянието на птиците не се 
препоръчват крайни хранителни ограничения в рецептурите по време на карентния период. 

Отделно хранене на мъжки и женски бройлери

Когато мъжки и женски бройлери се отглеждат отделно, това представлява възможност да се увеличи 
печалбата, като се използват различни програми за хранене за всеки пол. Най-практичен е методът да се 
използват еднакви фуражи за двата пола, но да се скъси периода на хранене с гроуер и финишер на женските. 
Силно препоръчително е количеството и продължителността на даване на стартера и за двата пола да е 
еднакво, за да се осигури правилно ранно развитие. 

Форма и физическо качество на фуража

Растежът на бройлерите е резултат от съдържанието на рецептурни хранителни вещества и приема на 
фураж. Приемът на фураж се влияе от формата му. Най-добрият прием на фураж имаме при натрошените 
гранули, мини гранули и гранули. Фураж, който съдържа частици с неравномерен размер, може да увеличи 
загубата на фураж, тъй като по-малките частици лесно падат от човките на птиците, особено при птици, 
които имат постоянен достъп до него. Пилета, които консумират фин фураж (частици с размер под 1 мм) или 
смески ще губят повече фураж. Разпиляването и загубата на фураж значително ще намалят ефективността от 
усвояването му. 

Стартерните фуражи и често първата доставка на фуражи за подрастващи обикновено се дават под форма 
на натрошени гранули или мини гранули. Останалите фуражи обикновено се дават под форма на гранули. 
Допълнителна информация за особеностите на структурата на фуража е представена в Таблица 6, а Фигура 
18 илюстрира как би трябвало да изглеждат фуражите с добро качество на структурата.

Прираста на бройлерите и ефективността на фуража се подобряват от гранулирания фураж. Тези подобрения 
в продуктивността се дължат на:
• Намалено разхищение на фураж.
• Намалено избирателно хранене.
• Намалена обособеност на съставките.
• Изразходвани по-малко време и енергия за ядене. 
• Разрушаване на патогенните организми. 
• Термична модификация на скорбялата и протеина.
• Подобрени вкусови качества.

Лошокачествените натрошени или цели гранули ще доведат до намален прием на фураж и влошена 
биологична продуктивност. Във фермата трябва да се обърне внимание на разпределението на фуража, за да 
се минимизира физическото влошаване на натрошените гранули и гранулите. 

Таблица 6: Форми на фуража и препоръчителни размери на частиците според възрастта на бройлерите.

Възраст (Дни) Форма на фуража Размери на частиците

0-18 дни Пресети натрошени гранули 1.5-3.0 мм в диаметър

0-10 дни Мини гранули 1.6-2.4 мм в диаметър
1.5-3.0 мм дължина

11-18 дни Мини гранули 1.6-2.4 мм в диаметър
4.0-7.0 мм дължина

18 дни до края Гранули 3.0-4.0 мм в диаметър
5.0-8.0 мм дължина

Когато се дават смески, трябва да се обърне специално внимание за наличие на едри частици, с еднороден 
размер и разпределение. В общия случай това ще доведе до необходимост от смилане на първичните зърнени 
култури до диаметър от 900-1000 микрона средно. Там, където обстоятелствата налагат употребата на смески, 
(вместо натрошени или цели гранули) може да се постигне добра продуктивност, особено ако царевицата е 
основната култура. От полза е включването на някакви масла или мазнини в смеските с цел да се намали праха 
в тях. 

Фигура 18: Снимки, илюстриращи как трябва да изглеждат фуражите с добро качество под формата на 
пресети, натрошени гранули, мини гранули, гранули и смески.
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Осигуряване на фураж и вода Осигуряване на фураж и вода

Стартер за пилета – пресети гранули Гранули с добро качество                           Смески

•	 Висококачествен стартерен фураж трябва да се дава 10 дни, за да 
се осигури добър старт на птиците. Решенията относно стартерните 
рецепти трябва да се базират на продуктивност и печалба, а не на 
разходите за фураж. 

•	 Фуражът за подрастващи трябва да поддържа динамичен растеж през 
този период.

•	 Финишерните фуражи трябва да се дават след 25-ия ден и трябва да се 
разработват така, че да се оптимизира финансовата възвръщаемост на 
произвеждания продуктов микс.

Key
Points

Друга налична полезна информация

Ross технически бележки: Физическо качество на фуража – Ефект 
на формата на фуража върху биологическата и икономическата 
продуктивност
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Изпитване на физическото качество на фуража 

Физическото качество на фуража практически се оценява от размера на частиците в него, давани на птиците. 
Често е трудно това да се оцени във фермата, където субективното мнение може да доведе до лошо описание 
на формата на фуража. Aviagen е разработила метод за измерване на качеството на фуража, чрез използване 
на сито, което измерва количественото разпределение на частиците по недвусмислен и лесно разпознаваем 
начин. Използването на този подход, също така позволява да се извърши количествено сравнение между 
различните доставки на фураж или стада в рамките на фермата. 

Фигура 19: Пример за сито. 

Взетата проба трябва да представлява физическото качество на фуража, който се дава на птиците. Вземете проби 
от бункера, който е най-близо до хранилките или, ако е необходимо, от самите хранилки. Ситото за тестване на 
физическото качество на фуража се предлага заедно с инструкции за употреба. 

Профил на размера на частиците

Препоръчителното разпределение на размера на частиците на натрошените и целите гранули е показано в 
Таблица 7. Опитите са показали, че всяко 10% увеличение на фините частици (<1 мм) води до намаление от 
40 г (0.09 фунта) на телесното тегло на 35-ия ден и поради тази причина целта трябва да е минимизиране на 
количеството на фините частици (<1 мм) във фуража. 

Таблица 7: Препоръчително разпределение на размера на частиците за натрошени и гранулирани фуражи. 

Форма 
Стартер Гроуер Финишер

Натрошени 
гранули

Гранули
(3.5 мм)

Гранули
(3.5 мм)

> 3 мм 15% >70% >70%

> 2 мм 40%
20% 20%

> 1 мм 35%

< 1 мм < 10% < 10% < 10%

Ситото може също да се използва за оценяване на разпределението на частиците на смеските, а пример за 
подходящо разпределение на размера на частиците в смеските е показан в Таблица 8.

Таблица 8: Типично разпределение на размера на частиците в смеските.

Частици Едри смески

>3 мм 25%

2–3 мм 25%

1–2 мм 25%

<1 мм 25%

Целта трябва да бъде да се минимизира количеството на финия материал (<1мм), като това ще допринесе за 
качеството на фуража и ще позволи по-добра течливост при транспорт и разпределение. В общия случай, за 
да се произведат добри, едри смески е необходимо да се използва валцова мелница за мелене на материала, 
тъй като постигането на желаната форма става по-трудно с ударна мелница.

Хранене с фураж, съдържащ цели зърна
 
Даването на смесен фураж с цели зърна (пшеница, овес и ечемик – овесът и ечемикът в идеалния случай 
трябва да бъдат без люспи) може да намали разходите за фураж на тон от реализирана икономия от 
производство на фураж. Храненето с фураж, съдържащ цели зърна подпомага добрата чревна микрофлора, 
подсилва храносмилателната ефективност и може да подобри състоянието на постелята. Все пак, това трябва 
да бъде компенсация срещу загуба от рандемана без вътрешности и на гръдно месо, освен ако състава на 
гранулирания смесен фураж не позволява включване на цели зърна. 

Степента на включване и хранителния профил на използваните зърна трябва прецизно да се изчислят при 
формулиране на смесения или балансиран фураж. Ако не се направи нужната промяна, продуктивността на 
птицата ще се влоши, тъй като рецептурата ще е небалансирана. Също така, трябва да се обърне внимание, 
когато се използват антикокцидийни или други лекарства във фуража, за да се съблюдават нивата на 
разрешена употреба (дефинирани от местните власти). В Таблица 9 по-долу, са посочени безопасните нива 
на употреба на цели зърна. 

Когато се дава фураж, съдържащ цели зърна, е необходимо третиране с органични киселини за контрол на 
салмонелата. Зърното, което се дава, трябва да бъде с добро качество и без замърсявания от гъби и токсини. 

Таблица 9: Нива на безопасна употреба на цели зърна в дажбите на бройлери, където правилният рецептурен 
хранителен баланс е спазен. Тези препоръки трябва да се използват съвместно със Спецификацията за 
хранене на бройлери Ross®. 

Дажба Степен на включване на цели зърна 

Стратер Никаква 

Гроуер Постепенно увеличаване до 15%

Финишер Постепенно увеличаване до 20%

Целите зърна трябва да се премахнат от фуража 2 дни преди ловене, за да се избегнат проблеми със 
замърсяване по време на изкормването в кланицата.
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Осигуряване на фураж и вода Осигуряване на фураж и вода

•	 Лошото физическо качество на фуража има негативен ефект върху 
продуктивността на бройлера.

•	 Използвайте фуражи с натрошени и цели гранули с добро качество за 
оптимална продуктивност. 

•	 Когато давате смески, уверете се в изравнеността на едро смлените частици. 
Намалете нивата на фини частици (<1 мм) под 25%.

Key
Points

Друга полезна налична информация

Инструкции на Aviagen: Изпитване на физическото качество 
на фуража – сито
Фуражно сито на Aviagen (клип на aviagen.com)
Сито за тестване на физическото качество на фуража
(поръчайте от вашия местен представител)

Useful
Information
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Добавки за фураж

Съществуват редица фуражни добавки, които мога да се добавят в рецептурата, за да подпомогнат храненето 
и метаболизма. Те включват: 
• Ензими.
• Лекарства.
• Вещества, подсилващи растежа.
• Про- и пребиотици.
• Фуражни консерванти и антиоксиданти.
• Гранулиращи агенти.

Хранене при горещ микроклимат

Точните нива и баланса на хранителните вещества, заедно с използването на добре усвоими фуражни 
компоненти, ще помогнат за намаляване ефекта от топлинния стрес. 

Осигуряването на оптимална (висококачествена натрошена и гранулирана) форма на фуража, ще намали 
енергията за консумирането му и така ще намали топлината, която се отделя при хранене. Оптималната форма 
на фуража ще увеличи приемливостта му и ще подпомогне приема на фураж през по-хладните периоди на 
деня или нощта. 

Увеличаването на енергийната стойност на фуража чрез фуражни мазнини или масла, (а не чрез въглехидрати) 
в горещо време, е изгодно в някои ситуации, поради намаляване на произведената топлина по време на 
усвояване на дажбата. 

Жизненоважно е осигуряването на достъп до студена вода (около 15°С/59°F), която не превишава приемливите 
нива на минерали и органични вещества  (виж раздела за Здраве и Биозащита). 

Стратегическата употребата на витамини (витамини A, C, D, E и ниацин) и електролити (натрий, калий и 
хлорид), чрез фуража или водата, може да помогне на птиците да се справят със стреса. Топлинният стрес 
увеличава уриналната и фекалната секреция на минерали и микроелементи от птиците, а учестеното дишане 
намалява бикарбоната в кръвта. Поради това, трябва да се увеличи добавянето на витамини и микроелементи 
(при условия, че не се превишават законовите норми, определени от местното законодателство), за да 
се компенсира очаквания спад в приема на фураж в горещи периоди. Доказано е, че добавянето на сода 
бикарбонат или калиев карбонат е полезно при намаляване ефекта на топлинния стрес – вероятно поради 
влиянието им върху приема на вода. 

Микроклимат

Азотът и амониевите емисии могат да се намалят чрез понижаване нивата на суров протеин във фуража. 
Това най-ефективно се постига чрез формулиране на рецепти, отговарящи на препоръчителните нива на 
усвоимите незаменими АК и употреба на синтетични АК.

Нивата на отделяне на фосфор могат да се понижат чрез избягване на излишния му прием. Храносмилането 
може да бъде подобрено с включването на фитазни ензими в рецептурата.

Качество на постелята

Ниските нива на влага ще отделят по-малко амоняк в атмосферата, което ще подпомогне намаляването на 
дихателния стрес. Случаите на дерматит на ходилата (FPD) също намаляват при постеля с добро качество.

В случаите, когато мениджмънта, здравните практики и тези на микроклимата са добри, следните стратегии при 
хранене, ще спомагат за запазване на доброто качество на постелята: 

Качество на протеините
Невъзможността за набавяне на правилните нива на балансиран протеин от качествени суровини ще доведе 
до високи нива на пикочна киселина, образувана в черния дроб и отделяна чрез бъбреците. Това стимулира 
приема на вода, има негативен ефект върху чревното здраве и води до влажни изпражнения, които от своя 
страна овлажняват постелята и увеличават риска от FPD. Формулирането на рецептури, чийто хранителен 
състав отговаря на нуждите на птиците, ще намали риска от навлажняване на постелята. 

Минерали
Неправилното добавяне и балансиране на рецептурен натрий, калий и хлорид може евентуално да доведе до 
навлажняване на постелята. 

Добавянето на фитазни ензими към бройлерните рецептури не само подпомага отделянето на фосфор от 
растителни източници, но също и на други минерали. Това трябва да се има предвид, при формулирането на 
рецептури с фитаза, ако е нужно избягване на проблемите с навлажнена постеля.

Смилаемост на суровините
Употребата на суровини, които имат ниска смилаемост или са особено богати на фибри, трябва да се минимизира, 
тъй като те ще окажат негативен ефект върху чревната цялост, съдържанието на вода в екскрементите и 
качеството на постелята. 

Нехранителните фактори (напр. трипсинови инхибитори) трябва да се минимизират, а суровините трябва да са 
без наличие на високи нива на микотоксични замърсители. Ако е невъзможно избягването на нискокачествени 
суровини, то тогава трябва да се включат подходящи продукти против микотоксини във фуражната смес. 

Употребата на несъдържащи скорбяла полизахаридни (NSP) ензими може да бъде важен инструмент за 
подобряване на чревното здраве и контрола на качеството на постелята. Тези ензими регулират вискозитета в 
червата и водят до по-суха постеля. 

През изминалите няколко години, особено в Западна Европа има тенденция към вегетариански (от растителни 
протеини) рецептури, без антибиотици, което прави поддържането на суха постеля по-трудно. 

Качество на мазнините
Високо усвоимите (ненаситени) мазнини ще подпомогнат вътрешното здраве на бройлера. Употребата на 
нискокачествени мазнини често води до мазна или лепкава постеля, което може да причини проблеми с FPD. 
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Осигуряване на фураж и вода Осигуряване на фураж и вода

•	 Разреждането на дажбите с цели зърна може да намали 
продуктивността, ако хранителния състав на смесения фураж не 
е балансиран.

Key
Points

•	 Осигуряването на точните, балансирани нива на хранителни 
вещества и използването на повече усвоими компоненти ще 
намали ефекта от топлинния стрес. 

•	 Оптималната форма на фуража ще намали топлинния стрес и ще 
позволи приема на фураж през по-студената част на деня. 

•	 Уверете се, че птиците имат достъп до фураж в по-хладната част на 
деня.

•	 Осигурете студена вода с добро качество. 
•	 Обмислете стратегическата употреба на витамини и електролити 

за да помогнете на птиците при справяне с топлинния стрес. 

Key
Points

•	 Формулирането на фуражи с балансирани нива на усвоимите 
незаменими аминокиселини ще намали отделянето на азот. 

•	 Отделянето на фосфор може да се понижи чрез правилната 
употреба на фитазни ензими и хранене, съобразно с нуждите на 
птиците

Key
Points
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Физическа форма на фуража
Ползите от храненето с качествени натрошени и цели гранули по отношение продуктивността на бройлерите 
бяха споменати по-горе. Фураж, който има лошо физическо качество, с високи нива на фини частици и прах 
ще доведе не само до проблеми с продуктивността на бройлерите, но също така и до увеличено съотношение 
на приема на вода спрямо приема на фураж, което от своя страна ще влоши състоянието на постелята и ще 
увеличи риска от FPD. 

Антикокцидийна програма 
В общия случай съществува полза за чревното здраве от употребата на антикокцидийни средства. Тези 
продукти подобряват чревната цялост и поддържат състоянието на постелята. Ако се използва жива ваксина 
за контрол на кокцидиозата при бройлери, по-голямо внимание да се обърне на чревното здраве, за да се 
гарантира доброто състояние на постелята.

Поилни системи 

Птиците трябва да имат по всяко време неограничен достъп до чиста, прясна, качествена питейна вода. Но 
когато водният прием е нисък, например през тъмните периоди, когато птиците не са активни, контрола на 
водоснабдяването може да помогне за намаляване на ненужните течове и съпътстващите ги проблеми с качеството 
на постелята. Този контрол трябва да се извършва внимателно, не трябва да има ограничения в количеството 
вода , което се предлага на растящите птици, трябва да се открие баланса между растежа, благосъстоянието и 
потенциалния риск от FPD. Неподходящото снабдяване с вода, както по отношение на количеството, така и по 
брой точки за поене, ще доведе до намален прираст. За да сте сигурни, че стадото получава достатъчно вода, 
съотношението на консумираните вода – фураж трябва да се наблюдава всеки ден.

Промените в консумацията на вода са ранен индикатор за проблеми със здравето и продуктивността. 

Студената (<5ºС/41ºF) или много топлата (>30ºC/86ºF) вода намаляват приема й. Идеалната температура на водата 
трябва да бъде между 15ºС (59ºF) и 21ºС (70ºF). В горещо време е добра практика да се източват редовно поилните 
линии на равни интервали, за да е сигурно, че водата е хладна.

Във фермата трябва да се съхранява достатъчно количество вода в случай, че главния водоизточник се повреди. 
Най-добре е да се осигури достатъчен запас от вода, който да се равнява на максималната консумация за 24 часа. 

Консумацията на вода трябва да се измерва ежедневно като се използва водомер. Водомерите трябва да 
съответстват на дебита под налягане. Поне един водомер е необходим на сграда, но е за предпочитане да има 
повече.

Нуждата от вода варира според консумацията на фураж.

При 21°C (70°F) птиците консумират достатъчно вода, когато съотношението на водния обем (литри) спрямо 
теглото на фуража (кг) е приблизително: 

• 1.8:1 за камбановидни поилки.
• 1.7:1 за нипелни поилки с чашки.
• 1.6:1 за нипелни поилки без чашки. 

Нуждата от вода ще варира, заедно с температурата на околната среда. Птиците ще пият повече вода при 
по-висока температура на околната среда. Нуждите от вода се увеличават с приблизително 6,5% за 1°C 
(2°F) над 21°C (70°F). В тропическите райони продължителните високите температури ще удвоят дневната 
консумация на вода.

Трябва да се проверява височината на поилките всеки ден и да се коригира, ако е необходимо. Поилките 
трябва да се поддържат чисти, да са в изправност, без фекални замърсявания и такива от постелята. Всяко 
натрупване на котлен камък трябва да се премахва чрез употреба на подходящ продукт за почистване по 
време на почистването на сградата. 

Нипелни поилки

Минималните изисквания за брой нипелните поилки за 1 000 птици след брудинга са представени в Таблица 
10. Допълнителни поилки да се осигурят (10 за 1 000 пилета) през първите 3 дни. 

Реалният брой птици на нипел зависи от дебита на водата, възрастта на изнасяне, климата и дизайна. Водните 
линии да се обслужват ежедневно, за да се постигне оптимална продуктивност на стадото.

Таблица 10: Минималните изисквания за брой поилки за 1 000 птици след брудинга. 

Вид поилка Изисквания

Нипелни поилки <3 кг (6.6 паунда) 12 птици на нипел
>3 кг (6.6 паунда 9 птици на нипел

Височината на поилната линия трябва да е ниска в началото и да се увеличава с възрастта на птиците. 
Прекалено високите поилни линии могат да ограничат консумацията на вода от страна на птиците, а ниските 
линии водят до навлажняване на постелята. 

В началните етапи на брудинга нипелните линии трябва да се поставят на височина, на която пилето може 
да пие. Гърба на пилето трябва да оформя ъгъл от 35-45° с пода по време на пиенето. С растежа на птицата, 
нипелите трябва да се вдигат така, че ъгълът да е приблизително 75-85°, за да могат птиците да се протягат 
леко за водата (Фигура 20). Те трябва да се протягат, но не да се разтягат или да се опъват за да стигнат 
нипелите, така че водата да потича директно от нипела в човката. Ако нипелът е твърде ниско, птиците може 
да извиват главите си, за да пият, което ще доведе до потичане на вода върху постелята. За лекота на достъпа и 
оптимална наличност на вода, птиците трябва да се отглеждат чрез използване на 360°-ви нипели там, където 
е възможно. Това е от голямо значение, ако се отглеждат едри птици (>3 кг/6.6 фунта).

Фигура 20: Правилна настройка на височината на нипелната поилка, съобразено с възрастта на птицата.
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Осигуряване на фураж и вода Осигуряване на фураж и вода

•	 Избягвайте рецептури, които внасят повече от нужния за птицата 
суров протеин (азот).

•	 Избягвайте високи нива на електролити, сол и калий в 
рецептурите, защото това повишава приема на вода от птиците и 
води до навлажняване на постелята. 

•	 Избягвайте лошо смилаеми фуражни съставки в рецептурите.
•	 Осигурете доброкачествени натрошени и цели гранули.
•	 Осигурете ефективна антикокцидийна програма, която 

подобрява чревното здраве и поддържа доброто качество на 
постелята.

Key
Points

Друга полезна налична информацияe

Инструкции на Aviagen: Практически насоки за намаляване риска от 
дерматити на ходилата
Технически бележки Ross: Здраве на ходилата на бройлери- Контролиране на 
дерматита на ходилата
Авиа Тех: Управленски инструментариум за намаляване на дерматита на 
ходилата при бройлери.

Useful
Information
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Дебит
Дебитът на нипелните поилки трябва да се тества ежеседмично през периода на растеж, за да се осигури 
достатъчен такъв, отговарящ на максималните нужди от дневен прием на вода. Дебитът на нипелните поилки 
може да се измери чрез притискане на измервателен цилиндър върху нипела, в края на нипелната линия, 
за да се активира теча през нипела за 1 минута. Количеството вода в цилиндъра показва дебита през всеки 
нипел в нипелната линия за 1 минута. Дебит, по-висок от очаквания може да доведе до теч и свързаните с това 
проблеми с навлажняване на постелята. Дебит, по-нисък от очаквания може да не достави достатъчно вода 
за всички птици и да доведе до проблеми с дехидратацията. Измерването на статичния дебит на нипела може 
да подпомогне идентифицирането на проблеми с поилните системи. Трябва да се следват препоръките на 
производителя за конкретния вид поилки в употреба. 

Камбановидни поилки 

За еднодневните пилета трябва да се осигурят поне 6 камбановидни поилки (40 см/17 инча диаметър) на 1000 
пилета; да се осигурят и 10 допълнителни източника на вода на 1000 пилета за първите 3 дена. 

С увеличаване възрастта на бройлерите се разширява използваната площ на сградата, затова трябва да 
има поне 8 камбановидни поилки (40 см/17 инча диаметър) на 1000 пилета. Те трябва да са равномерно 
разпределени в сградата, така че да няма бройлер, който да изминава повече от 2 метра, за да си осигури 
достъп до вода. Нивото на водата трябва да бъде 0,6 см (0,2 инча) под върха на поилката до 7-10 ден. След 
10-дневна възраст трябва да има 0,6 см (0,2 инча) вода на дъното на поилката.

Допълнителните мини поилки и тавички, които се използват при еднодневни пилета, трябва да се премахват 
постепенно, така че до 3-4 дни всички пилета да пият от автоматичните поилки. 

Минималните изисквания за брой поилки на 1000 пилета след брудинга, са посочени в таблицата по-долу. 

Таблица 11: Минимални изисквания за брой поилки на 1000 пилета след брудинга.

Вид поилка Изисквания

Камбановидни поилки 8 поилки (40 см/17 инча) на 1000 птици

Височината на поилките да се проверява ежедневно и да се настройва така, че дъното на всяка поилка да е на 
нивото на горната част на гърдите на бройлера от 18-я ден нататък, вж. Фигура 21 по-долу. 

Фигура 21:  Правилна височина на камбановидната поилка.

 

Хранилни системи 

През първите 10 дни живот, фуража трябва да се осигурява под формата на пресети натрошени гранули 
или мини гранули. Той трябва да се поставя в плоски тавички или на хартия така, че да е лесно достъпен 
за пилетата. Поне 80% от площта на пода трябва да е покрита с хартия. Автоматичните хранилни системи 
трябва да се заредят с фураж при настаняване на птиците, осигурявайки лесен достъп до стартерния фураж. 
Трябва да се измери общо количество фураж, равняващо се на 40 г (1,5 паунда) на птица и да се постави върху 
хартия, преди настаняването на птиците. За да се поощри поведението на хранене, допълвайте фуража върху 
хартията на равни интервали през първите 3-4 дена. 

Преходът към основната хранилна система да се извършва постепенно през първите 4 или 5 дни, след като 
пилетата започнат да проявяват все по-голям интерес към нея. Този преход към основната хранилна система 
трябва да е завършил до 6-ия или 7-ия ден, а фуражните тавички да се отстранят до 7-ия ден. Когато прехода 
към основната хранилна система е завършен, фуражът трябва да се промени от натрошени или мини гранули 
към качествени гранули. Имайте предвид, че птиците не трябва да получават цели гранули (3-4 мм) преди 
18-дневна възраст. 

Реалните рецептури, давани на птиците ще зависят от живото тегло, възрастта на изнасяне, климата, вида на 
сградата и оборудването. 

Таблица 12 показва хранилните системи и препоръчителния хранилен фронт на птица. Недостатъчният 
хранилен фронт намалява прираста и влошава изравнеността. Броят птици на хранилна система зависи от 
живото теглото при клане и вида система. Там, където се използва светлинен режим за повлияване на растежа, 
трябва да се обърне внимание на хранилния фронт, за да се стимулира допълнителната конкуренция.

Таблица 12: Хранилен фронт на птица за различните типове хранилки.  

Вид хранилни системи Хранилен фронт

Панерни хранилки 45-80 птици на панер (по-ниско съотношение за по-големи птици)
[> 3.5 кг/7.7 lb])

Улейни верижни или шнекови 
хранилки

2,5 см на птица (40 птици/метър улей),
1 инч на птица (24 птици/фут улей)

Тубусни хранилки 70 птици/тубус (за 38 см/15 инча диаметър на хранилката)

Всички видове хранилки трябва да се настроят, за да се намали до минимум разпиляването и да се осигури 
оптимален достъп на птиците. Основата на улея или панера да е на нивото на горната част на гърдите на 
птиците (Фигура 22). Височината на панерната хранилка и тубуса трябва да се настроят индивидуално. 
Височината на улейните хранилки се регулира с лебедка или краче за настройка.
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Осигуряване на фураж и вода Осигуряване на фураж и вода

•	 На разположение на птиците да има питейна вода по 24 часа на 
ден. 

•	 Да се осигурят допълнителни поилки през първите 4 дни от 
живота на стадото. 

•	 Съотношението фураж - вода да се наблюдава ежедневно, за да е 
сигурно, че приема на вода е достатъчен. 

•	 Да има възможност за допълнителна консумация на вода при 
високи температури. 

•	 Да се източва вода от поилните линии в горещо време, за да е 
сигурно, че водата е възможно най-хладка. 

•	 Регулирайте височината на поилките ежедневно. 
•	 Осигурете достатъчен поилен фронт и проверете дали поилките са 

лесно достъпни за всички птици.

Key
Points
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Фигура 22: Височина на хранилките.

 
Неправилната височина (прекалено високо/ прекалено ниско) на хранилките може да увеличи разпиляването 
на фуража. В допълнение към икономическите загуби, когато това стане, изчисляването на конверсията 
на фуража става нереално, а разсипания фураж, когато се изяде, може да повиши риска от бактериално 
заразяване.

Фуражът трябва да се разпределя поравно и равномерно в хранилната система, за да даде еднаква 
възможност за птиците да се хранят по едно и също време. Неравномерното разпределение на фураж може 
да доведе до намалена продуктивност, увеличени наранявания, свързани с конкуренцията при хранилките и 
увеличено разсипване на фураж. Панерните и тубусни хранилни системи изискват индивидуални настройки 
на всяка хранилка. За да се осигури равномерно разпределение на фуража, всички настройки за дълбочината 
трябва да са еднакви за всички панери и тубуси. 

Панерните и тубусни хранилки (ако се пълнят автоматично) имат предимството, че се пълнят едновременно, 
като фуражът е достъпен за птиците веднага. Когато се използват верижно-улейни хранилки, разпределението 
на фуража отнема по-дълго време и той не става веднага достъпен за всички птици. 

За всички хранилни системи е добра практика птиците да изпразнят хранилките като изядат всичкия наличен 
фураж в улеите или панерите веднъж дневно. Това ще намали разхищението на фуража като подобри 
ефективността от употребата му.

Регулирането на дълбочината на фуража е по-лесно при верижните улейни хранилки, тъй като е необходимо 
само едно регулиране при коша. Правилната поддръжка на верижните улейни хранилки ще намали 
инцидентите с нараняванията на краката.
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Цел

Да предостави серия балансирани рецептури, които да задоволяват нуждите на бройлерите от хранителни 
вещества на всички етапи от тяхното развитие и производство, като оптимизират ефективността и доходността, 
без това да се отрази на благосъстоянието на птиците или микроклимата.

Целта на този раздел е да предостави по-подробна информация на специалистите по хранене, които са 
ангажирани с процеса по вземане на решения относно характеристиките и формулировките на фуража.

Принципи

Фуражът е основен компонент за формиране общата цена на производството на бройлери. За да се получи 
оптимална продуктивност, рецептурите на бройлерите трябва да бъдат така формулирани, че да представляват 
точен баланс на енергия, протеини и аминокиселини (АК), минерали, витамини и най-важните мастни киселини. 

Прието е, че изборът на нивата на рецептурните хранителните вещества би трябвало да бъде икономическо 
решение, което се взема от всяка компания или предприятие. Това важи с голяма сила за протеина в 
хранителния режим и АК. Доказано е, че високите нива на усвоими АК подобряват доходността чрез увеличаване 
продуктивността на бройлера, по отношение добива от отделни части на трупа и кланичния рандеман. 
Оптималният рецептурен състав ще варира спрямо целта на бизнеса по отношение на крайния продукт. Поради 
това се дават препоръки за оптимизиране изискванията за живи птици и такива на части. Увеличаването на 
доходността от живи птици е сходна с намаляване разходите за фураж за кг (lb) живо тегло, но при отглеждане 
на птици за разфасоване, тази връзка се променя. За да се увеличи печалбата за птици, които ще се разфасоват, 
е необходимо да се увеличат нивата на рецептурните усвоими АК над нивата, които се следват при увеличаване 
доходността от живи птици. Това се извършва, поради финансовата печалба от допълнителния добив на месо от 
разфасованите бройлери. Тези връзки са илюстрирани във Фигура 23 по-долу. 

Фигура 23: Връзка между рецептурните нива на усвоими аминокиселини и доходността.

При подобряване на храненето ще се получи резултат само при стада бройлери, при които осигуряването 
на хранителни вещества ограничава продуктивността, а не други мениджмънт фактори. Препоръчаните 
рецептурни спецификации на Aviagen ще доведат до добра продуктивност при здрави бройлери, които се 
отглеждат добре.

Подробна информация за препоръчителните нива на хранителни вещества и програмите за хранене може 
да намерите в настоящите Спецификации за хранене на бройлери, където е предоставена допълнителна 
информация за:

• Изборът на програми за хранене при редица производства и пазарни ситуации.
• Оптимални нива на хранителни вещества за растеж, конверсия на фуража и кланичен рандеман. 

Раздел 3 - Хранене на бройлери

Осигуряване на фураж и вода Хранене на бройлери

•	 Допълвайте основната хранилна система като използвате хартия и/
или тавички през първите 3 дни.

•	 Осигурете достатъчно хранилки за броя птици в сградата. 
•	 Увеличете хранилния фронт за всяка птица, ако светлинният 

режим е променен, за да способствате за засилената 
конкуренцията край хранилката.

•	 Регулирайте ежедневно височината на хранилката, така че ръба 
на хранилката да бъде на едно ниво с горната част на гърдите на 
птиците.

Key
Points

Разход/ приход Разход за фураж
Приход-разфасовани пилета

Приход-живи птици

Максимален марж от разфасовани пилета

Максимален марж от живо тегло

Усвоими амонокиселини в рецептата
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Осигуряване на хранителни вещества

Енергия 

Формулираното съдържание на енергия във фуража на бройлери се определя основно от икономически 
фактори. На практика изборът на ниво на енергия е под влиянието на много взаимодействащи си фактори 
(осигуряване на фуражни съставки, ограничения при мелене).

Конвенционалният метод за изразяване на енергийното съдържание на фуража е Ниво на метаболизирана 
енергия, коригирано спрямо нулево задържане на азот (AMEn). Информацията за енергийното съдържание, 
изразена по този начин, може да се получи от много източници. Стойностите на енергия, посочени тук, се 
основават на таблици на Световната асоциация по птицевъдство (WPSA).

AMEn стойностите на някои съставки, например мазнини, са по-ниски при младите птици, отколкото при 
по-възрастните. Това се взема предвид при формулиране на рецептите на бройлери с използване на АМЕn 
за пилета. Изразяването на съдържанието на енергия по отношение на чиста енергия обхваща разликите в 
използването на МЕ, която се извлича от различни субстрати (напр. мазнини, протеини или въглехидрати) 
и се използва за различни метаболитни цели. Възприемането на тези нови енергийни системи подобрява 
последователността и възможността за предсказване на продуктивността на бройлерите. 

В таблиците за хранене в публикуваните Спецификации за хранене на бройлери са посочени някои типични 
нива на енергия за бройлерните фуражи. Тази информация е практическо ръководство и сама по себе си не 
представя нуждите на птиците. Рецептурните нива на енергия, които ще доведат до най-добра икономическа 
възвръщаемост, трябва да бъдат определени спрямо условията, в които се отглеждат бройлерите.

Протеини и аминокиселини

Протеините във фуража са сложни полимери на аминокиселини, които се разграждат в червата до отделни 
АК. Качеството на протеина в рецептурата се основава на нивото, баланса и усвояемостта на незаменимите АК 
в крайния смесен фураж. Действителните нива на незаменимите АК, налични за птиците, са критични. Поради 
това се препоръчва фуражите за бройлерите да се формулират на база усвоими АК. Нивата на тези усвоими 
АК, посочени тук, се базират на реалната фекална усвояемост спрямо видимата такава. Когато се използва 
системата на видима усвояемост, би трябвало препоръките да се коригират съобразно това.

Препоръчаните нива на суровия протеин трябва да се разглеждат като пример. Реалното ниво на използвания 
протеин ще варира, съобразно използваните съставки на фуража и ще се ръководи от първата лимитираща 
незаменима аминокиселина, която не съществува в синтетична форма.

Препоръчително е да се използват източници на протеин с високо качество, когато такива съществуват, 
особено за бройлери, подложени на топлинен стрес. Протеин с лошо качество или небалансиран такъв 
може да се отрази негативно върху метаболизма на бройлерите, тъй като съществува връзка между разхода 
на енергия и понижаването и отделянето на излишъка от азот. Освен това, последния може да доведе и до 
навлажняване на постелята.

•	 Оптималните рецептурни нива на енергия ще зависят от 
изискванията на птиците (повлияни от поддръжка, растеж 
и условия на микроклимата), както и от икономически 
фактори. Различните производители могат да имат различни 
оптимуми.

•	 Съобразете използването на AMEn за пилета при 
формулиране рецептурите на бройлерите, за да намалите 
нивата на по-малко усвоими сурови материали.

Стратегия за формулиране

Рецептурните нива на АК трябва да се съобразят с всички други хранителни вещества, включително нива на 
енергия (справка с подраздела Енергия за по-подробна информация). Препоръчителните нива на тези 8 АК, които 
може да бъдат лимитиращи във фактическите фуражи, са посочени в Спецификациите за хранене на бройлери.

Целта при формулиране на фуража е осигуряване на точно и балансирано ниво на АК на птиците. За да се 
постигне това е важно редовно да се осъвременява схемата за формулиране. Нивата на протеини в съставките 
трябва да се наблюдават чрез директен анализ на суровите материали, които се използват във формулировките. 
Ако се забележат промени в нивото на протеин в една съставка, следва да се извършат промени на общите и 
усвоимите АК, прибавени към индивидуалните фуражни съставки в схемата за формулиране.

Идеален профил на аминокиселини 

Осигуряването на подходящия баланс на усвоими АК е важно за бройлера. За да се постигне тази цел, може 
да се използва помощта на Идеалния профил на аминокиселини. Това е система, при която се изчислява 
изискването за основната АК, която може да бъдат лимитираща във фуража на бройлерите, а след това се 
използва лизин за определяне съотношенията на другите аминокиселини. Предложените съотношения в 
Идеалния профил на аминокиселини са посочени в Таблица 13 по-долу.

Таблица 13: Съотношения в идеалния профил на аминокиселини.

Усвоими 
аминокиселини

Стартерен 
фураж

Фураж за 
подрастващи

Финишерен 
фураж 1

Финишерен 
фураж 2

Лизин 100 100 100 100

Метионин & Цистин 74 76 78 78

Метионин 40 41 42 42

Треонин 68 67 66 66

Валин 78 78 79 79

Изолевцин 67 68 69 69

Аргинин 107 107 107 108

Триптофан 16 16 16 16

Левцин 110 110 110 110
БЕЛЕЖКА: Информацията в тази таблица е получена в резултат на полеви опит и от публикувана литература.

Балансиран протеин

Този раздел се отнася до балансирания протеин (БП). Идеалният профил на АK, описан по-горе, прилага 
минимални и максимални стойности към индивидуалните АК, за да се получи точен профил. Въпреки че 
това е полезно за специалиста по хранене, който извършва справка по време на формулиране, трябва да се 
отбележи, че все пак тези профили са теоретични в контекста на търговското формулиране. Концепцията за 
балансирания протеин е създадена като практическо приложение на идеалния АК профил, за да осигурява 
на бройлерите точните минимални нива на незаменими и заменими АК. Следвайки тази стратегия, нивото на 
използвания действителен протеин ще варира, съобразно фуражните съставки, и ще се ръководи от първата 
лимитираща незаменима АК, която не е налична в синтетична форма.   

Препоръките за балансиран протеин произтичат от комбинация от вътрешни данни на Aviagen, относно 
отговор на БП и опити в тази сфера. Икономическите реакции се изчисляват спрямо различните региони в 
света, различните теглови категории и целите на продукта (т.е. за живо тегло, обезкостяване и разфасовани 
продукти). Имайки всичко това предвид, в тези препоръки се включва пълната гама икономически условия.

Реакция на бройлерите към протеини и аминокиселини

Съвременният бройлер е много отзивчив към нивата на рецептурни усвоими АК и ефективно реагира по 
отношение на растеж и конверсия на фуража на препоръчаните нива в Спецификациите за хранене на бройлери. 
Има данни, че по-високите нива на усвоими АК повишават доходността чрез увеличаване продуктивността на 
бройлерите и кланичния рандеман. Това става особено важно, когато се отглеждат бройлери за разфасоване. 
Поради това предлагаме отделни препоръки за оптимизиране маржа на разфасоване (виж Спецификациите 
за хранене на бройлери).

Хранене на бройлери Хранене на бройлери

Key
Points

Друга налична полезна информация

Спецификации за хранене на бройлери Ross.

Useful
Information
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Все пак, цените на хранителните съставки и стойността на месния продукт окончателно ще определят 
подходящата плътност на хранителните вещества, която да се дава. За да подпомогне вземането на решения 
относно подходящата плътност на хранителните вещества спрямо променливите пазарни, Aviagen разработи 
био-икономически модел, наречен BEEP (икономика на бройлера за енергия и протеин). Тя използва данни от 
опити, които са събирани от целия свят в рамките на много години. Aviagen използва BEEP, за да подпомогне 
клиентите си при определяне плътността на МЕ и АК за оптимизиране маржа спрямо разходите за фураж. 
(MOFC), основавайки се на пазарните условия и желаната продуктова смес.

Макро минерали

Осигуряването на точните нива на всички основни минерали в подходящ баланс, е важно за успешното 
отглеждане на бройлери. Макро минералите са калций, фосфор, магнезий, натрий, калий и хлорид.

Калций

Калцият в рецептата на бройлерите се отразява на растежа, ефективното усвояване на фуража, развитието 
на костите, здравината на краката, функцията на нервната и имунната система. Важно е калцият да се приема 
редовно и в нужните количества, за да се постигне оптимална продуктивност.

За постигане на оптимално действие може да има нужда от различни нива на калций за тези функции, като 
поради това може да се наложи да се извърши компромис при определяне нивото на рецептурния калций.

Нивата на калций, препоръчани в таблиците за хранене в рамките на публикуваните Спецификации за 
хранене на бройлери, са определени с цел максимизиране продуктивността на бройлерите чрез най-добро 
задоволяване на различните нужди за функциите, описани по-горе.

Хранене на бройлери Хранене на бройлери

Фосфор

Фосфорът, както и калцият е нужен в точната форма за оптимизиране на скелетната структура и растежа. 
Препоръките за фосфор в таблиците за хранене в Спецификациите за хранене на бройлери Ross се основават 
на класическата система за наличност, при която източниците на неорганичен фосфор се описват като 100 
% налични, а растителните източници са посочени като 33% налични. Стойностите на наличния фосфор, 
основани на анализ на пепел от пръсти на краката показват връзка с класическата система. Усвоимият фосфор 
се използва в някои държави като начин за по-точно оценяване на приноса на фосфор от материали. Трябва да 
се внимава при използването на информация за съдържанието на наличен фосфор във фуражните съставки 
и нуждите на птиците.

Употребата на фитазни ензими ще повиши съдържанието на наличен фосфор в съставките на растителния 
фураж и като цяло използването на такива ензими ще бъде полезно при производството на бройлери. 
Намаляването на фитата, в резултат от употребата на ензими, ще увеличи наличието на калций и други 
материали.

Калций: Наличен фосфор

В повечето случаи съотношението калций: наличен фосфор 2:1 е подходящо за рецептурите на бройлерите. 
Все пак, съществува налична информация, която предполага, че в стартерните рецепти съотношението 
по-висок калций: наличен фосфор (2.1:1) е полезно за продуктивността и особено ефикасно за постигане на 
отлична здравина на краката.

Магнезий 

Нуждите от магнезий обикновено се покриват без необходимост от добавки. Завишеният магнезий (>0.5%) ще 
причини диария.

Натрий, калий и хлорид

Натрий, калий и хлорид са необходими за редица метаболитни функции. По-високите нива на тези минерали 
водят до завишен прием на вода и последващо влошаване качеството на постелята. Техният недостиг може 
да повлияе приема на фураж, растежа и pH на кръвта.

Нивата на натрий и хлорид е важно да бъдат контролирани, както е посочено в таблиците за хранене, част 
от публикуваните Спецификации за хранене на бройлери Ross. Хлоридът трябва да бъде особено точно 
контролиран чрез употреба на натриев хлорид и натриев бикарбонат или натриев сескикарбонат. При 
формулиране на фуража трябва да се определят внимателно всички рецептурни източници на хлорид (напр. 
дела на хлорид от лизиновия хидрохлорид и холин хлорид).  

Съществуват някои обстоятелства, при които по-високите нива на натрий могат да бъдат използвани за 
подобряване нивата на растеж, особено в пред-стартерните продукти. 

Балансът на рецептурни електролити (DEB) е важен за бройлерите, особено в условия на топлинен стрес. 
Съдържанието на аниони във витаминните и минерални премикси трябва винаги да бъде включено 
при изчисляване баланса на йоните във финишерните фуражи. С практически нива на калий от 0.85% и 
препоръчаните нива на натрий и хлорид, трябва да се постигне баланс DEB (натрий+калий+хлорид) от около 
220-230 mEq/kg. Това е задоволително и, както отбелязахме, трябва да се акцентира върху контрола на 
хлоридните нива.

•	 Формулирайте чрез използване на усвоими АК като следвате идеалния 
профил на аминокиселини, препоръчан в Таблица 13. 

•	 Вземете предвид нивата на АК, заедно с фактори, които повлияват 
приема на фураж (т.е. енергийни нива, програми за контрол приема на 
фураж, форма на фуража, подредба на хранилки), когато формулирате 
рецептите на бройлерите. 

•	 Използвайте източници на висококачествен протеин, особено в 
случаите, когато бройлерите биха могли да преживеят топлинен стрес.

•	 Осъвременявайте стойностите на АК и протеините в матрицата за 
формулиране.

•	 Подходът на балансиран протеин (БП) е икономически изгоден за 
продуктивността на бройлерите.

•	 Бройлерът е особено отзивчив на нивата на рецептурни АК. Храненето 
според препоръчаните нива осигурява икономическо предимство.

Key
Points

•	 Осигурете достатъчно калций за птиците като следвате препоръките.
•	 Точно опишете фосфора във фуражните съставки и нуждите на 

птиците в едни и същи единици. 
•	 Контролирайте с точност нивата на хлорид като използвате натриев 

хлорид и натриев бикарбонат или натриев сескикарбонат като 
фуражни съставки, когато е необходимо.

Key
Points

Друга налична полезна информация

Aviagen инструкции: Хранене за максимална печалба – Изчислете.
Модел на Aviagen - BEEP (икономика на бройлера за енергия и 
протеин).

Useful
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Микро минерали и витамини

Микро минерали

Микро минералите (и витамините) са необходими за всички метаболитни функции. Добавянето на подходящи 
микро минерали зависи от използваните фуражни компоненти, производството на фураж и местните условия. 
За тези хранителни вещества са препоръчани конвенционалните нива на добавяне. Внимателно трябва да се 
уверите, че в премикса сте включили подходящите форми на всеки минерал. Като цяло, органичните микро 
минерали имат по-висока биологична наличност. Това е доказателство, че повишаването на цинка и селена 
при бройлерите може да подобри оперението и имунния отговор. Освен това, цинкът подобрява и здравето 
на възглавничките на ходилата.

Добавени витамини 

Поради разлики в нивата на витамините в различните типове зърнени култури, степента на добавяне на някои 
витамини трябва да се променя. Поради това в публикуваните Спецификации за хранене на бройлери Ross са 
посочени отделни изисквания за витамин А, никотинова киселина, пантотенова киселина, пиридоксин (В6) и 
биотин на база пшенични или царевични фуражи. 

Трябва да се отбележи, че за холин е посочена минималната спецификация в крайния фураж. 

Много обстоятелства (напр. стрес, заболяване) могат да доведат до необходимост у птиците от по-високи нива 
на витамини, за разлика от препоръките в таблиците за хранене в публикуваните Спецификации за хранене на 
бройлери Ross. Увеличенията при осигуряване на нивата на витамини във фуража или във водата, трябва да 
се основават на местни знания и опит. Като цяло, дългосрочната стратегия трябва да има за цел премахване 
или намаляване на факторите, причиняващи стрес, а не създаване на зависимост от продължителна употреба 
на завишени стойности на витамини.

Основната нужда на бройлерните пилета от витамин А е 10-15 мг/кг. Нуждата от допълнително осигуряване 
на витамини зависи от типа мазнини в дажбата, нивото на селен и наличието или липсата на про- и анти-
оксиданти. Термичното обработване на фуражите може да доведе до унищожаване на почти 20% от витамин 
А. Подобряването на имунния отговор и срока на съхранение на бройлерното месо се наблюдава при нива на 
витамин А до 300 мг/ кг. Нивата, посочени в таблиците за хранене в публикуваните Спецификации за хранене 
на бройлери Ross, са подходящи за производство на здрави бройлери при нормални условия, но може да 
възникнат ситуации (напр. бум на заболяване), при които би следвало да се повишат нивата на витамин Е.

Нехранителни фуражни добавки

Фуражът може да се ползва като преносител на широка гама добавки, медицински продукти и други 
нехранителни вещества. Не е възможно да се състави цялостен списък и Aviagen не препоръчва или одобрява 
конкретни продукти. По-долу са посочени по-важните класове добавки, които биха били използвани в 
бройлерните фуражи. Контролът при употребата на тези продукти може да се осъществява от местното 
законодателство. Производители, съставящите фуража и консултантите по хранене трябва да се уверени в 
нуждата и реалната ефективност на използваните продукти. 

Ензими: Днес ензимите обичайно се използват в птичите фуражи за подобряване усвоимостта на фуражните 
компоненти. Като цяло, фуражните ензими влияят върху въглехидратите, протеините и растителните 
минерали. 

Несъдържащи скорбяла полизахаридни ензими (NSP) са икономически полезни при пшеничните фуражи. Тези 
ензими позволяват по-висока гъвкавост на нивата на ечемик при включването им в рецептурата.

•	 Намалете и премахнете стресовите фактори, а не разчитайте на 
повишаване приема на витамини. 

•	 Контролирайте общото ниво на холин, като вземате предвид дела 
на фуражните съставки. Избягвайте употребата на холин хлорид 
в добавките на витамини, поради агресивното му действие върху 
останалите витамини.

Все повече се увеличава употребата на фитазни ензими за подобряване оползотворяването на фитатния 
фосфор. Когато се използва фитаза, би следвало да се внимава не само за рецептурните нива на фосфор, но и 
за това на калция и други минерали.

Развива се използването на протеазни ензими в рецептурите за въздействане върху растителните ензими, а за 
въглехидратните ензими се счита, че осигуряват добър отговор при използване на царевично-соеви рецептури. 

Когато се добавят ензими в рецептурите преди термичното обработване на бройлерните фуражи, има 
потенциална загуба на ензимна дейност, поради топлинното увреждане на ензимите. Това може да се избегне 
чрез пръсване на ензимите върху фуража в края на обработката му.

Медицински и профилактични лекарства: В някои части на света с фуража се дават широка гама медицински 
продукти. Много важно е одобрението на ветеринарите, наред с местните закони. Вещества, подобряващи 
храносмилането/ антибиотичния растеж: Тези продукти все още се използват в някои части на света. Начинът 
им на действие вероятно включва модифициране на чревната микрофлора.  

Пребиотици: Пребиотиците са група вещества, които могат да стимулират растежа на полезни микроорганизми 
за сметка на вредните такива. Понастоящем олигозахаридите формират най-голямата група представители на 
тези вещества. 

Пробиотици: Пробиотиците въвеждат живи микроорганизми в храносмилателната система, за да подпомогнат 
създаването на стабилна и полезна микрофлора. Целта е да се осигурят на червата полезни, непатогенни 
микроорганизми, които да предотвратят създаване на колонии от патогенни микроорганизми чрез принципа 
на конкурентно изключване. 

Органични киселини: Продуктите с органични киселини могат да се използват за намаляване бактериалното 
замърсяване на фуража и да подобрят развитието на полезна микрофлора в храносмилателния тракт. 

Абсорбенти: Предполага се, че абсорбентите се свързват с микотоксините. Счита се, че оказват положително 
влияние върху общото здраве на птиците и абсорбирането на хранителни вещества. Тези вещества включват 
широка гама продукти като пепел и медицински въглен.

Антиоксиданти: Антиоксидантите могат да осигурят защита от загуба на хранителни вещества (особено 
витамини) във фуража. Някои фуражни съставки (напр. рибно месо и мазнини/ масла) се нуждаят от протекция 
от оксидиране. Витаминните премикси би трябвало да бъдат защитени с антиоксидант, освен ако не са осигурени 
оптимални условия и срокове на съхранения. Допълнителни антиоксиданти може да се прибавят към крайния 
фураж, когато не могат да се избегнат неподходящите условия на съхранение и удължените срокове.

Средства срещу мухъл: Инхибиторите на мухъл могат да се добавят към фуражните съставки или 
финишерните рецептури, за да се намали растежа на гъбички и отделянето на микотоксини.

Гранулиращи средства: Гранулиращите средства се използват за подобряване твърдостта на гранулите. 
Примерите за такива средства включват хемицелулоза, бентонит и гума гуар.

Други продукти, които е възможно да се използват при производството на бройлерния фураж са етерични 
масла, нуклеотиди, глюкани и специални растителни екстракти. За намаляване съдържанието на микроби във 
фуража понякога се използва формалдехид в части на света, където това е разрешено от закона.

Спецификации за рецептурите на бройлерите 

В публикуваните Спецификации за хранене на бройлери са дадени пълни насоки за рецептурните 
спецификации за бройлерите, съобразно различни пазарни ситуации и популярното производство.

Най-подходящите рецептурни спецификации ще намалят разходите за производството на живи птици или 
ще повишат маржа над разхода за фураж за разфасовани продукти, изискани от заводите за преработка. 
Спецификациите може да се наложат да бъдат модифицирани спрямо специфични пазарни условия. 
Факторите, които следва да се вземат предвид са:

• Краен продукт – живи птици, обезкостени птици или добив от разфасоване на птицата.
• Доставка и цена на фуражните съставки.
• Възраст и живо тегло при преработка.
• Рандеман и качество на трупчето.
• Пазарни изиквания за цвят на кожата, срок на съхранение и др.
• Отглеждане на смесени стада или разделнополови такива.

Хранене на бройлери Хранене на бройлери
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Създаване на програми за хранене на бройлери

Стартерни фуражи за бройлери

Целта на брудинг периода (0-10-дневна възраст) е развиване на добър апетит и максимален ранен растеж, за 
да се постигне оптималното тегло на седмия ден за бройлера. Препоръчва се стартерният фураж за бройлери 
да се дава поне през първите 10 дни, но често се дава до 14-я ден, ако е необходимо, за да се постигне или 
надвиши целевото тегло. Стартерът представлява малка част от общия разход на фураж и решенията за 
формулирането на стартера трябва да се основават предимно на продуктивността и доходността, а не спрямо 
разхода за самата рецепта. 

Препоръчаните нива на АК осигуряват максимален ранен растеж. Това е особено важно при производството 
на малки птици в трудни условия или когато производството на месо от гърди е на висока цена.

Употребата на малко царевица при храненето с пшеница може да бъде полезно. Общото ниво на мазнини 
следва да бъде ниско (<5%), а наситените мазнини трябва да се избягват, особено в комбинация с пшеница.

Фуражи за подрастващи (гроуер)

Фуражът за подрастващи бройлери се дава предимно в рамките на 14-16 дни след стартерния. Преходът от 
стартер към гроуер включва промяна във формата от натрошени или мини гранули към гранули, а също и 
промяна на хранителната плътност. Важно е тези промени да са плавни, за да не се стигне до редуциране 
на приема или прираста. В зависимост от размера на произвежданите гранули, може да се наложи първото 
даване на гроуер да бъде под формата на натрошени гранули или мини-гранули, за да се избегне намаляването 
на поетата храна в това първо даване, поради размера на гранулите, който е по-голям за пилетата. Гранулите 
в пълен размер (3-4 мм) не бива да се дават преди 18-дневна възраст. Съществува непрекъсната нужда от 
фураж за подрастващи с добро качество за максимизиране на продуктивността. 

Финишерни фуражи за бройлери

Бройлерните финишерни фуражи обикновено се въвеждат след 25-дневна възраст. Те имат решаваща 
роля за определяне стойността на фуража и е необходимо да се приложат икономически принципи при 
формулирането им, за да се оптимизира финансовата възвращаемост от типа продуктова смес, която 
се въвежда. Промените в телесното устройство през този период са много бързи и трябва да се отчетат 
прекаленото натрупване на мазнини и загубата на месо от гърди.

За оптимизиране на доходността, бройлерите, отглеждани до над 42 дена ще се нуждаят от допълнителни 
финишерни фуражи. Все пак, общият брой на рецептите, давани на бройлерите, зависи от желаното кланично 
тегло, продължителността на производствения период, вида на хранителната програма, възможностите за 
производство на фураж, капацитета на силозите на фуражния завод за готовия фураж и обезпечаването на 
транспорта на фуража. Внимателното обмисляне на общата схема за фуража е критично при оптимизиране 
на печалбата. 

Карентните периоди за лекарствата, основани на местното законодателство, може да определят използването 
на специален карентен финишерен фураж. Този фураж трябва да бъде нагоден към възрастта на птиците, но 
практиката на голямо намаляване на хранителните вещества през карентния период не се препоръчва.

Употребата на стартерни, гроуер и финишерни фуражи, както е описана по-горе, формира класическата фаза 
от режима на хранене. Алтернатива на тази класическа система е включването и употребата на специални 
пред-стартерни продукти в ранните етапи на производство. 

Пред-стартерни продукти

Анатомията и физиологията на младите птици значително се различава от тази на по-старите бройлери. 
През периода след излюпване, трансформирането от ембрионално абсорбиране на жълтък до използване 
на фураж, се съпровожда от драматични промени в храносмилателния тракт. В първите няколко дни след 
излюпване, панкреаса и червата увеличават размера си почти 4 пъти по-бързо, отколкото тялото като цяло. 
Храносмилателната система на младото пиле е незряла, поради това внимателно следва да се уверите, че 
нивата на хранителни вещества са оптимални, а използваните суровини са високо усвоими.

Използването на специални пред-стартерни продукти, някои от които съдържат по-усвоими суровини, се 
оказва ефективно при насърчаване ранното развитие на бройлерите и подобряване последващата кланична 
продуктивност. Такива продукти често са с по-високо физическо качество и осигуряват отговор при приема 
на фураж (виж подраздела Обработка и форма на фуража). 

Бройлерните пилета на тази възраст се развиват бързо и отговорът на повишените нива на хранителни 
вещества в пред-стартения период е добре установен. Даването на пред-стартерен продукт за осигуряване 
нива на АК над препоръчаните, може да осигури допълнителен растеж.

Въпреки че употребата на пред-стартерни продукти включва увеличаване разходите за фураж, те се използват 
само през първите няколко дни. Тъй като приемът на фураж е сравнително нисък през този период, това 
оказва слабо влияние върху крайната цена за производство. Като цяло, резултатът е положителен в Маржа 
над разходите за фураж (MOFC), поради по-добрата продуктивност на бройлера и повишените приходи.

По долу са посочени някои характеристики на пред-стартерните продукти.
• Използване на високо усвоими съставки.
• По-високи нива на хранителните вещества, особено нивата на АК, витамин  Е и цинк.
• Употреба на пре- и пробиотици.
• Имуностимуланти: етерични масла, нуклеотиди и др.
• Стимуланти на приема: форма на фуража, висок натрий, аромати и други.

Качество на фуража
Успешното производство на бройлери зависи от доставката на фураж с най-високото достижимо качество, 
по отношение на използвани съставки, приложени процедури за обработка и представена форма на фуража.

Фуражни суровини

Суровините, които се използват при производство на бройлерни фуражи, трябва да бъдат свежи и с високо 
качество. Когато птиците се хранят с нискокачествени фуражи, те трябва да катаболизират неизползваните 
съставки и да ги изхвърлят, а този процес изисква много енергия и създава метаболитен стрес. Зърнените и 
растителните фуражни суровини са податливи на развитие на гъбички, ако се складират при влажни и горещи 
условия. Гъбичките могат да отделят микотоксини, които, в зависимост от степента на замърсяване, могат да 
влошат здравето на бройлера, скоростта му на растеж и конверсията на фуража. Състоянието на постелята 
може също да се влоши, което на свой ред увеличава риска от поява на дерматити на ходилата, екземи по 
кожата и по-нисък добив от птиците. Дълготрайното складиране на суровини или складиране при условия, 
под оптималните, може да стане причина за поява на развалени продукти, които да намалят приема на фураж 
или да окажат друг негативен ефект върху продуктивността на бройлерите и здравето им. Контролът на 
качеството е критичен, когато не могат да се гарантират пресни суровини.  

Хранителната стойност на фуражните суровини ще варира според източника, климата, сезона и начина 
за преработка на фуража. Матрицата за формулиране на фуража трябва да бъде добре поддържана. 
Хранителните стойности, посочени за фуража трябва точно да отразяват истинските хранителни стойности 
на използваните суровини. Това ще изисква редовни хранителни анализи на използваните суровини. Тези 
анализи трябва да станат част от програмата за контрол на качеството, с акцент върху суровините, но също 
и с анализ на готовия фураж. 

В допълнение към това следва да се извършват и визуална проверка и последващи биологични тестове за 
замърсяване (напр. за салмонела, микотоксини). 

Хранене на бройлериХранене на бройлери

•	 Създайте рецепти за бройлери, които максимизират печалбата от 
цялата верига на производство.

•	 Формулирайте стартерни фуражи, които да максимизират 
продуктивността, а не да минимизират разходите за фураж. 

Key
Points
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Диапазонът на фуражните суровини, използвани за най-евтините формули, трябва да бъде подходящ за бройлерите. 
При подбиране на суровините за бройлерните рецепти, трябва да се обърне внимание на тяхното влияние върху 
хранителния баланс, чревното здраве и физиологията на птиците. Би следвало да се наложат ограничения относно 
включването на суровини, за които се знае, че причиняват проблеми, ако се консумират в превишени количества 
(напр. тапиока, нископротеиново соево брашно). Използването на няколко съпоставими фуражни суровини при 
формулиране на рецептата, ще намали зависимостта от която и да е от тях. Колкото по-голяма е употребата на 
една суровина, толкова по-важно е да имате ефективен контрол на качеството на същата.

Витаминни и минерални премикси 

В публикуваните Спецификации за хранене на бройлери са дадени основни насоки за рецептурните добавки 
на витамини и микро минерали. Понякога възникват обстоятелства, които водят до повишаване на нуждите от 
витамини. В такива случаи трябва да се разгледа стратегическата употреба на водно разтворими витаминни 
продукти като възможна добавка към витамините, включени във фуража.

Aviagen не подкрепя практиката за премахване на витаминните премикси или тези с микро минерали във 
финалните етапи от живота на птиците, поради тревоги, свързани с благосъстоянието.

На практика, при добавянето на витамини трябва да се отчетат загубите, които биха възникнали между 
производството на премикса и храненето. Подборът и източникът на витаминните продукти, премиксирането, 
времето за складиране, условията във всеки един етап и термичната обработка на фуража са най-важните 
фактори за загубата на витамини. За да се намалят оксидативните загуби, силно се препоръчва изключване 
на холин хлорид, микро минерали и сол от премикса, а всички премикси да се складират при сухи, тъмни и 
хладни условия. 

За максимизиране ефективността на витаминните и минерални премикси, се препоръчва включване на 
антиоксидант и упражняване на добър мениджмънт на запаса от стоките.

Източници на мазнини

Към рецептите могат да се добавят мазнини, независимо дали са от животински или растителен произход. 
Животинските мазнини, различни от птичите, съдържат повече наситени мастни киселини, които са по-слабо 
усвоими, особено от незрялата храносмилателна система на пилето. В стартерните и гроуер фуражи е 
препоръчително да се използват мазнини, които съдържат по-голям процент ненаситени мазнини. Във 
финишерните рецепти трябва да се има предвид, че високите нива на ненаситени мазнини може да окажат 
нежелателен ефект върху затлъстяването на трупчето и качеството за съхранение. Общите нива на влажност 
и замърсяване трябва да бъдат под 1%. Наличието на значително количество вода води до гранясване. 
Остатъците от твърди материали при процеси на топене, извличане или възстановяване на мазнини, могат 
да блокират филтри и дюзи. Внимателното контролиране на качеството на мастните суровини е много важно, 
виж Таблица 14. 

•	 Уверете се, че осигурявате подходящи срокове и условия за 
съхранение на хладно и тъмно в периода от производството на 
витаминните премикси до включването им във фуража. Вземете 
предвид вероятните загуби по време на термичната обработка 
на фуража и съхранението му, когато определяте количествата на 
добавките.

•	 Изключете холин хлорид, микро минерали и сол от витаминния 
премикс.

•	 Включете антиоксидант във витаминните премикси.

Таблица 14: Необходими критерии за качество на мазнините във фуража.

Необходими критерии за фуражните мазнини

Влажност и замърсяване максимум 1%

Мономерни мастни киселини минимум 92%

Неутаечен материал максимум 8%

Свободни мастни киселини (СМК) максимум 15%*

Оксидирани мастни киселини максимум 2%

Антиоксидант Наличен

*Ако използвате смесени мазнини, съдържащи киселинен сапун, тази спецификация може да се приспособи, за да позволи 
по-високи СМК в тази мазнина..

Преработка и форма на фуража 

Птичите фуражи са формулирани със специфична хранителна концентрация, за да подобрят продуктивността 
на птиците. Все пак, растежът зависи от приема на фураж, който пък се влияе от формата на фуража. Най-
високият прием на фураж и най-добрата продуктивност се постигат чрез хранене с натрошени гранули/ мини-
гранули/ гранули с добро качество. Знае се, че високите нива на фини фуражи имат негативно влияние върху 
приема, живото тегло и конверсията на фуража. Бройлерът Ross реагира на формата на фуража и скорошни 
изследвания сочат, че намаляването на финия материал, с размер на частиците по-малък от 1.0 мм с 10% 
може да увеличи живото тегло за възрастта с 2%. Понижаването на енергията, използвана за дейността по 
храненето може да обясни ползите от гранулирането за продуктивността на живо тегло. Ползи се натрупват и 
поради намаляване фуражната фира и подобряване транспортирането на същата.

Издръжливостта на гранулите може да се подобри чрез използване на суровини с добра свързваща 
способност като пшеница, ечемик и рапица и включване на вещества, спояващи гранулите. 

Процесите по преработка на фуража също ще окажат значително влияние върху качеството на гранулите. 
Смилането на суровините и топлинното кондициониране на фуража се приемат за най-важните фактори, 
които повлияват качеството на гранулите. Това кондициониране не само освобождава естествените 
свързващи агенти в рецептата, но и подобрява усвоимостта на хранителните вещества и намалява микробното 
замърсяване. В зависимост от степента на топлинна обработка на фуража, може да се компенсира каквато и 
да е загуба на витамини поради топлината.

Добавянето на мазнини след гранулиране, а не в смесителя, ще окаже положителен ефект върху стабилността 
на гранулите. Тази стабилност на гранулите на готовия фураж следва да се тества във фуражния завод преди 
изпращането на фуража, като целта трябва да бъде резултат по метода на Холмен от 95% гранули след 
30-секундов тестов период или по метода на центрофугата – 98% гранули след период от 10 секунди.

Ако резултатите са трайно под тези нива, то процесът на обработка на фуража трябва да се преразгледа. Тази 
проверка трябва да отчете използваните суровини и процеса на производство, в частност смилане, смесване, 
топлинна обработка и гранулиране. Трябва да се акцентира особено върху разглеждане поддръжката на 
фуражния завод.

•	 Осигурете ненаситени мазнини в стартерните и 
гроуерните фуражи.

Хранене на бройлери Хранене на бройлери

•	 Фуражите трябва да имат високо качество, да включват свежи 
суровини, като това особено важи за стартерните фуражи.

•	 Поддържайте точна база данни за суровините в употреба при 
формулиране на съотношенията, като се основавате на резултати от 
програмата за рутинен анализ.

•	 Индивидуалните нива на включване на суровините трябва да се 
базират на познаването на всякакви антихранителни фактори, 
свързани с дадена суровина и загриженост за качеството и 
плътността.

Key
Points

Key
Points

Key
Points
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Тип и форма на фуража спрямо възрастта на бройлерите

Растежът на бройлера и разхода на фураж ще са по-добри, ако стартерния фураж е от пресети натрошени или 
мини гранули. Ако този за подрастващи се въведе преди 18-дневна възраст, той също трябва да бъде пресети 
натрошени или мини гранули при първото даване. Даването на гранула с диаметър > 4мм в периода на растеж 
или финишерния, ще намали продуктивността. 

Таблица 15: Тип и форма на фуража спрямо възрастта на бройлерите

Възраст Тип на фуража Форма и размер на фуража

0-10 дни Стартерен

Пресети натрошени гранули с
диаметър 1.5-3.0 мм или 

мини гранули с диаметър 1.6-2.4 мм,
дължина 1.5-3.0 мм

11-18 дни

Фураж за 
подрастващи (това 

нормално е първата 
доставка)

Пресети натрошени гранули с
диаметър 1.5-3.0 мм или

мини гранули с диаметър 1.6-2.4 мм,
дължина 4.0-7.0 мм

19-24 дни Фураж за 
подрастващи

Гранули с диаметър 3.0-4.0 мм,
дължина 5.0-8.0 мм

25 дни до преработка Финишерен Гранули с диаметър 3.0-4.0 мм,
дължина 5.0-8.0 мм

Когато производителите не са в състояние да гранулират фуража, произведените смески трябва да са 
достатъчно едри и да включват частици с еднакъв размер. Житните зърна в смеските трябва да са така 
смлени, че средния геометричен диаметър да е 900-1000 микрона в диаметър. Смеските могат да се подобрят 
чрез включване на олио или мазнини в състава им, за да се намали праха в тях и да се подобри вкуса им. 
Произвеждането на смески, които следват тези препоръки, ще им придаде по-добра течливост и ще улесни 
транспортирането и разпределянето им.  

Продължителната употреба на продукти с натрошени гранули след 15-ти ден, не се препоръчва, тъй 
като натрошените гранули намаляват приема на фураж и растежа/ конверсията на фуража в сравнение с 
гранулирания такъв. 

Хранене с фураж, съдържащ цели зърна

Практиката на даването на бройлерите на смесен фураж (гранули) и цели пшеничени зърна е най-широко 
използвана в някои части на света (напр. Европа). Все пак, за тази цел е приемливо да използвате цели зърна 
на който и да е източник на зърнени култури. 

Храненето с цели зърна спестява от разходите за производство на фураж и вероятно от транспорта и може 
да се използва за извършване на по-плавен преход при осигуряване на хранителни вещества в периода 
на растеж. Храненето с цели зърна подпомага по-добрата чревна микрофлора, повишава усвоимостта и 
може да подобри състоянието на постелята. Има доказателство, че храненето с цели зърна може да повиши 
устойчивостта към кокцидиоза. Тези предимства трябва да се съпоставят със загубата от рандемана без 
вътрешности и добива на гръдно месо. Използваните цели зърна трябва да се обработят с органични 
киселини, за да се контролира салмонелата, което би било финансов разход.

•	 Използвайте натрошени гранули (преди 15-дневна възраст) или 
гранулиран фураж за оптимален растеж и конверсия на фураж. 
Максимизирайте стабилността на гранулите за постигане на най-
добри резултати.

•	 Уверете се, че имате оптимален размер на частиците и подходящ 
източник на зърнени култури, когато гранулирането не е възможно.

Степента на включване на цели зърна трябва да се изчисли при формулиране на смесен фураж. Смесеният 
фураж и целите зърна заедно снабдяват птиците с нуждата им от хранителни вещества. Бройлерът се влияе от 
нивата на балансиран протеин в рецептата и когато смесеният или балансирания фураж не са нагодени към 
количеството добавени цели зърна, птиците имат по-лош растеж и разход на фураж, по-малко гръдно месо и 
по-високо съдържание на мазнини.

Количеството цели зърна, което ще се използва и съставът на смесения (балансиран) фураж трябва 
внимателно да се обмислят. Целта е осигуряване на достатъчен прием на всякакви хранителни вещества от 
комбинацията от смесен фураж и зърно. Отделните птици, до известна степен, задоволяват своите нужди 
от хранителни вещества чрез подбиране на подходящата смес от двата фуража. Внимателно се уверете, че 
приемът на микро хранителни вещества и всякакви медикаменти, съдържащи се във фуража, е достатъчен 
при използваните нива на разреждане. При хранене с цели зърна, същите трябва да бъдат с добро качество и 
да не са замърсени с гъбички или токсини.

В таблица 16 по-долу са посочени безопасните нива на употреба на цели зърна, при следване препоръките в 
публикуваните Спецификации за хранене на бройлери. 

Таблица 16: Безопасни нива на употреба на цели зърна в дажбите за бройлери

Дажба Степен на включване на зърно

Стартер Никаква 

Гроуер Постепенно повишаване до 15%

Финишер Постепенно повишаване до 20%

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези нива на употреба са особено приложими за пшеница. Ако е възможно да увеличите нивата, уверете се,
че сте извършили точните промени в състава на балансирания фураж, за да предотвратите прекалено разреждане на 
крайната рецептура.

Целите зърна трябва да се премахнат от фуража 2 дни преди преработката, за да се избегнат проблеми при 
изкормването в кланицата. 

Хранене при високи температури на микроклимата 

Фуражът и храненето имат значително влияние върху начина, по който бройлерите реагират на високите 
температури на микроклимата. Един от най-добрите начини да подпомогнете здравето, благосъстоянието и 
продуктивността на бройлерите в периоди на топлинен стрес е да използвате практиките на добро хранене 
и мениджмънт на фуража, както е посочено в това ръководство.

Доброто физическо качество на фуража (натрошени гранули, гранули или смески) ще намали енергията, 
използвана за физическото му консумиране и ще редуцира топлината, отделена за дейността хранене. 
Оптималната форма на фуража също ще увеличи приема на компенсаторен фураж през по-студени периоди 
от деня или нощта. Обикновено е най-добре да насърчите приема на компенсаторен фураж през нощта. 

Увеличаването на приема на хранителни вещества по време на топлинен стрес може да има негативен ефект 
върху преживяемостта, но все пак увеличаването на усвоимостта на хранителните вещества в рецептата и 
употребата на специфични микросъставки се оказват полезни.

Хранене на бройлериХранене на бройлери

•	 Отчете нивото на включване на цели зърна преди формулиране на 
смесения фураж.

•	 Поддържайте препоръчаните и законните нива за прием на 
медикаменти и микро хранителни вещества. 

•	 Съхранявайте зърното внимателно, избягвайте съдържание на висока 
влажност и замърсяване с микотоксини. Третирайте с органични 
киселини, за да намалите риска от микробиологично замърсяване.

Key
Points

Key
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Що се отнася до протеините, помислете за увеличаване усвоимостта на аминокиселините, а не плътността. 
Минимизирайте завишения протеин и балансирайте АК като използвате синтетични аминокиселини, вместо 
непокътнати протеини.

Полезно е, ако в рецептата използвате мазнини, а не въглехидрати, за да доставяте енергия. Мазнините дават 
9 ккал енергия на грам, а въглехидратите само 4 ккал на грам. Освен това, мазнините съдържат 2.25 пъти 
повече енергия от въглехидратите и са по-усвоими, което води до по-малко отпадна топлина и по-малко 
увеличение на топлината при хранене. 

Топлинният стрес, който е достатъчно силен, за да повиши дихателния ритъм (напр. много тежко дишане) и 
увеличи телесната температура, води до:

• Повишено отделяне на урина и екскременти с минерали и микро елементи.
• Неестествено висока загуба на въглероден диоксид в кръвта.
• Понижаване на бикарбоната в кръвта и увеличаване на pH на кръвта.

Следователно, топлинният стрес може да причини метаболитна нужда от бикарбонат. При такива условия, 
птицата може да има полза от хранене с рецепти, съдържащи натриев бикарбонат или натриев сескикарбонат, 
такъв, какъвто тези продукти дават ~ 50% от рецептурния натрий. Освен това, промените в храненето 
чрез предлагане на рецепти, съдържащи рецептурен електролитен баланс (DEB; представен от натрий + 
калий+хлорид) с 220-240 мЕq/кг може да бъде полезен за намаляване смъртността, в следствие на топлинен 
стрес и за подобряване растежа в горещо време.

Витамини E, D, A, C и ниацин са известни с положителния си ефект върху реакцията на птиците по отношение 
на топлинния стрес. Основният подход е увеличаване нивото на витамините с 1.25% на градус Целзий (2°F), 
докато температурата се вдига от 21° до 28°С (70° до 82°F). Ако температурата надвиши 28°С (82°F), следващите 
увеличения на витаминните нива следва да се извършат със скорост 2.5% на градус Целзий (2°F). Тази 
препоръка зависи от витаминните нива, използвани в стандартните добавки. Витаминните добавки не бива 
никога да се изтеглят от рецептата. 

Други добавки, полезни за подобряване поносимостта на топлина са:
 Бетаин – регулатор на осмозата, който увеличава ефективността при абсорбцията на минерали и микро  
 елементи.
 Глюкоза – увеличава енергията, необходима при екстремни температури.
 Аспирин – увеличава поносимостта на птиците към топлина.  

В случаи на топлинен стрес, изборът на антикокцидийно средство трябва да се обмисли внимателно, за да се 
избегнат случаите на повишена смъртност поради завишено отделяне на топлина.

Качество на постелята

Качеството на постелята пряко влияе на здравето на птиците, благосъстоянието им и продуктивността. 
Постеля с лошо качество, с високо съдържание на влага, може да доведе до увеличаване на нивата на амоняк в 
бройлерната сграда. Това може да доведе до увеличаване на дихателния стрес и до щети по трупа на птицата. 
Постелята с лошо качество увеличава и случаите на дерматит на ходилата и екземи по кожата. Ето защо, 
поддържането на постеля с добро качество е полезно не само за птиците, но и за производителя. 

Има различни фактори, отнасящи се до качеството на постелята, включително заобикалящ микроклимат, 
птицевъдство, мениджмънт на звеното, състояние на червата и хранене.  

Ако се осигурят подходящи мениджмънт, здравна практика и микроклимат, следните стратегии на хранене ще 
осигурят поддържане на качествена постеля.

Трябва да се избягват високите нива на суров протеин в рецептите, а формулирането на последните да бъде 
добре балансирано. Следните стратегии за формулиране могат да помогнат при максимизиране качеството 
на постелята:
• Формулирайте на база усвоими аминокиселини.
• Поддържайте матрица за суровините при формулиране на фуража със сравнително последни стойности 

на протеина в съставките и най-важно на съдържанието на усвоими аминокиселини.
• Следвайте концепцията за балансиран протеин при формулиране на рецептите, за да сте сигурни, че 

осигурявате протеин според нуждите на птицата, а не в излишък.
• Балансирайте нивата на сол, за да избегнете прекаления прием на вода, което е основна причина за 

навлажняване на постелята и нека целта ви бъде баланс на рецептурните електролити (DEB) 220-240 
mEq/кг. Точното описание на нивата на натрий, хлорид и калий в суровините трябва да се поддържа 
в матрицата за формулиране и да се спазват препоръките за тези минерали (вижте Спецификации за 
хранене на бройлери).

• Съставките с ниска усвояемост или особено високи нива на фибри, трябва да се избягват.
• Осигуряването на високо усвоима форма на рецептурни мазнини/ олио ще ви помогне да предотвратите 

чревни проблеми. Трябва да се избягват мазнини с лошо качество и ниска усвояемост.
• Употребата на екзогенни ензими може да намали вискозитета на червата, което ще подобри качеството 

на постелята. Специалистът по хранене трябва да се погрижи за подбора на точен и подходящ ензим. 
Направете справка с препоръките на производителя при използване на ензими, за да се уверите, че тези 
добавки са точните, добавени са в правилната доза и в точния момент в процеса на производство на 
фуража, за да се осигури разпределение във фуражната матрица и се минимизира загубата им, поради 
топлинната обработка на фуража.

Благосъстояние и микроклимат

Всички рецепти на фуража трябва да се произвеждат с оглед благосъстоянието на птицата и потенциалното 
влияние върху микроклимата. Като цяло, практиките и стратегиите за хранене, посочени в този раздел, ще 
формират основата на доброто благосъстояние и стратегията за микроклимата. Някои от по-важните сфери, 
които изискват конкретно внимание, са посочени по-долу. 

Благосъстояние

Бройлерът трябва да получава балансиран фураж, за да поддържа добър растеж и да се избегне хранителен 
дефицит. Протеинът трябва да се добавя във вид на балансирани усвоими аминокиселини. Нивата на макро 
минерали трябва да бъдат точни и балансирани. Специално внимание да се обърне на калций и фосфор и 
на съотношението калций – наличен фосфор, за да се избегнат нарушения на скелета. Важни също са нивата 
на натрий, заедно с DEB, за да не се стига до дефицит и да се поддържа добра постеля. Витамините и микро 
минералите следва да се осигуряват в точните количества, за да се избегнат метаболитни проблеми, свързани 
с недостиг. Биотин и цинк се считат за подпомагащи превенцията на дерматит на ходилата. Поддържането на 
постеля с добро качество ограничава случаите на този дерматит (за справка – раздел Качество на постелята).

Микроклимат

Намаляването на излишъка на количествата суров протеин във фуража чрез формулиране на балансирани 
нива на усвоими АК, а не минимизиране на суровия протеин, ще понижи отделянето на азот. Подразделът 
Протеини и аминокиселини напълно обяснява идеята за идеалния профил на АК и балансиран протеин, 
които могат да редуцират отделянето на азот. Скорошни изследвания помогнаха да се добави количествена 
информация за степента на редуциране на отделения азот. Например, определено бе, че 1% намаляване на 
нивото на протеин във фуража (напр. от 20% на 19%) води до средно намаляване на отделения азот и амоняк 
с 10%. 

Отделянето на фосфор може да се намали чрез хранене според нуждите на птиците и използване на фитазни 
ензими. За справка и подробности, относно хранене с фосфор - раздел Макро минерали в това ръководство.

Важно е да се има предвид като цяло, че всякакви практики на хранене, които минимизират конверсията на 
фуража (FCR),намаляват общото количество консумиран фураж и произведена тор, ще понижат влиянието на 
отглежданото животно върху микроклимата.

 
 

Хранене на бройлери Хранене на бройлери
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Цел

Да се постигнат хигиенни условия в птицевъдната сграда и да се минимизират неблагоприятните ефекти от 
заболявания. Да се постигне оптимална продуктивност и благосъстояние на птиците и да се осигури сигурност 
по въпросите за безопасността на храните. 

Принципи

Хигиенните условия в птицевъдната сграда се постигат чрез внедряване на програми за правилна биозащита, 
почистване и ваксинация. 

Здраве и биозащита на птиците

Влошеното здраве на птиците оказва отрицателно влияние върху всички аспекти на мениджмънта на стадото и 
производството, включително върху прираста, конверсията на фуража, преживяемостта, брака и преработката. 

Стадото трябва да започне с еднодневни пилета с добро качество и здраве. Те трябва да произхождат от минимален 
брой родителски стада с еднакъв здравен статус. Най-добрия вариант е едно донорско стадо на сграда.  

Програмите за контрол на заболяванията във фермата включват:
• Превенция на заболяванията (програми за биозащита и/или ваксинация).
• Ранно откриване на влошено здраве (мониторинг на здравния статус и параметрите за продуктивност).
• Лечение на диагностицирани заболявания.

Биозащитата и ваксинацията са свързани с успешния здравен мениджмънт – биозащита за предотвратяване 
навлизането на заболявания и правилни ваксинационни програми за възпрепятстване на ендемичните 
заболявания.

Редовният мониторинг на производствените параметри е важен за ранното откриване и целенасочената 
интервенция. Ранната интервенция в едно стадо предотвратява появата на заболявания в съседни или 
следващи стада. 

Производствените параметри, като мъртви при пристигане (D.O.A.), тегло на 7-ми ден, дневна и седмична 
смъртност, консумация на вода, среден дневен прираст, конверсия на фуража и брак при преработка, трябва да 
се разглеждат внимателно и да се съпоставят с целите на компанията. Когато наблюдаваните производствени 
параметри не отговарят на установените цели, трябва да се извърши изследване от квалифицирани 
ветеринари.

Биозащита

Строгата програма за биозащита е важна за поддържане здравето на стадото. Биозащитата предотвратява 
излагането на стадото на болестотворни организми. Разбирането и следването на установените практики за 
биозащита трябва да бъде част от работата на всеки един. Редовното обучение на персонала е важно. 

При разработване на програма за биозащита трябва да се вземат предвид три компонента: 

•	Местоположение	на	фермата: Фермите трябва да са разположени така, че да са изолирани от други птици 
и животни – поне на 3.2 км (2 мили) разстояние от най-близките птицевъдни или животновъдни стопанства, 
също така и от пътища, използвани за транспорт на птици. Предпочитат се места за птици на еднаква възраст, 
за да се ограничи кръговрата на патогени и живи ваксинни щамове. 

•	 Дизайн	 на	 фермата	 и	 сградата: Сградите трябва да са така проектирани, че да намаляват трафика, да 
улесняват чистенето и дезинфекцията и да са защитени от птици и гризачи. Необходима е бариера (ограда), за 
да се предотврати неразрешения достъп. 
Птицевъдната сграда трябва да има циментирани подове, миещи се стени и тавани, достъпни вентилационни 
отвори и да няма вътрешни колони и корнизи. Пръстените подове е невъзможно правилно да се почистят и 
дезинфекцират.

Раздел 4 - Здраве и биозащита

Хранене на бройлери Здраве и биозащита

Бележки
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Чисто и равно място от 15 м (50 фута) трябва да се простира около сградата, така че тревата да се окосява 
бързо и лесно. Зона, непосредствено до сградата, покрита с цимент или чакъл с ширина от 1-3 м (3-10 фута) 
може да предотврати достъпа на гризачи и да осигури миеща се зона за съхранение на преносими вещи и 
оборудване. Фигура 24 представя добри примери за планиране на ферми и дизайн на сгради. 

Фигура 24: Примери за добро планиране на ферми. .

Оперативни процедури: Движението на хора, фураж, оборудване и животни във фермата трябва да се 
контролира от процедури, които да предотвратяват навлизането и разпространението на заболявания. 
Рутинните процедури трябва да се променят при промяна в статуса на заболяването. Фигура 25 представя 
някои възможни пътища на разпространение на заболявания. 

Фигура 25: Елементи на разпространението на заболявания

 

Програмата за биозащита трябва да бъде:
• Задължителна.
• Практична.
• Ефективна по отношение на разходите.
• Част от програмата за обучение на персонала.
• Ревизирана редовно. 
• Насочена към цялата фирма и персонал.
• Финансово обезпечена.

Пилета

Фураж

Сгради

Гризачи

Вода

Диви птици

Хора

Постеля

 Насекоми

Люпилня

Оборудва
не и 

превозни
средства

Други 
птици, 

добитък & 
домашни 
животни

Почистване и дезинфекция

Планиране: Успешното почистване изисква всички операции да са извършени навреме. Почистването дава 
възможност да се извърши рутинна поддръжка във фермата и това трябва да бъде планирано в програмата 
за почистване и дезинфекция. Планът трябва да посочва дати, време, дейности, нужно оборудване, да бъде 
съставен преди изнасяне от фермата. Това ще направи възможно успешното изпълнение на всички задачи. 

Почистване на сградата: Птицевъдната сграда трябва да се почисти и дезинфекцира по начин, който да 
премахне всички потенциални птичи и човешки патогени и да минимизира наличните бактерии, вируси, 
паразити и насекоми между стадата. 

Контрол на насекомите: Насекомите трябва да се унищожат преди да се разпространят в дървените части 
или в други материали. Веднага след изнасянето на стадото от сградата и докато е още топла постелята, 
оборудването и всички повърхности  трябва да се напръскат с препоръчан, местен инсектицид. В противен 
случай, сградата може да се третира с одобрен инсектицид в рамките на 2 седмици преди изнасяне. Повторно 
третиране с инсектицид трябва да се извърши преди фумигация..

Премахване на праха: Трябва да се отстрани целия прах, мръсотия и паяжини от вентилаторните перки, 
гредите и откритите части на ненавитите завеси в сградите с открити страни, корнизи и зидария. За най-добри 
резултати използвайте четка (или духало), така че прахът да падне върху постелята. 

Предварително напръскване: Трябва да се използва пръскачка с ниско налягане, за да се напръска разтвор 
на почистващ препарат върху цялата вътрешна повърхност на сградата, от тавана до пода, за да се навлажни 
праха преди отстраняване на постелята и оборудването. В сгради с открити странични стени първо трябва да 
се затворят завесите. 

Оборудване: Цялото оборудване и приспособления (поилки, хранилки, огради и др.) трябва да се премахне 
от сградата и да се постави на външната циментирана зона. Автоматичните хранилки и нипелните поилки 
трябва да се повдигнат по време на почистването на сградата. 

Премахване на постелята: Цялата постеля и мръсотията трябва да се изнесе от сградата. Ремаркета и 
контейнери (кофи за смет) трябва да се поставят в/до сградата и да се напълнят със замърсената постеля. 
Пълните ремаркета или кофи за боклук трябва да се покрият преди премахване, за да се предотврати 
разпиляването на прах и отпадъци наоколо. Колелата на превозните средства трябва да се изчеткат и 
напръскат с дезинфектант при напускане на сградата. 

Обезвреждане на постелята: Постелята не трябва да се съхранява във фермата или разстила върху земя в 
близост до фермата. Трябва да се пренесе на поне 3,2 км (2 мили) разстояние от фермата и да се обезвреди в 
съответствие е местните правителствени разпоредби, по един от следните начини:

• Да се разпръсне върху обработваема земя и да се изоре в рамките на 1 седмица.
• Да се зарови в одобрен изкоп,кариера или ров.
• Да се натрупа и да се остави да се нагрее за поне месец преди да се разпръсне върху пасище. 
• Да се изгори в инсинератор.
• Да се изгори като биогориво.

Измиване: Преди започване на измиването, проверете дали цялото електричество в сградата е изключено, 
за да предотвратите риск от електрически удар. Трябва да се използва шалтер с функция за заключване 
и подходящ катинар. Трябва да се използва машина за измиване под налягане с пенообразуващ перилен 
препарат, за да се отстранят останалата мръсотия и отпадъци от сградата и оборудването. Има много различни 
индустриални перилни препарати и винаги трябва да се спазват инструкциите на производителя. Използваният 
перилен препарат трябва да е съвместим с дезинфектанта, който ще се използва за дезинфекциране на 
сградата впоследствие. След измиване с препарат на сградата и оборудването, то последните трябва да се 
изплакнат с чиста, прясна вода отново с помощта на машина за измиване под налягане. Трябва да се използва 
гореща вода за почистване, а излишната вода от пода да се отстранява с помощта на    "чистачки" с гумен 
накрайник. Мръсната вода трябва да се обезвреди, за да се избегне повторно замърсяване на сградата. 
Цялото оборудване, изнесено от сградата трябва да се накисне, измие и изплакне. След това оборудването за 
почистване трябва да се съхранява покрито. 

Здраве и биозащита Здраве и биозащита
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Особено внимание трябва да се обърне на следните места в сградата:

•  Корпусите на вентилаторите.
•  Вентилационните шахти.
• Вентилаторите.
• Вентилационните решетки.
• Горните части на гредите.
• Корнизите.
• Водопроводните тръби.
• Хранилните линии.

За да се измият добре труднодостъпните места, препоръчителна е употребата на преносимо скеле и 
преносимо осветление. 

Външната част на сградата също трябва да се измие и трябва да се обърне специално внимание на:
• Въздуховодите.
• Канавките.
• Бетонните пътеки.

В сгради с открити странични стени, трябва да се измие вътрешната и външна част на завесите. Всички 
материали, които не могат да се измият (напр. полиетилен, картон) трябва да се унищожат. 

След приключване на миенето, не трябва да има мръсотия, прах, отпадъци или постеля. Правилното измиване 
изисква време и внимание към детайлите. 

Помещенията на персонала и оборудването им също трябва да бъдат измити през този етап. 

Почистване на поилната и хранилната система

Цялото оборудване в сградата трябва изцяло да се почисти и дезинфекцира. След измиване, от съществено 
значение е оборудването да се съхранява покрито, за предотвратяване на повторно замърсяване. 

Поилни системи: Процедурата за почистване на поилните системи е, както следва:
• Източете тръбите и колекторните резервоари.
• Изплакнете тръбите с чиста вода. 
• Изтъркайте резервоарите, за да отстраните котления камък, органичните наслоявания и източете водата 

извън сградата. 
• Напълнете резервоара с прясна вода и добавете одобрен дезинфектант за вода. 
• Източете разтвора с дезинфектант от резервоара през поилните линии, като се уверите, че няма въздушни 

джобове. Уверете се, че дезинфектантът е одобрен за употреба с поилно оборудване и че се използва при 
правилно разреждане. 

• Напълнете колекторния резервоар до нормалното му работно ниво с допълнителен дезинфектант при 
подходяща концентрация. Поставете капака на място. Оставете дезинфектанта за поне 4 часа. 

• Източете и изплакнете със прясна вода. 
• Напълнете с прясна вода преди пристигането на пилетата.

Вътре в тръбите се формират органични наслоявания и редовното третиране (поне веднъж седмично) за 
тяхното отстраняване е необходимо за предотвратяване спада на водния дебит и бактериалното замърсяване 
на питейната вода. Употребата на почистващо средство преди дезинфекцията е силно препоръчително 
преди всяко отглеждане. Материалът на тръбите оказва влияние върху скоростта, с която се формира 
органично наслояване. Например, органичното наслояване има тенденция да се формира по-бързо върху 
полиетиленови тръби и пластмасови резервоари. Употребата на витамини и минерали в питейната вода може 
да увеличи органичните наслоявания и прикрепването на материали към тръбите. Физическото почистване 
на органичните наслоявания от вътрешната част на тръбите не винаги е възможно; поради това между 
различните стада органичните наслоявания може да се отстраняват като се използва висока концентрация 
(440 части/милион) на хлорни и пероксидни продукти (хлорния диоксид може също да се използва, приложен 
при подходяща концентрация). Всички те трябва изцяло да се изплакнат от поилните системи, преди птиците 
да пият. Почистването може да изисква използването на киселина за изстъргване, където минералното 
съдържание (особено калций и желязо) на водата е особено високо. Металните тръби могат да се почистват 
по същия начин, но корозията може да доведе до течове. Трябва да се обмисли необходимостта от третиране 
на водата на птиците преди употреба там, където тя е с високо минерално съдържание. 

Изпарителното охлаждане и мъглообразуващите системи може да се дезинфекцират при почистване 
чрез употребата на бигванидни дезинфектанти. Бигванидите може също да се използват по време на 
производството, за да се подсигури, че водата използвана в системите съдържа минимално количество 
бактерии и разпространението им в птицевъдната сграда е ограничено. 

Хранилна система: Процедурата за почистване на хранилната система е, както следва:
• Изпразнете, измийте и дезинфекцирайте цялото хранилно оборудване, т.е. фуражните кошове, улеите, 

веригите и висящите хранилки. 
• Изпразнете контейнерите за фураж и свързващите ги тръби и изчеткайте, там където е възможно. 

Почистете и запечатайте всички отвори. 
• Фумигирайте там, където е възможно. 

Ремонти и поддръжка

Чистата и празна сграда представлява идеална възможност за извършване на ремонти и поддръжка. След 
като сградата е празна, обърнете внимание на следните задачи:
• Поправете пукнатини в бетонните/ циментените подове. 
• Поправете фугите и циментовите мазилки на стените.
• Поправете или заменете повредени стени, завеси или тавани. 
• Боядисайте и варосайте там, където е необходимо. 
• Убедете се, че всички врати се затварят и уплътняват добре.
• Проверете изправността на вентилаторите, вентилацията и системите за отопление, отворите за входящ 

и изходящ въздух и цялото оборудване за контрол на микроклимата. 
• Проверете обтегнатостта на вентилаторните ремъци и възвратните им клапани. 

Дезинфекция

Не трябва да се предприема дезинфекция преди цялата сграда (включително и външната част) да е изцяло 
почистена и всички ремонти завършени, а сградата и оборудването да са изсъхнали. Дезинфектантите са 
безполезни при наличие на мръсотия и органична материя и ще намалят ефективността си, ако повърхностите 
са мокри, поради разреждането им. 

Дезинфектанти, които са одобрени за употреба от регулаторните органи срещу специфични патогени в 
птицевъдството от бактериален и вирусен произход, е най-вероятно да се окажат ефективни. Трябва да се 
следват инструкциите на производителя. Дезинфектантът трябва да се нанася посредством машина за миене 
под налягане или пръскачка. 

Пенообразуващите дезинфектанти позволяват повече време на контакт, като така увеличават ефективността на 
дезинфекцията. Отопляването на сградите до висока температура след изолация може да подобри дезинфекцията. 

Повечето дезинфектанти нямат ефект върху кокцидийни ооцисти, образували спори. Там където се изисква 
избирателно кокцидийно третиране, трябва да се използват съединения, образуващи амоняк от персонал с 
подходяща квалификация. Те се прилагат върху всички чисти, вътрешни повърхности и ще дадат ефект, дори 
от краткотраен контакт от няколко часа.

Фумигация с формалин

Там, където е разрешена фумигация с формалин, то тя трябва да се направи веднага след завършване на 
дезинфекцията. Повърхностите трябва да са влажни (това може да се направи чрез мъглообразувателите, за 
да се повиши RH на сградата), а сградата да се затопли минимум до 21°С (70°F). Фумигацията не е ефективна 
при ниска температура и относителна влажност по-ниска от 65%. 

Трябва да се уплътнят вратите, вентилаторите, вентилационните скари и прозорците. Трябва да се следват 
указанията на производителя относно употребата на фумигиращи препарати. След фумигация, сградата 
трябва да остане запечатана за 24 часа, обозначена ясно със знак ЗАБРАНЕНО ВЛИЗАНЕТО. Тя трябва изцяло 
да се вентилира преди влизане. 

След разстилане на чистата постеля, цялата процедура по фумигация, описана по-горе, трябва да се повтори. 
Фумигацията е опасна за хора и животни и не е разрешена във всички държави. Там, където е разрешена, тя 
трябва да се извършва от обучен персонал, следвайки местните нормативни указания и такива за безопасност. 
Здравето и благополучието на персонала и указанията за безопасност също трябва да се следват, трябва да 
се носи защитно облекло (респиратори, защитни очила и ръкавици). Трябва да присъстват поне двама човека 
при възникване на спешен случай. 

Здраве и биозащитаЗдраве и биозащита
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Третиране на пода

В някои ситуации е наложително третиране на пода. Някои често срещани препарати за подове и техните дози 
са представени в Таблица 17.  

Таблица 17: Често срещани препарати за третиране на птицевъдни сгради.

Съединение 
Приложима норма

Цел 
кг/м2 lbs/100 ft2

Борова киселина Колкото е 
необходимо

Колкото е 
необходимо

Убива тъмнолюбивите 
бръмбари

Сол (NaCl) 0.25 5 Намалява броя на 
клостридиите

Сяра на прах 0.01 2 Понижава pH

Вар (калциев оксид / 
хидроксид)

Колкото е 
необходимо

Колкото е 
необходимо Дезинфекция 

Почистване на външните части

Важно е и външните части да се почистят цялостно. В идеалния случай, птицевъдните сгради трябва да са 
заобиколени от бетонни или чакълени настилки, 1-3 м (3-10 фута) в ширина. Там, където тя липсва, зоната около 
сградата трябва:
• Да няма залесяване.
• Да няма неупотребявани машини/ оборудване. 
• Да има плоска, равна повърхност.
• Да се оттича добре и да няма задържане на вода.

Особено внимание трябва да се обърне на почистването и дезинфекцията на следните зони:
• Под вентилатори и абсорбатори.
• Под фуражните силози.
• Зоните на достъп.
• Около вратите.

Всички бетонни зони трябва изцяло да се измият и дезинфекцират като вътрешната част на сградата. 

Оценка почистването на фермата и ефективността на дезинфекцията

От съществено значение е да се провери ефективността на почистването и дезинфекцията. Ефективността 
от почистването най-често се оценява чрез изолиране на салмонела. Определянето на общия брой 
жизнеспособни бактерии (TVC) може също да е от полза. Определянето на броя бактерии и изолирането на 
салмонела трябва да се прави поне веднъж на стадо. Измерването на темпа на развитие на салмонелата/ 
TVCs ще позволи постоянното подобрение на хигиената във фермата и може да се направи оценка между 
различните методи на почистване и дезинфекция. 

Когато дезинфекцията е ефективно изпълнена, процедурата по вземане на проба за салмонела не трябва да 
изолира никаква салмонела. Моля, посетете ветеринар на Aviagen за подробно описание на това от къде и 
колко проби да вземете. 

Качество на водата

Водата трябва да е чиста и без съдържание на органична материя и утайка. Тя трябва да се изследва, за 
да се гарантира чистотата й и липсата на патогени. По-специално във водата трябва да липсват форми на 
Псевдомонас и Ешерихия коли. Не трябва да има повече от една колиформа/мл, в която и да е водна проба, а 
в последващите водни проби трябва да се съдържат колиформи в не повече от 5% от взетите проби. 

Критериите за качеството на водата за птицевъдството са представени в Таблица 18. Ако водата идва 
от главния водопровод, то тогава има по-малко проблеми с качеството. Водата от кладенци може да има 
повишени нива от нитрати и бактерии, дължащо се на това, че се оттича от наторявани полета. 

Там, където бактериалните нива са високи, трябва да се установи причината и водата незабавно да се 
пречисти. Хлорирането с 3-5 (ppm) свободен хлор на ниво поилка обикновено е ефикасно за контролиране 
на бактериите, но това зависи от хлорното съединение, което се използва. Водното pH трябва да се поддържа 
между 5-7, за да бъде ефективно хлорирането. Измерването на окислително-редукционния потенциал (ORP) 
на водата е добър начин за определяне на това дали програмата за пречистването й работи. Измервателят на 
ORP отчита количеството разтворен кислород във водата и дава индикация за чистотата й и за способността й 
да разгражда замърсителите. Колкото повече замърсители има във водата, толкова по-ниско е съдържанието 
на кислород в нея. Измерен ORP от 700-800 mV показва, че програмата за пречистване на водата с употреба 
на хлор ще бъде ефективна за контролиране на повечето потенциални заплахи, дължащи се на водата или се 
разпространяват сред птиците посредством водата. 

Ултравиолетова светлина (приложена в точката, в която питейната вода влиза в сградата) може също да се 
използва за дезинфекция на водата. Трябва да се следват препоръките на производителя при прилагането на 
тази процедура. 

Твърдата вода или водата с високо съдържание на желязо (>3мг/л) може да доведе до запушвания на поилните 
клапи и тръби и да подпомогне развитието на бактерии. Утаяванията също могат да запушат тръбите и там, 
където това е проблем, водата трябва да се филтрира с 40-50 (μm) филтри. 

Общ тест на качеството на водата трябва да се направи поне веднъж годишно или по-често, ако възникнат 
проблеми с качеството на водата или проблеми с продуктивността. След почистване на сградата и преди 
доставката на пилета от водата трябва да се вземат проби за наличие на бактериално замърсяване от 
източника, резервоара за съхранение и поилките. 

Добра идея е редовно да се проверява водоснабдяването на фермата, когато има стадо. Това трябва да се 
направи като се пропусне вода от края на всяка нипелна линия, като се направи визуална проверка за бистрота. 
Ако водопроводите или пречистването на водата не е подходящо, ще има високо ниво на видими частици във 
водопроводите, ако те се оттекат в кофа. Трябва да се предприемат действия за тяхното пречистване. 

Здраве и биозащита Здраве и биозащита

•	 Трябва да съществува ясна програма за мениджмънт на хигиената 
относно биозащитата, почистването и дезинфекцията на сградата. 

•	 Адекватната биозащита трябва да предотврати достъпа на заболявания 
до фермата чрез хората и животните. 

•	 Почистването на сградата трябва да обхваща вътрешната и външната й 
част, цялото оборудване, външната зона, като и хранилните и поилните 
системи. 

•	 Трябва да се извършва подходящо планиране и оценка на процедурите 
по почистване и дезинфекция 

Key
Points
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Таблица 18: Критерии за качеството на водата в птицевъдството.

Критерии Концентрация (ppm) Коментари

Общо  0-1000 Добро

Твърди (TDS)

1000-3000 Задоволително: Може да доведе до влажни изпражнения при горна 
граница

3000-5000 Лошо:Влажни изпражнения, намален прием на вода, лош растеж
и увеличена смъртност

>5000 Незадоволително

Твърдост 

<100 мека Добро: Няма проблеми

>100 твърда
Задоволителна: Няма проблем за птицевъдството, но може да окаже 
влияние върху ефективността на сапуна, на много дезинфектанти и 

лекарства, приемани чрез водата

pH 

<6 Лошо: Проблеми с продуктивността, корозия на водопроводната 
система

6.0-6.4 Лошо: Потенциални проблеми

6.5-8.5 Задоволително: Препоръчително за птицевъдство

>8.6 Незадоволително

Сулфати 

50-200 Задоволително: Може да има слабителен ефект при Na и Mg >50 ppm

200-250 Максимално допустимо ниво

250-500 Moже да има слабителен ефект

500-1000 Лошо: Слабителен ефект, но птиците може да се нагодят, може да повлияе 
на усвояването на медта, допълнителен слабителен ефект с хлориди

>1000 Незадоволително: Увеличен прием на вода и влажни изпражнения, 
опасно за здравето на младите птици

Хлор 

250 Задоволително: Най-високо допустимо ниво, ниски нива от 14 ppm 
мога да причинят проблеми, ако натрият е по-висок от 50 ppm

500 Максимално желано ниво

>500 Незадоволително: Слабителен ефект, влажни изпражнения, намален 
прием на фураж, увеличен прием на вода

Калий 
<300 Добро: Няма проблеми

>300 Задоволително: Зависи от алкалността и рН

Магнезий

50-125 Задоволително: Ако сулфатните нива са >50 ppm ще се формира 
магнезиев сулфат (слабително)

>125 Слабителен ефект с раздразнение на червата

350 Максимум

Нитрат Азот 10 Максимум (понякога нива от 3 ppm могат да повлияят 
продуктивността)

Нитрати

следи Задоволително

>следи Незадоволително: Опасно за здравето (показва замърсяване с 
органични вещества и фекалии)

Желязо

<0.3 Задоволително

>0.3 Незадоволително: Растеж на железните бактерии (запушва 
водопроводната система и има лош мирис)

Флуорид 
2 Максимум

>40 Незадоволително: Води до меки кости

Бактериални 
колиформи 0 cfu/ml Идеално: По-високите нива показват замърсяване с фекалии

Калций 600 Максимално ниво

Натрий 50-300 Задоволително: По принцип няма проблеми, но може да доведе до 
воднисти изпражнения при сулфати >50 ppm или хлорид >14 ppm

БЕЛЕЖКА: 1 ppm се равнява приблизително на 1 мг.

Унищожаване на мъртви птици

Подходящите методи за унищожаване на мъртви птици, техните предимства и недостатъци, са представени 
в таблица 19.

Таблица 19: Методи за унищожаване на мъртви птици.

Метод Предимства Недостатъци

Ями за изхвърляне Не са скъпи за изкопаване и 
произвеждат малко мирис

Може да бъде резервоар за болести и изисква 
адекватно оттичане

Възможно е замърсяване на подпочвени води

Кремиране

Не замърсява подпочвените води и 
не води до кръстосано замърсяване с 
други птици, когато съоръженията са 

добре поддържани

Малко странични продукти за 
изнасяне от фермата

По-скъпо е и може да доведе до замърсяване на 
въздуха

Трябва да се гарантира, че има достатъчен 
капацитет за бъдещите нужди на фермата

Трябва да се гарантира, че труповете се изгарят 
напълно до бяла пепел

Компостиране
Икономични са и при правилно 

проектиране не замърсяват 
подпочвените води или въздуха

Не са известни

Екарисаж

Липсва обезвреждане на мъртви 
птици във фермата

Изисква минимални капиталови 
вложения

Произвежда минимално замърсяване 
на околната среда

Материалите могат да се превърнат 
във фуражни компоненти за друг 

добитък

Изисква фризери да запази птиците от разлагане 
по време на съхранение

Изисква интензивни мерки за биозащита, за 
да се гарантира, че персоналът не прехвърля 

заболявания от екарисажа до фермата

Здраве и биозащита Здраве и биозащита

•	 Доброто качество на водата е от съществено значение за здравето и 
благосъстоянието на птиците.

•	 Качеството на водата трябва да се изследва редовно за бактериално 
и минерално замърсяване и да се предприемат корективни действия, 
базирани на резултатите от изследванията.

Key
Points

•	 Мъртвите птици трябва да се обезвреждат по начин, който 
предотвратява замърсяване на околната среда, кръстосано замърсяване 
с други птици или животни, не вреди на съседите и е в съответствие с 
местното законодателство.

Key
Points

Друга полезна налична информация

Ross Teх: Качество на водата

Useful
Information
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Намаляване риска от заболявания

Превенция на заболявания, предавани от хората

• Ограничете до минимум броя на посетителите и предотвратете неоторизирания достъп до фермата.
• Всички лица, които влизат във фермата трябва да следват процедура по биозащита, включваща вземане на 

душ и пълно преобличане.
• Поддържайте регистър на посетителите, включващ име, фирма, цел на визитата, предишна посетена ферма 

и ферма, която ще бъде посетена след това.
• При влизане и напускане на всяка птицевъдна сграда, работниците и посетителите трябва да измият и 

дезинфекцират ръцете и ботушите си. В някои случаи се употребяват и спрейове за дезинфекция на тялото. 
Фигура 26 показва примери за потапяне на краката и напръскване на тялото.

• Инструментите и оборудването, внасяни в сградата са потенциален източник на заболявания. Единствено 
необходимите вещи трябва да се вземат в сградата и то само след правилното им почистване и дезинфекция.

• Ако ръководния персонал не е в състояние да избегне посещението на повече от една ферма на ден, то 
първо трябва да се посети най-младото стадо. 

Фигура 26: Използвайте легени за потапяне на краката и спрейове за тяло преди влизане в птицевъдната сграда

Превенция за заболявания, предавани от животни

• Когато е възможно прилагайте цикъла „всичко пълно - всичко празно” във фермата.
• Престоят между стадата ще намали замърсяването във фермата. Престоят се определя от времето 

необходимо за процеса по почистване и дезинфекция и настаняване на следващото стадо. Решенията 
относно престоя са икономически, но колкото е по-дълъг той, толкова по-малък е риска от предаване на 
заболявания между стадата.

• Не оставяйте на земята оборудване, строителни материали или постеля. Това ще намали укритията за 
гризачи и диви животни.

• Почиствайте разпиления фураж, колкото е възможно по-скоро.
• Съхранявайте материала за постелята в чували, в склад, или в контейнери.
• Не допускайте диви птици в сградата, като се уверите, че достъпът им е ограничен. Всички дупки и 

цепнатини трябва да се запълнят.
• Поддържайте ефективна програма за контрол на гризачите/ вредителите. Тя трябва да включва механичен, 

биологичен и химичен контрол. Капаните са ефективни, когато се залагат непрекъснато. Програма за 
ефективен контрол на вредителите е представена на Фигура 27.

Фигура 27: Примерен план за поставяне на капани за гризачи
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Ваксинация

Ваксинацията подготвя птиците за предизвикателства, възникнали от специфични патогени, чрез излагане 
птиците на безопасна форма на инфекциозни организми (антигени). В днешната среда правилните процедури 
за ваксинация са съществена част от менажирането на бройлери.

Подходяща програма за ваксинация трябва да бъде разработена съвместно с ветеринарен лекар, като се 
вземат предвид местните особености на заболяванията. В таблицата по-долу се посочват някои основни 
фактори за успешната ваксинация на бройлери. 

Таблица 20: Фактори за успешна ваксинационна програма

План на ваксинационните 
програми Прилагане на ваксината Ефективност на ваксината

Програмите трябва да се 
основават на съвет на ветеринар, 
предвид специфичните местни и 
регионални фактори, установени 
със здравни проучвания и 
лабораторни анализи.

Внимателно изберете единични 
или комбинирани ваксини, 
предвид възрастта и здравето на 
стадото.

Ваксинацията трябва да доведе 
до развиване на стабилен 
имунитет, като се намалят 
възможните странични ефекти.

Програмите за родители на 
бройлери трябва да осигуряват 
точни и еднакви нива на майчини 
антитела, за да се защитят 
пилетата от някои вирусни 
заболявания през първите 
седмици от живота.

Майчините антитела могат да 
попречат на реакцията на пилето 
към някои ваксинни щамове. 
Нивата на тези антитела при 
бройлерите ще се понижат с 
остаряване на родителското 
стадо.

Следвайте препоръките на 
производителя за съхранение 
на продукта и начина на 
приложение.

Подходящо обучени ваксинатори 
да съхраняват и прилагат 
ваксините

Поддържайте дневник на 
ваксинациите.

Когато живите ваксини се дават 
с хлорирана вода, използвайте 
стабилизатор
за ваксината (обезмаслено 
мляко на прах или течно), което 
да се добавя към водата преди 
ваксината, за да се неутрализира 
хлора. Хлорът може да намали 
титъра на ваксината или да 
доведе до деактивирането й.

Потърсете съвет от ветеринар 
преди да ваксинирате болни или 
стресирани птици.

Периодичното и ефективно
почистване на сградите, 
последвано от полагане 
на нова постеля, намалява 
концентрацията на патогени в 
средата.

Достатъчен времеви интервал 
между стадата намалява 
повишаването на нормалните 
патогени в сградата, което може 
да се отрази на продуктивността 
на стадото при повторно 
използване на постелята.

Редовните проверки на 
съхранението на ваксините, 
на начините на прилагане и 
на постваксиналния отговор, 
са важни за контролиране на 
заболяванията и подобряване на 
продуктивността

Вентилацията и мениджмънта 
трябва да се оптимизират след 
ваксинация, особено по време на 
постваксиналната реакция.

Здраве и биозащита Здраве и биозащита

Друга полезна налична информация

Ross технически бележки: Ваксинация с питейна 
вода

Useful
Information
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Пътеки
Дупки на гризачи 
Временна примамка 
Постоянна примамка

ГАРАЖ
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Изследване на заболяване 

Изследването на заболяване изисква знания относно това, какво да се очаква в дадена възраст, както и 
как да се определи кое е нетипично в стадото. Важно е да сте запознати с нормалните производствени 
параметри или стандарти за породата.

Когато се видят здравословни проблеми или се подозират такива в стадото, трябва веднага да се 
потърси съвет от ветеринар.

Полезно е да сте в течение с текущите местни и регионални здравни проблеми, за да сте подготвени за 
неочакваното.

За откриване на здравните проблеми във фермата е полезен системният подход. Ето нещата, на които 
трябва да се обърне внимание:
•	Фураж:	наличност, консумация, разпределение, вкусови качества, хранителна стойност, замърсители, 
токсини.
•	Осветление: подходящо за ефективен растеж и развитие, равномерно разпределение и интензитет.
•	 Постеля: използван материал, дебелина, разпределение, ниво на влажност, количество патогени, 
токсини и замърсители.
•	Въздух: скорост, наличие, влажност, температура, замърсители (нива на амоняка и токсини) и бариери.
•	Вода: наличие, консумация, разпределение, източник, замърсители и токсини, количество патогени, 
добавки и хигиенни средства.
•	Пространство: гъстота на птиците, ограничаващи препятствия, ограничаващо оборудване, наличие 
на фураж и вода.
•	Хигиена:	хигиена на помещенията, контрол на вредителите, поддръжка, практики на почистване и 
дезинфекция (сграда и прилежаща зона, хранилки, поилки, фуражни контейнери).
•	Защита: биозащитни рискове (проектиране на сградата и практики за биозащита).
Таблици 21 и 22 акцентират върху някои примери за параметри на смъртност, вероятно свързани 
с качеството и здравето на птиците. Таблиците предлагат и възможни действия за изследване чрез 
наблюдение на горепосочените здравни въпроси

Здраве и биозащита Здраве и биозащита

Таблица 21: Откриване на често срещани проблеми между 0-7 ден на брудинга.

Наблюдава се Изследвайте Вероятни причини

Лошо качество на пилетата:

Увеличена смъртност при пристигане 
(D.O.A.)

Неактивни пилета със забавени 
реакции, с липса на енергия:

Общ вид на пилетата:
• Незаздравели пъпчета
• Зачервени крака/човки
• Тъмни сбръчкани крака
• Обезцветени или зловонни 

жълтъци или пъпчета

Фураж, хигиена, въздух и вода:

Здраве и хигиенен статус на 
родителското стадо

Манипулация, съхранение и транспорт 
на яйца

Хигиена, инкубация и мениджмънт на 
люпилнята

Манипулации с пилетата и транспорт

Неподходящ хранителен режим на 
родителското стадо

Здравен и хигиенен статус на 
родителското стадо, на люпилнята и 
оборудването

Неточни параметри за съхранение 
на яйцата, относителната влажност, 
температури и мениджмънт на 
оборудването

Неадекватна загуба на влага по 
време на инкубацията

Неправилна инкубационна 
температура

Дехидратация, причинена от 
продължително време на инкубация 
или късно изваждане на пилетата

Малки пилета 1-4 дена Фураж, осветление, въздух, вода и 
пространство:

Напълване на гушите 24 часа след 
настаняване на пилетата

Наличие и достъпност на фураж и вода

Удобство и благосъстояние на птиците

По-малко от 95% от пилетата с
достатъчно пълни гуши 24 часа
след настаняване

Слаби пилета

Недостатъчни хранилки и поилки
Недостатъчно количество фураж и 
вода

Проблеми с разположението и 
поддръжката на оборудването

Неправилна температура на 
брудинга и микроклимат

Дребни и закърнели пилета

Малки птици, 4-7 дена

Фураж, осветление, постеля, въздух, 
вода, пространство, хигиена и 
защита:

Родителско стадо

Степен на хидратация при пилетата

Условия за брудинг

Качество и достъпност на фуража

Интервал между стадата

Вероятно заболяване

Пилета, получени от родителски 
стада с големи разлики във възрастта

Невъзможност на пилетата да 
открият или достигнат вода

Неправилна температура за брудинг

Невъзможност на пилетата да 
открият фураж или лошо качество на 
фуража

Кратки интервали между стадата

Неправилно чистене и дезинфекция

Заболяване

Лоши практики на биозащита и 
хигиена

•	 Програмите за ваксинация на бройлери трябва да се изработят 
с помощта на опитни ветеринари и трябва да се основават на 
потенциалните местни заболявания и наличието на ваксина.

•	 Ваксинацията е по-ефективна, когато възможностите за развиване 
на заболяване са минимизирани чрез добре развити и внедрени 
програми за биозащита и мениджмънт.

•	 Ваксинацията сама не може да предпази стадата от настъпване на 
заболяване и лоши практики на мениджмънт.

•	 Всяка птица трябва да получи определената доза ваксина.
•	 Ваксинационните програми за родителското стадо трябва да се имат 

предвид при изработването на подходяща ваксинационна програма 
за бройлерното потомство.

Key
Points
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Таблица 22: Откриване на често срещани проблеми след 7-дневна възраст.

Наблюдава се Изследвайте Вероятни причини

Заболяване:

Метаболитно
Бактериално
Вирусно
Гъбично
Протозойно
Паразитно
Токсини

Фураж, осветление, постеля, въздух, 
вода, пространство, хигиена и 
защита:

Хигиена във фермата за бройлери

Вероятност от местни заболявания

Стратегии за ваксинация и превенция 
на заболявания

Качество на фуража и доставка

Осветление и вентилация

Лоши условия на микроклимата
Лоша биозащита
Завишена опасност от заболяване
Ниска защита от заболяване

Неправилно или неподходящо изпълнение 
на превенцията на заболявания

Лошо качество на фуража
Недостатъчен достъп до фураж
Прекалена или недостатъчна

Стрес Потенциални стресови фактори: 

Температура
Мениджмънт
Имуноподтискащи нарушения

Неправилен мениджмънт на фермата
Неподходящо оборудване
Незадоволителен комфорт и благосъстояние 
на птиците

Завишена смъртност D.O.A. 
при получаване в кланицата:

Завишен брак в кланицата

Фураж, осветление, постеля, въздух, 
вода, пространство, хигиена и 
защита:
Записки и данни на стадото

Здравен статус на стадото

История на стадото по време на 
угоителния период (като фураж, вода, 
прекъсвания на електричеството)

Потенциален риск за оборудването във 
фермата

Манипулиране с птиците от персонала 
при ловене, товарене и транспортиране

Нивото на опит и обучение на 
персонала, товарещ и транспортиращ 
птиците.

Условия по време на ловене и 
превозване (като метеорологична 
обстановка и оборудване)

Здравни въпроси в периода на угояване

Мениджмънт на минали събития, повлияли 
на здравето и благосъстоянието на птиците

Неправилно манипулиране и превозване на 
птиците от персонала

Сурови условия (свързани с времето и 
оборудването) по време на ловене, товарене 
и транспортиране до кланицата.

Откриване на заболяване 

Откриването на здравословни проблеми включва няколко стъпки.

При диагностициране на заболяване, при планиране и изпълнение на стратегия за контрол, е важно да се 
запомни, че колкото по-щателно е изследването, толкова по-точна е диагнозата и по-ефективни са действията 
за контрол.

Изключително важно е ранното откриване на заболяването. Промените в приема на фураж и особено на вода 
могат да бъдат един от първите индикатори за заболяване, така че приемът на фураж и вода трябва да се 
наблюдава. Ежедневното наблюдение на птиците, тяхното поведение и всякакви промени в поведението им е 
ключ към ранно откриване на заболяване.

Таблицата по-долу посочва някои от начините за разпознаване на признаци на заболяване.

Таблица 23: Признаци за разпознаване на заболяване

Наблюдения от страна на 
персонала във фермата

Мониторинг във фермата и 
лабораторията Анализ на данни и тенденции

Ежедневна оценка на поведението 
на птиците

Вид на птиците (оперение, размер, 
изравненост, оцветяване)

Промени в микроклимата (качество 
на постелята, стрес от топлина или 
студ, проблеми с вентилацията)

Клинични признаци на заболяване 
(като респираторен шум или 
безпокойство, депресия, фекални 
изпражнения, вокализация)
Изравненост на стадото

Редовни посещения във фермата

Рутинни аутопсии на нормални и болни 
птици

Подходящ размер и вид на направената 
извадка
Правилен избор на последващ анализ и 
действия след аутопсия – нуждае се от 
валидация/ разяснение

Редовни микробиологични 
изследвания на ферми, фураж, постеля, 
птици и друг подходящ материал.

Подходящо диагностично изследване

Подходяща серология

Дневна и седмична смъртност

Консумация на вода или фураж

Температурни тенденции

D.O.A след настаняване във фермата 
или след пристигане в кланицата

Бракуване при клане

Здраве и биозащита Здраве и биозащита

•	 Знайте какво да очаквате и внимавайте за отклонения от очакванията.
•	 Наблюдавайте. Изследвайте. Идентифицирайте. Действайте.
•	 Използвайте систематичен подход. Гледайте за очевидното и бъдете 

готови.

Key
Points

•	 Ежедневни наблюдения.
•	 Точно водене на записки.
•	 Систематичен мониторинг на заболяването

Key
Points
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Да се осигури микроклимат, който позволява на птиците да достигнат оптимална продуктивност в прираст, 
изравненост, разход на фураж и рандеман, като се избегне риска за здравето и благосъстоянието на птиците. 

Принципи

Основният начин за контролиране микроклимата на птиците е вентилацията. Тя осигурява приемливо 
качество на въздуха в сградата, като поддържа птиците в комфортна температура. Вентилацията осигурява 
подходящ свеж въздух, премахва излишната влага и ограничава натрупването на потенциално опасни газове 
и на въздухопреносими отпадни продукти.

В ранните етапи от живота на птиците, вентилацията осигурява затопляне и комфорт на птиците в сградата, 
като подава достатъчно свеж въздух, за да го поддържа в приемливо качество.

По време на растежа си птиците започват да отделят повече топлина, възниква нужда от по-високи нива на 
вентилация, за да се премахнат от сградата топлината и продуктите от дишането (влагата).

За осигуряване на комфорта и активността на птиците е ключово да извършвате мониторинг на поведението 
на птицата и регулирането на вентилацията като отговор на това поведение.

Въздух

Основните замърсители на въздуха в сградата са прах, амоняк, въглероден диоксид, въглероден оксид и 
излишни водни пари. Нивата на тези замърсители трябва да бъдат в рамките на законовите ограничения по 
всяко време. Продължителното излагане на тези замърсители може да:
• Увреди дихателния тракт.
• Намали ефективността на дишането.
• Предизвика заболявания (напр. асцит или хронични респираторни заболявания).
• Повлияе върху регулирането на температурата.
• Понижи качеството на постелята.
• Намали продуктивността на птиците (Таблица 24).

Таблица 24: Последствия от чести замърсители на въздуха в бройлерната сграда

Амоняк Идеално ниво <10 ppm.
Може да се усети чрез помирисване при 20 ppm или повече.
>10 ppm ще увреди повърхността на белия дроб.
>20 ppm ще повиши податливостта към респираторни заболявания.
>25 ppm може да намали прираста, в зависимост от температурата и възрастта.

Въглероден диоксид Идеално ниво <3 000 ppm.
>3500 ppm причинява асцит. Въглеродният диоксид е фатален при високи нива.

Въглероден оксид Идеално ниво 10 ppm.
>50 ppm ce отразява на здравето на птицата. Въглеродният оксид е фатален при високи 
нива.

Прах Уврежда повърхността на дихателната система и увеличава податливостта към заболяване. 
Нивата на прах в сградата трябва да бъдат минимални.

Влажност Идеално ниво 50-60% след брудинг.
Ефектите варират според температурата. При >29°C (84.2°F) и >70% относителна влажност, 
ще се повлияе растежа. Относителна влажност < 50%, особено по време на брудинг, 
повлиява растежа.
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Вода
Птиците отделят значително количество вода, което преминава в околната среда. Премахването й от сградата 
е важна функция на вентилационната система.

Птица, с тегло 2,3 кг (5,1 lb), консумира 6,3 л вода (1,7 галона) през живота си и отделя в атмосферата на сградата 
около 4,9 л вода (1,3 галона). Това означава, че 10 000 птици в стадо отделят 49 000 литра (12 944 галона) вода, 
които ще преминат в околната среда във вид на влага или като изпражнения. Тази влага трябва да се премахне 
чрез вентилационната система.

Температура

Една от целите на вентилацията, особено в началото на производствения процес, е подпомагане поддържането 
на подходящата температура в сградата, за да се поддържат птиците в зона на комфорт. Препоръчаният 
температурен профил е посочен в раздел 1 (Мениджмънт на пилета) от това ръководство. Той е само насока, 
като реалната температура ще варира в зависимост от относителната влажност и винаги трябва да се базира 
на видимия комфорт на птиците.

Отопление

Всяка бройлерна сграда трябва да има повече от достатъчен капацитет да осигури нужната вентилация и да 
поддържа сградната температура по всяко време на годината.

Топлината трябва да бъде равномерно разпределена в сградата. Лошото разпределение на топлина може да 
окаже негативен ефект върху изравнеността на птиците. Когато използвате вентилатори за циркулация да 
движите и разпределяте топлината в сградата се уверете, че не създавате движение на въздуха на нивото на 
птиците.

В ранните етапи от производствения цикъл, отоплението трябва да бъде настроено близко до заложената за 
сградата температура. С възрастта птиците отделят повече телесна топлина и разликата между заложената 
температура за сградата и температурата, при която отоплителите се включват, може да се увеличи. 
Отоплителят може да се настрои да се включва, ако сградната температура падне до 1-2°С (2-4°F) под 
заложената. Тези решения и настройки трябва да се основават на видимата реакция и комфорт на птиците.

Препоръчително е да установите минимална вентилация, докато предварително затопляте сградата, за 
да настаните пилетата. Количеството минимална вентилация ще зависи от типа използвана отоплителна 
система. Целта е премахване на каквито и да е вредни газове от сградите и подпомагане разпределението на 
топлината в рамките на сградата преди настаняване на пилетата. Обърнете се към насоките на производителя 
на отоплителните уреди за препоръки относно нивата на минимална вентилация, необходими за този момент.

Сгради и системи за вентилация

Съществуват два основни типа системи за вентилация:

Естествена вентилация
•  Позната още като вентилация за сгради “с открити странични стени“, „със завеси“ или „естествени“ сгради.
• В сградата може да се използват вентилатори за циркулация и движение на въздуха.

Вентилация със захранване (сгради с контролиран/затворен микроклимат):
•  Тези сгради обикновено имат или солидни странични стени или завеси, които се държат затворени по 

време на използване на сградата.
• Вентилатори и входящи отвори, които се използват за вентилиране на сградата.

Естествена вентилация: Сгради с открити странични стени 

Естествената вентилация се отнася за сгради с открити странични стени, най-често със завеси (въпреки че 
може също да се използват клапи или врати) на страничните стени (Фигура 28). Естествената вентилация за 
сгради с открити странични стени включва отваряне и затваряне на завесите или клапите, за да се позволи 
конвекционалното течение (вятър или бриз) да пренесе въздуха в сградата. Като цяло, сградите с открити 
странични стени се контролират най-добре, само когато заобикалящите условия са близки до заложената 
температура за сградата.

Фигура 28: Пример за естествена вентилация.

Естествено вентилираните сгради изискват непрекъснат 24-часов контрол, постоянно наблюдение на 
заобикалящите условия (температура, относителна влажност, скорост и посока на вятъра) и на сградните 
условия (температура, относителна влажност, качество на въздуха и комфорт на птиците). Завесите или 
клапите на страничните стени трябва постоянно да се регулират спрямо промени в околната среда (вътрешни и 
външни). Дори и с постоянно наблюдение, постигането на правилния контрол на микроклимата в сградата при 
сгради с открити странични стени може да бъде трудно и в резултат на това продуктивността на бройлерите в 
такива сгради е често по-лоша и по-променлива, отколкото в сградите с контролиран микроклимат.

В студено време, дори когато завесите са малко отворени, тежкият студен въздух навлиза в сградата и пада 
директно на пода върху постелята и птиците. Това причинява дискомфорт на птиците и може да навлажни 
постелята. В същото време по-топлия въздух излиза от сградата, което води до големи температурни 
колебания и високи разходи за отопление.

В студено време вентилаторите за вътрешна циркулация могат да се използват за повишаване температурния 
контрол в сградата чрез циркулиране на издигналия се и натрупал се под покрива топъл въздух. Все пак, 
уверете се, че не създавате движение на въздуха на нивото на птиците. При хладен климат се препоръчват 
автоматично движещи се завеси с вентилатори за циркулация, управлявани от таймери с термостат.

В горещо време, освен ако не духа вятър, дори пълното отварянето на завесите може да не осигури достатъчно 
облекчение на птиците. Вентилаторите за циркулация могат да помогнат в тази ситуация чрез създаване 
движение на въздуха над птиците, като им дават някакво облекчение чрез ефекта на охлаждащия вятър.

Вентилаторите за циркулация, ако има инсталирани такива, обикновено висят в центъра на сградата (Фигура 
29), но монтирането им за горещо време в близост до страничната стена на сградата означава, че те ще 
придърпват по-хладен, свеж въздух (по-малко влажен) отвън. Вентилаторите обикновено се инсталират, за 
да издухват въздуха на диагонал през сградата и не бива да се намират прекалено близо до каквато и да е 
солидна повърхност, която може да спре въздушния поток.

Фигура 29: Вентилатори за циркулация в естествено вентилирана сграда.
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В допълнение към вентилаторите за циркулация, някои сгради с открити странични стени са оборудвани и с 
разпръскващи дюзи, които понижават сградната температура чрез изпарително охлаждане.

Когато използвате каквато и да е форма на изпарително охлаждане в сгради с открити странични стени, е важно 
да измерите относителната влажност (RH) в сградата, докато разпръскващата система работи. Ако духа малко 
или никакъв вятър, ниската степен на обмен на въздуха може да доведе до увеличаване на относителната 
влажност, което би повлияло върху продуктивността на птиците и може да доведе до смъртност.

Както при затворените сгради, така и при сградите с открити странични стени, важна част от дизайна е 
покривната изолация. В студено време тя помага за задържане на топлината, а в горещо време играе важна 
роля при поддържане на сградата и птиците по-хладни. Сградите с открити странични стени трябва в горещо 
време да имат най-малко правилно инсталирана отразяваща изолация под покривното покритие. Това 
спомага за намаляване количеството топлина, което се излъчва в сградата.

Сгради с контролиран микроклимат

Вентилацията със захранване в затворени сгради или такива с контролиран микроклимат е най-популярната 
форма на вентилационна система за бройлерна сграда, поради възможността за осигуряване на по-добър 
контрол на микроклимата при променящи се външни условия. Най-често срещаната форма на контролиране 
на микроклимата в сградите е тази, която работи с отрицателно налягане. Тези сгради обикновено имат 
солидни стени и вентилатори, които изкарват въздуха навън, както и автоматизирани входящи отвори, чрез 
които свежият въздух се вкарва в сградата (Фигура 30).

Фигура 30: Пример за сгради с контролиран микроклимат

За да се осигури най-добрата среда за бройлерите в цикъла на производство и по всяко време на годината, 
всяка бройлерна сграда със затворен микроклимат трябва да бъде оборудвана да извършва 3 различни вида 
вентилация. Това са:
• Минимална вентилация
• Преходна вентилация
• Тунелна вентилация

В някои части на света, където заобикалящите температури не стават достатъчно високи, за да бъдат причина 
за използване на тунелна вентилация, този вид може да не бъде предвиден в дизайна на сградата.

Препоръчва се сградите със затворен микроклимат да бъдат свързани с резервен генератор, в случай на 
спиране на електричеството, понеже обикновено имат солидни стени. В захранвани сгради със завеси трябва 
да има автоматични устройства за отваряне на завесите. 

Отрицателно налягане
Когато вентилаторът извлича или изкарва въздух от сградата, той създава частичен вакуум вътре (отрицателно 
налягане). То представлява разликата между налягането вътре в сградата и атмосферното налягане извън нея. 
Така че отрицателно налягане от -20 Pa (-0,08 инча воден стълб), всъщност означава, че налягането вътре в 
сградата е 20 Pa (0,08 инча воден стълб) по-ниско от това извън нея. Когато се създаде отрицателно налягане, 
външният въздух се вкарва в сградата, за да замести изкарания навън такъв (Фигура 31).

Ключова част от осигуряване на подходяща вентилация в сгради със затворен микроклимат е контрола 
на това къде, как и с каква скорост външният въздух навлиза в сградата. С увеличаване на отрицателното 
налягане, се повишава и скоростта на навлизащия въздух. По този начин налягането може да се използва за 
регулиране на скоростта му и това колко далеч в сградата стига той преди да се обърне и придвижи към пода.

Фигура 31: Диаграма, илюстрираща въздушния поток през входящите въздушни отвори при система с 
отрицателно налягане.

По време на вентилация, въздухът трябва само да влиза в бройлерната сграда през определен брой въздушни 
отвори, които са равномерно разположени с страничните стени на сградата. Един от най-важните компоненти 
на успешната система за вентилация е колко изолирана е самата сграда. Добре уплътнената или изолирана 
сграда не бива да има дупки, процепи, пукнатини или други видове входящи отвори, освен вентилационните, 
през които да навлиза въздух. Това ще:
• Окаже по-добър контрол върху местата, през които влиза въздух.
• Позволи по-добър контрол върху начина на навлизане на въздуха.
• Улесни създаването на отрицателно налягане.

Мониторингът на въздушното налягане ще покаже колко уплътнена е сградата, а това трябва да се извършва 
редовно. Ако се установи, че сградното налягане спада с времето, това означава, че сградата не е правилно 
уплътнена и има загуба на въздух. Ако това се случи, открийте и отстранете проблема (напр. поправете 
счупени входящи отвори).

За да определите колко добре уплътнена (или запечатана) е сградата, затворете всички врати и входящи 
отвори, включете един 122 см (48 инча)/ 127 см (50 инча) вентилатор или два 91 см (36 инча) вентилатора. 
Налягането в сградата не бива да бъде под 37,5 Pa (0,15 инча воден стълб). То може да се измери навсякъде в 
сградата и трябва да бъде равномерно.
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Брошура на Aviagen: Контрол на микроклимата в бройлерната сграда
Постер на Aviagen: Вентилация на бройлерите през зимата
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•	 Естествено вентилираните сгради (с открити странични стени) изискват 
24-часово менажиране.

•	 Вентилаторите за циркулация трябва да оптимизират микроклимата в 
естествено вентилирани сгради.

•	 Внимателно наблюдавайте относителната влажност, когато използвате 
изпарително охлаждане.

•	 Инсталирайте подходяща отразяваща изолация под покривното 
покритие при горещ климат

Key
Points

Useful
Information
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Минимална вентилация

Минималната вентилация внася свеж въздух в сградата и отвежда застоялия навън (за да премахне излишната 
влага и да предотврати натрупването на вредни отпадни газове), докато поддържа нужната температура в 
сградата.

Когато птиците са в сградата и без значение каква е външната температура, трябва да се извършва минимална 
вентилация по всяко време. Това може да става през зимата и лятото и по всяко време от цикъла на 
производство, но най-често се извършва по време на брудинг и в хладно време (т.е. когато навън е по-студено 
от желаната температура в сградата и действителната температура е точно или по-ниска от нужната такава). 
Минималната вентилация не е подходяща за охлаждане на птиците в горещо време и трябва да създава много 
малко движение на нивото на птиците, особено за такива под 10-дневна възраст.

По време на минимална вентилация може да използвате различни начини за отчитане движението на въздуха 
на нивото на птиците, като провисване от хранилките или поилките на ленти от аудио или видео касети.

План на минималната вентилация
В момента най-често използваната минимална вентилация е позната като кръстосана вентилация. Тя включва 
много входящи отвори в страничните стени, равномерно разпределени по тях. Входящите отвори са свързани 
с лебедка, която ги отваря и затваря автоматично, както е заложено в системата за контрол.

Изсмукващите вентилатори при минималната вентилация са често инсталирани в страничните стени на 
сградата или понякога се използва един или повече от тунелните вентилатори, въпреки че това не винаги 
е идеално. Вентилаторите за минимална вентилация работят с таймер (ВКЛ/ИЗКЛ), който също зависи от 
системата за контрол.

Използване на отрицателно налягане при минимална вентилация
При минимална вентилация, входящите въздушни отвори работят на базата на отрицателното налягане. Чрез 
правилно настройване на входящите отвори и менажиране на отрицателното налягане в сградата може да се 
контролира скоростта, с която външния въздух навлиза в сградата през входящите отвори. При минимална 
вентилация отрицателното налягане трябва да бъде достатъчно високо, за да насочи студения въздух, 
навлизащ с висока скорост, далеч от птиците, към билото на сградата, където се натрупва топъл въздух. Ако 
отрицателното налягане е прекалено ниско, студеният въздух просто пада върху пилетата, охлаждайки ги и 
навлажнявайки постелята (Фигура 32).

Фигура 32: Използване на отрицателно налягане за контрол скоростта на въздуха.

Високата скорост на въздуха осигурява и добро смесване на навлизащия студен въздух с топлия сграден 
такъв, който се събира в билото на сградата (Фигура 33). Това не само стопля навлизащия въздух, но и 
намалява относителната влажност, като улеснява абсорбирането на влагата.

Фигура 33: Правилен въздушен поток при минимална вентилация

Какво е точното работно налягане за сградата?
Отрицателното налягане (и скоростта на навлизащия въздух) трябва да бъдат достатъчни, за да „запратят“ 
навлизащия въздух в средата на сградата. Поради това, идеалното работно отрицателно налягане в сградата 
при минимална вентилация, ще зависи от следните фактори:
• Ширината на сградата. Разстоянието, което въздуха трябва да измине от страничната стена до върха на 

покрива.
• Ъгъл на вътрешния таван.
• Формата на вътрешния таван (гладък или с прегради).
• Тип на използвания отвор.
• Колко отворен е отвора.

Съществуват насоки за работното налягане на сгради с различни ширини, но те варират въз основа на 
гореспоменатите фактори. Точното налягане за различните сгради трябва да се тества, проверява и 
потвърждава. Един от начините да се извърши това е да направите тест с дим (Фигура 34).

Фигура 34: Използване на тест с дим за определяне дали въздушния поток и работното налягане са правилни.

Вземете предвид „най-лошите“ условия, когато тествате сградата с дим. Това означава, когато сградата е 
c температура за брудинг, тази на околната среда да е възможно най-близка до най-студената възможна 
температура.

Имайте предвид, че генераторите за дим изпускат топъл такъв. Ако тествате празна и студена сграда, димът 
ще се опита да се вдигне до върха й, дори ако налягането всъщност е прекалено ниско.
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Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

Идеално отрицателно налягане

По-високо отрицателно налягане
По-добре, но не идеално

Ниско отрицателно налягане – Не е добре

•	 За успешната работа на системата с отрицателно налягане е важно 
сградата да бъде уплътнена (т.е. въздухът трябва да влиза само през 
входящите въздушни отвори).

•	 Налягането трябва да се наблюдава редовно. Ако се промени 
желаното такова, вземете незабавни мерки за коригирането му.

Key
Points
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Друга възможност е провесване от тавана на ленти от аудио или видео касети с дължина 15 см (6 инча) на 
всеки 1-1,5 м (3-5 фута). Те трябва да са разположени пред въздушния отвор близо до входа на сградата и чак 
до върха под покрива. Когато вентилаторите са включени, всяка лента трябва да се движи, включително и 
най-близката до върха на сградата. Най-близката до отвора лента трябва да се движи силно и доста към върха 
на сградата. Движението на лентите трябва да намалява с приближаване върха на сградата. Последната лента 
там трябва да се движи леко, показвайки че въздуха току-що е стигнал там и е започнал да пада надолу. Тези 
ленти трябва да останат по места по време на целия производствен цикъл и да ви позволяват бърза визуална 
проверка при влизане в сградата.

Ако покривът има открити греди, рамки или други структурни препятствия, минаващи на пътя на въздушния 
поток, трябва да се поставят насочващи плочи на входящите въздушни отвори. Те директно ще насочват 
навлизащия въздух под препятствието, но пак в посока върха на сградата. Плочите трябва да са внимателно и 
точно настроени. Може да използвате лазер, за да определите дали настройките са правилни. Чрез задържане 
на лазера върху плочата за насочване и проследяване къде той достига покрива, може да получите добра 
представа за ъгъла на настройване на плочата, с цел избягване на препятствието (Фигура 35).

Фигура 35: Използване на лазер, за определяне дали плочата за насочване на въздуха е правилно 
разположена. Може да се използва обикновен лазер, за да се осигури визуална представа за посоката на 
движение на въздушния поток в сградата. Плочата за насочване може да се настрои, за да сте сигурни, че 
въздушния поток заобикаля каквито и да е препятствия по тавана.

Настройване на входящите въздушни отвори
При настройване на входящите въздушни отвори при минимална вентилация, те трябва да бъдат отворени 
поне 5 см (2 инча). Ако не са достатъчно отворени, навлизащия въздух ще измине кратко разстояние в 
сградата преди да падне върху птиците, въпреки налягането в сградата, колкото повече отваряте входящите 
отвори, толкова по-големи са обема и скоростта на навлизащия въздух. Все пак, в повечето сгради, ако всички 
входящи отвори в страничните стени са отворени до 5 см (2 инча) при минимална вентилация, отрицателното 
налягане в сградата ще бъде прекалено ниско и скоростта на навлизане на въздуха ще намалее, което ще 
увеличи риска от падане на въздуха директно върху птиците. Ето защо, при минимална вентилация, не 
всички въздушни входящи отвори трябва да се отварят. Използваните такива трябва да бъдат равномерно 
разположени по сградата и еднакво отворени.

Възможността да ходите из сградата, докато работят таймерите на вентилаторите за минимална вентилация 
и да не усещате движението на въздуха е добра индикация, че сградата е правилно уплътнена, а входящите 
отвори са точно настроени за минимална вентилация.

Избиране на входящите въздушни отвори при минимална вентилация
Някои важни характеристики на въздушните отвори (Фигура 36) са:
• Трябва да се затварят плътно.
• Капакът на отвора трябва да бъде уплътнен.
• Трябва да има механизъм за заключване/ поддържане на капака затворен, когато не е нужно да се отваря.
• Отворът трябва да разполага с насочваща плоча за навлизащия въздух, особено ако на тавана има 

препятствия.
• Капакът на отвора трябва да бъде поставен в рамката на отвора и наклонен под ъгъл в затворена позиция.
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Фигура 36: Пример за входящ въздушен отвор с добро качество.

Действие на минималната вентилация
Минималната вентилация се регулира от таймер; вентилаторите работят според цикъла на таймера, а не 
според температурата. Правилното менажиране на цикъла на таймера определя качеството на въздуха в 
сградата.

Когато вентилаторите работят, входящите отвори за минимална вентилация в страничните стени трябва да 
се отворят достатъчно, за да поддържат точното отрицателно налягане и да насочват навлизащия въздух 
нагоре към върха на покрива. В края на цикъла ВКЛ, вентилаторите за минимална вентилация се изключват и 
входящите отвори се затварят.

По време на минимална вентилация, системата за отопление трябва да заработи по всяко време, ако 
сградната температура падне под нужната и заложената такава, дори ако вентилаторите за минимална 
вентилация работят.

В ранните етапи от производството, температурата обикновено е настроена да задейства отоплителите в 
диапазон, близък до нужната сградна температура. Например, отоплителите може да се включат при 0,5 °С (1°F) 
под изискваната сградна температура и да се изключат отново при достигането й или лекото й надвишаване.
Вентилаторите може да се настроят да започнат работа, само ако сградната температура надвиши заложената 
такава с 1-1,5 °С (2-3°F), поради факта, че често се акцентира повече на добавената топлина в сградата при 
минимална вентилация в ранните етапи от цикъла.

Тези настройки се променят с растежа на птиците. Обикновено, разликата между заложената сградна 
температура и тази на включване на отоплението се увеличава, а разликата между заложената сградна 
температура и тази на задействане на вентилаторите спада.

Допълнителни подробности за изчисляване циклите на вентилаторите може да намерите в Приложение 7.

Оценка на минималната вентилация
Приложение 7 дава нивата на минимална вентилация (на птица) при увеличаване на живото тегло. Посочените 
числа са само указания. Тяхната употреба не гарантира приемливо качество на въздуха или комфорт на 
птиците. Най-добрият начин да оцените степента/ настройките на минимална вентилация е визуално да 
оцените комфорта и поведението на птиците.
При влизане в сградата за оценка нивото на минимална вентилация, се постарайте да не безпокоите птиците. 
Като влезете, наблюдавайте следното.

Разпределение на птиците:
• Добре разпределени ли са?
• Скупчват ли се?
• Има ли празни места по пода без птици?

Активност на птиците:
• Погледнете линиите с хранилки и поилки – има ли активност около тях?
• Ориентировъчно 1/3 от птиците трябва да са около хранилките, 1/3 около поилките и 1/3 трябва да 

почиват или да се движат наоколо.

Сгради и микроклиматСгради и микроклимат

Пример 1. Насочваща плоча в грешна позиция

Лазер Лазер

Насочваща
плоча

Насочваща
плоча

Въздушен
поток

Нов въздушен 
поток

Въздушен
отвор

Въздушен
отвор

Лазерен лъч, показващ 
посоката на въздушния поток

Лазерен лъч, показващ 
посоката на въздушния поток

Открита греда Открита греда

Лазерният лъч сочи, че насочващата 
плоча е в грешна позиция. Въздухът ще 
се отклони от гредата и ще падне върху 
птиците.

Насочваща плоча в правилна позиция. 
Лазерният лъч сочи, че въздушния поток 
ще заобиколи гредата и ще продължи към 
върха на сградата

Пример 2. Насочваща плоча в правилна позиция
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Качество на въздуха:
През първите 30 – 60 секунди след влизане в сградата, си задайте следните въпроси:

1. Задушно ли е?
2. Приемливо ли е качеството на въздуха?
3. Прекалено висока ли е влажността?
4. Прекалено свеж ли е въздуха в сградата?

Употребата на инструменти, които измерват относителна влажност, въглероден диоксид, въглеродния оксид 
и амоняк, ще ви позволи да извършите правилна и качествена оценка.

Ако някое от направените наблюдения сочи, че минималната вентилация не е адекватна, трябва да извършите 
съответните настройки.

Преходна вентилация

Целта на преходната вентилация е премахване на излишната топлина от сградата, когато температурата вътре 
се увеличи над заложената. Преходната вентилация е процес, който се ръководи от температурата и по време 
на който вентилаторите спират да работят според таймер (минимална вентилация) и започват да работят 
непрекъснато, за да контролират температурата.

По време на преходна вентилация, голямо количество въздух може да се вкара в сградата, но за разлика от 
тунелната вентилация, този въздух не се издухва върху птиците. Преходната вентилация се използва, когато 
външния въздух е прекалено студен и/ или птиците са прекалено млади, за да се извърши тунелна вентилация.

План на преходната вентилация
По време на преходна вентилация се увеличава броя на използваните входящи отвори в страничните стени, 
за да се позволи вкарването на по-голям обем въздух в сградата (Фигура 37). Общият капацитет на входящите 
отвори в страничните стени (брой и размер на входящите отвори) определя количеството въздух, което може 
да навлезе в сградата и съответно максималния брой вентилатори, които могат да се използват.

Фигура 37: Външен изглед на сграда с процес на преходна вентилация. Входящите отвори са напълно отворени 
и тунелните вентилатори работят. Разпределението на птиците показва, че те се чувстват комфортно.

Ако има прекалено малко входящи отвори в сградата, може да се наложи да преминете на тунелна вентилация 
по-рано, за да изкарате излишната топлина навън. Преминаването към нея по-рано може да причини 
дискомфорт на птиците, защото въздуха ще духа директно върху тях.

За упътване при преходна вентилация общия капацитет на входящите отвори в страничните стени трябва да бъде 
достатъчен, за да позволи използване на 40-50% от общия капацитет на вентилаторите за тунелна вентилация.

Работа на преходната вентилация
Преходната вентилация работи по подобен начин като минималната; входящите въздушни отвори работят на 
базата на отрицателното налягане, което насочва навлизащия въздух далеч от птиците, към върха на сградата, 
където същия се смесва с топлия сграден въздух преди да падне обратно на пода.

Ако сградната температура продължи да се увеличава над зададената, възниква нужда от използване на 
по-голям вентилаторен капацитет и след като всички вентилатори в страничните стени работят непрекъснато, 
тунелните също ще започнат работа. Входящите отвори на тунелната вентилация остават затворени по време 
на преходна вентилация; въздухът навлиза само през входящите отвори в страничните стени (Фигура 38).

Фигура 38: Типично движение на въздуха при преходна вентилация.

По време на преходна вентилация големи обеми въздух могат да навлязат в сградата за продължителни периоди 
от време и птиците могат да усетят движението на въздуха върху себе си, въпреки факта, че работното налягане 
е точно. Наблюдаването на поведението на птиците (разпределението на птиците в сградата и активността 
им) ще ви помогне да определите колко вентилатора трябва да работят в дадено време. Особено важно е да 
наблюдавате поведението на птиците, когато преминавате от минимална към преходна вентилация.

Ако птиците седят или започват да се скупчват и има ниска активност около хранилките и поилките, значи 
им е студено и трябва да предприемете нужните действия. Първо, проверете дали налягането в сградата 
е нужното. Ако е така, изключете последния вентилатор, който сте пуснали и продължете да наблюдавате 
поведението на птиците. Ако активността им се подобри, продължете да ги наблюдавате още 15-20 мин, за да 
сте сигурни, че не настъпват последващи промени на поведението им.

Сградата трябва да остане в режим на преходна вентилация, колкото може по-дълго, преди да преминете 
към тунелна вентилация. Определянето на момента на преминаване от преходна към тунелна вентилация, 
трябва да се основава на наблюдения на поведението на птиците. Преминете към тунелна вентилация, само 
ако поведението им подсказва, че преходната вече не им осигурява комфорт. Твърде ранното преминаване 
към тунелна вентилация може да бъде пагубно за птиците.

Tunnel air inlets
(closed)

Tunnel fansSidewall air inlets

Сгради и микроклиматСгради и микроклимат

•	 Без значение каква са условията навън, трябва да се извършва 
минимална вентилация по всяко време.

•	 Минималната вентилация се използва нощем при малки пилета или 
при хладно време.

•	 Минималната вентилация се регулира с таймер, а не от 
температурата.

•	 Важно е постигането на точното работно отрицателно налягане, за 
да сте сигурни, че навлизащия въздух се движи с висока скорост 
към върха на сградата.

•	 Входящите въздушни отвори трябва да са отворени на минимум 5 
см (2 инча) и да са равномерно разпределени по сградата.

•	 Оценяването на поведението на птиците и условията в сградата 
е единствения начин да определите дали настройките на 
минималната вентилация са правилнитe.

Key
Points

•	 Преходната вентилация е процес, който се ръководи от 
температурата и изтегля излишната топлина от сградата, когато 
температурата се увеличи над зададената желана такава.

•	 Преходната вентилация се използва, когато външния въздух е 
прекалено студен и/ или птиците са прекалено млади за включване 
на тунелна вентилация.

•	 Оценяване поведението на птиците е най-добрия начин да 
определите дали настройките на преходната вентилация са точните.

Key
Points

Въздушни отвори в страничните стени Тунелни вентилатори

Тунелни входящи отвори (затворени)
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Тунелна вентилация

Тунелната вентилация трябва да се използва само, ако преходната не може повече да осигурява комфорта на 
птиците (т.е. когато птиците показват признаци на прегряване). Тази вентилация се използва в топло до горещо 
време и обикновено с големи птици.

По време на тунелна вентилация големи обеми въздух се придвижват по дължината на сградата, обменяйки 
бързо въздуха. Това създава въздушен поток с висока скорост над птиците и ефект на охлаждащ вятър, който 
им помага да се охладят. Чрез промяна броя на работещите вентилатори, може да се променя скоростта на 
въздуха, навлизащ в сградата и охлаждащия ефект. Този ефект ще варира според:
• Относителната влажност.
• Гъстотата на настаняване.
• Други фактори (като оперение, възраст и тегло на стадото, външна температура и други).

План на тунелната вентилация
Обикновено системата за тунелна вентилация има изсмукващи вентилатори, инсталирани в единия край на 
сградата и въздушни входящи отвори в срещуположния край (Фигура 39).

Фигура 39: Въздушен поток в сграда с тунелна вентилация.

Изсмукващите вентилатори са обикновено с диаметър от 127 см до 132 см (50 до 52 инча). Те могат да бъдат 
инсталирани на крайната стена или на нея и в страничните стени. Все пак, когато монтирате вентилаторите, те 
трябва да са възможно най-симетрично разположени (Фигура 40).

Фигура 40: Пример за типична сграда с тунелна вентилация.

Входящите въздушни отвори трябва да бъдат разположени в противоположния край на сградата спрямо 
тунелните вентилатори. Те трябва да бъдат с еднакъв размер (площ) на всяка странична стена. Входящите 
отвори при тунелната вентилация обикновено са затворени, като използват вид капак с панта или завесна 
система. Затварянето им трябва да бъде автоматично и свързано със система за контрол.

Входящите отвори при тунелната вентилация трябва да се затварят правилно, за да са добре уплътнени по 
време на минимална и преходна вентилация. Ако това не стане, изтичащия въздух ще намали работното 
налягане и ще окаже отрицателен ефект върху вентилацията по време на минималните и преходни етапи от 
нея. В допълнение, площта на сградата, където са разположени входящите отвори за тунелна вентилация, ще 
бъде по-студена и постелята може да се навлажни.

Ефект на охлаждащ вятър
Охлаждащ вятър е охлаждащия ефект, който птиците усещат по време на тунелна вентилация, поради 
въздушния поток. Реалният охлаждащ ефект върху птиците е резултат от комбинацията на няколко фактора:
• Възраст на птицата – колкото по-млада е птицата, толкова по-голям е охлаждащия ефект.
• Скорост на въздуха – колкото по-висока е скоростта на въздуха, толкова по-голям е охлаждащия ефект.
• Температура на въздуха (сух термометър) – колкото по-висока е температурата, толкова повече 

охлаждане е нужно.
• Относителна влажност (RH) – колкото по-висока е тя, толкова по-нисък е охлаждащия ефект.
• Гъстота на настаняване - колкото по-висока е тя, толкова по-нисък е охлаждащия ефект.

Действителната температура, усещана от птиците по време на тунелна вентилация, е позната като ефективна 
температура. Тя не може да бъде измерена с термометър или температурен сензор/ сонда. Поради това, 
отчитанията на термометъра или температурната сонда за определяне температурата, усещана от птиците са 
ограничени (Фигура 41).

Фигура 41: Теоретичен охлаждащ ефект, усетен от бройлер 3,5 кг (7,7 паунда) при температура на въздуха от 
29,4°С (85°F).

Поради това, най-добрият начин за определяне ефекта върху птиците от движението на въздуха е да 
наблюдавате поведението им.
• Ако птиците седят или се скупчват, може би им е студено, независимо какво показва термометъра.
• Ако птиците са разпръснати, но държат крилата си леко раздалечени от тялото или лежат на една страна 

с разтворено крило, задъхват се малко или много, значи им е прекалено топло.

Когато наблюдавате поведението на птиците и вземате решения за настройките за вентилация, уверете се, 
че наблюдавате птиците от единия до другия край на сградата, тъй като условията в нея може да 
варират.

Има няколко графики за охлаждащия вятър като горепосочената, които могат да се използват, за да предоставят 
насоки за скоростта на въздуха, нужна в различната възраст на птиците и при различна сградна температура. 
Все пак, използването на такива инструменти, трябва да бъда само за упътване. Най-добрият начин да 
менажирате тунелната вентилация е да наблюдавате поведението на птиците (разпределението им 
из сградата и активността им).

Тунелната вентилация трябва да се използва много внимателно върху млади птици, които усещат много 
по-силно ефекта на охлаждащ вятър, отколкото големите птици.

Действие на тунелната вентилация
В етапа на започване на тунелната вентилация, вентилаторите на страничните стени трябва да се изключат (ако 
са използвани по време на преходната вентилация), а входящите отвори в страничните стени да се затворят. 
Тунелните входящи отвори се отварят и целия въздух, навлизащ в сградата, трябва да минава през тях.

Според графиката, ако скоростта 
на въздуха е 2,5 м/ сек (500 
фута/ мин), птицата ще усеща 
приблизително 29,4-5,6=23,8°С 
(85-10=75°F). Но сензорът за 
температурата все още ще 
показва температура от 29,4°С 
(85°F).

Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

Въздухопоток в тунелно вентилирана сграда

Заграждения тип
"кучешка колиба"
съдържащи изпарителните
охлаждащи пити

Скорост на въздуха
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Броят вентилатори, работещи при тунелната вентилация, определя скоростта на преминаващия през 
сградата въздух и охлаждащия ефект върху птиците. Решението за броя работещи вентилатори зависи от 
поведението на птиците.

При тунелна вентилация, термометъра/ температурния сензор трябва винаги да бъде няколко градуса 
по-висок от нужната температура, за да сте сигурни, че птиците не са замръзнали в резултат на студения 
въздух, духащ над тях. Колко по-висока температура да показват, зависи от температурата на въздуха, 
относителната влажност, броя на работещите вентилатори и възрастта на птиците.

Не е необичайно при тунелна вентилация да имате близо 10 % птици, които леко се задъхват.

Когато всички тунелни вентилатори работят и смятате, че на птиците им е топло, трябва да охладите въздуха. 
Това може да се извърши с охлаждащи пити или с използване на разпръскваща система.

Миграционни прегради

В тунелни сгради, птиците са склонни да мигрират към края на сградата с входящите въздушни отвори, когато 
е горещо. Тази миграция нарушава гъстотата на настаняване, достъпа до фураж и вода и оказва влияние върху 
възможността на птиците да се охлаждат и чувстват комфортно.

Инсталирането на миграционни прегради може да намали този проблем (Фигура 42). Например, в сграда с 
дължина 100 м (328 фута) може да се използват 3 прегради. Те трябва да са разположени така, че да създадат 
еднакви по размер оградени места вътре и следва да се поставят веднага след като птиците са пуснати в 
цялата сграда. Важно е преградите да не ограничават въздушния поток. 

Фигура 42: Пример за миграционна преграда в бройлерна сграда.

Изпарителни охлаждащи системи

Какво представлява изпарителното охлаждане?
Изпарителното охлаждане е охлаждане на въздуха чрез изпаряване на вода. То подобрява условията на 
микроклимата в горещо време и усилва тунелната вентилация. Това охлаждане трябва да се използва само 
когато поведението на птиците показва, че ефекта на охлаждащия вятър не може повече да им осигури 
комфорт. Целта на изпарителното охлаждане е поддържане на последната комфортна за птиците температура 
в сградата с включени всички вентилатори. То няма за цел да намали (или приближи) сградната температура 
до зададената такава.

Количеството изпарително охлаждане зависи от относителната влажност на външната околна среда.
• Колкото по-ниска е относителната влажност на въздуха, толкова по-голямо количество влага може да се 

поеме от него и следователно може да се извърши повече изпарително охлаждане.
• Колкото по-висока е относителната влажност на въздуха, толкова по-малък е потенциала на въздуха за 

изпарително охлаждане.

По всяко време разликата между температурите от сухия термометър (действителната температура на 
въздуха) и мокрия (температура при 100% влажност) ще дадат представа за максималното изпарително 
охлаждане, което може да се извърши, ако то е 100% ефективно (Фигура 43). В действителност може да се 
постигне намаляване на действителната температура около 65-75% от разликата между температурите на 
сухия и мокрия термометър.

Фигура 43: Максималното възможно охлаждане при изпарително охлаждане е 0,75 от разликата между 
температурите на сухия и влажния термометър.

Съществуват два основни типа изпарително охлаждане – охлаждащи пити и охлаждане чрез разпръскване.

Охлаждащи пити
При системите с охлаждащи пити, въздухът се прекарва през филтър, просмукан с вода (охлаждаща пита) чрез 
вентилаторите за тунелна вентилация. Питите трябва да бъдат инсталирани в противоположния на тунелните 
вентилатори край на сградата (Фигура 44). Половината от общата площ на охлаждащите пити трябва да 
се намира на всяка странична стена, въпреки че в някои случаи някои от питите може да се монтират на 
фронтонната стена (Фигура 45).

Сгради и микроклиматСгради и микроклимат

•	 Тунелната вентилация се използва в топло и горещо време или 
където се отглеждат големи птици.

•	 Охлаждането се постига чрез въздушен поток с голяма скорост.
•	 Внимавайте с млади птици, които са склонни към изстиване.
•	 Трябва да се помисли за инсталиране на миграционни прегради.
•	 Наблюдаването на поведението на птиците е единствения начин да 

прецените дали условията на средата са нормални.

Key
Points

Максимално възможно охлаждане
(разлика между температурите на „сухия“ и мокрия термометър)

Сух термометър Мокър термометър
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Фигура 44: Охлаждане с пити и тунелна вентилация.

 

Дизайнът и планът на охлаждащите пити позволяват на големи обеми въздух, използвани при тунелната 
вентилация, да навлязат в обхвата на охлаждащите пити и да бъдат охладени преди навлизането им в сградата.

Фигура 45: Пример за охлаждаща пита, поставена на страничната стена на сградата (в „кучешка колиба“).

За ефективната работа на система с тунелна вентилация е важно, площта с охлаждащи пити да е точно 
изчислена спрямо общия работен капацитет на вентилаторите.

Наличието на точна площ с охлаждащи пити ще гарантира, че работното налягане на вентилаторите не 
е високо. Ако площта с охлаждащи пити е прекалено малка, работното налягане на вентилаторите ще се 
увеличи, а това на свой ред ще намали капацитета им и ще понижи скоростта на въздуха, движещ се през 
сградата. Дизайнът и характеристиките на охлаждащата пита трябва да са точно за сградата, в която ще бъдат 
монтирани. Тези охлаждащи пити трябва да допълват и подсилват тунелната вентилация.

Airflow

Water

Hot Air

Cooled Air 
Entering House

Water for Recirculation

Evaporative Cooling Pad

Работа с охлаждащите пити
Употребата на охлаждащи пити трябва правилно да се менажира, за да не настинат птиците. Степента на 
охлаждане, която може да се постигне с охлаждащи пити, зависи от околната относителна влажност.

По време на изпарително охлаждане, охлаждащи помпи напомпват вода върху охлаждащите пити. Когато 
помпите започнат работа, трябва да се контролира количеството вода, добавено върху питите. Прекалено 
много вода върху тях ще причини рязко спадане на сградната температура. Това, на свой ред, ще доведе до 
изключване на вентилаторите (ако са автоматични), променяйки ефекта на охлаждащ вятър върху птиците 
и условията на микроклимата от единия до другия край на сградата. Всичко това накрая ще се отрази върху 
комфорта и здравето на птиците.

Най-добрият контрол на мениджмънта на охлаждащи пити може да се постигне чрез установяване на цикъл 
включване и изключване на охлаждащата помпа. Ако сградната температура продължи да се вдига, то контролера 
трябва да се настрои автоматично да увеличи периода ВКЛ от цикъла на помпата, за да напомпва повече вода 
върху питата и така да поддържа желаната температура, а не да води до голямо намаляване на сградната такава.

Охлаждащата помпа не бива да работи непрекъснато, докато сградната температура не посочи, че тя трябва 
да се изключи. Ако това се случи, голяма част от питата ще бъде мокра до момента, в който помпата изключи 
и температурата продължи да спада, докато питата не изсъхне. Така работейки, охлаждащите помпи могат да 
причинят колебания на сградната температура до 4-6°С (7-11°F), а понякога и повече.

Качеството на водата може да окаже значителен ефект върху функционалността на охлаждащата пита. Твърдата 
вода, съдържаща висока концентрация на калций, може да намали оперативния живот на охлаждащата пита.

Мъглообразуване 
Мъглообразуващите системи охлаждат влизащия въздух чрез изпаряване на вода, получена чрез напомпване 
на вода през разпръскващи/ мъглообразуващи дюзи (Фигура 46). Мъглообразуващите линии трябва да се 
поставят близо да входящите отвори на въздуха, за да увеличат скоростта на изпаряване, а из сградата трябва 
да се добавят допълнителни линии.

Фигура 46: Пример за мъглообразуваща система за сграда с кръстосана вентилация.

Съществуват 3 типа мъглообразуващи системи:
• С ниско налягане, 7-14 бара; размер на капчиците до 30 микрона.
• С високо налягане, 28-41 бара; размер на капчиците 10-15 микрона.
• Със свръх високо налягане (мъглообразуващи), 48-69 бара; размер на капчиците 5 микрона.

Система с ниско налягане осигурява най-малкото количество охлаждане и поради големия размер на 
капчицата, съществува голяма вероятност капчиците да не се изпарят и да намокрят постелята. Тези системи 
не са препоръчителни за употреба в места с висока относителна влажност.

Системата със свръх високо налягане ще създаде най-много охлаждане и има най-малък риск от навлажняване 
на постелята.

Броят на дюзите и общото количество вкарана вода трябва да се основават на максималния капацитет на 
тунелните вентилатори.

Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

Въздушен поток

Изпарителна

           охлаждаща пита
Охладен

въздух,

навлизащ в

сградата

Вода

Горещ въздух



88 892014 2014

РЪКОВОДСТВО ЗА БРОЙЛЕРИ ROSS: РЪКОВОДСТВО ЗА БРОЙЛЕРИ ROSS: 

Ра
зд

ел
 5

Относителна влажност, птици и изпарително охлаждане
1. Изпарителното охлаждане е по-ефективно в среда с ниска относителна влажност (RH).
2. Когато птиците дишат тежко, използвайте изпарително охлаждане, за да им помогнете да отделят топлина и 
да понижат телесната си температура.
3. Когато системата за изпарително охлаждане (пити и мъглообразуваща) работи, водата се изпарява и 
повишава RH на въздуха.

Ако системата за изпарително охлаждане работи на максимум, заедно с всички тунелни вентилатори, но 
птиците все още дишат тежко, вероятно относителната влажност в сградата е висока.

Системата за изпарително охлаждане трябва винаги да работи в комбинация с температурата и RH, а никога 
само на база температура и/ или част от денонощието.

Избягвайте използването на изпарително охлаждане без наличие на достатъчна скорост на въздуха, особено 
при по-големи птици. Въпреки че системата за изпарително охлаждане ще намали температурата на въздуха, 
тя увеличава относителната му влажност. Това повишение ограничава възможността на птиците да отделят 
топлина чрез тежко дишане.

Все пак, чрез комбиниране на изпарително охлаждане с висока скорост на въздуха над птиците, увеличавате 
топлината, която птицата може да отдели в средата и така намалявате нуждата от отделяне чрез тежко дишане.

В последните години препоръката беше да се избягва изпарително охлаждане, когато относителната влажност 
в сградата е по-висока от 70-75%, за да може птицата да отдели повече топлина чрез тежко дишане. Последните 
проучвания сочат, че птицата може да понесе по-висока относителна влажност, ако има достатъчно скорост на 
въздуха, която да й помогне да отдели топлина в заобикалящата я среда.

В горещ и влажен климат, където относителната RH приближава степента на насищане следобед/ привечер, 
високата скорост на въздуха през сградата и бързия въздушен обмен, играят важна роля за поддържане 
птиците живи. В такива условия е важно сградата да е правилно проектирана (точен брой вентилатори, 
правилен размер на отвора на тунелните входящи отвори и на охлаждащата пита).

Осветление за бройлери

Осветлението и менажирането му (часове светлина и тъмнина и разпределение на осветлението през 
деня) могат да повлияят продуктивността и благосъстоянието на бройлерите. Птиците извличат полза от 
следването на определена схема на светлина и тъмнина (ден и нощ), определяйки ясни периоди на почивка 
и активност. Някои важни физиологични и поведенчески процеси следват нормалните дневни ритми. Ето 
защо, определените цикли на светлина и тъмнина позволяват на бройлерите да усетят естествените модели 
на растеж, развитие и поведение.

Светлинните програми трябва да имат прост план и да са лесни за изпълнение. Оптималната светлинна 
програма за стадото зависи от индивидуалните му характеристики и пазарните нужди. Светлинните програми 
следват местното законодателство и това трябва да се има предвид. Все пак, съществуват няколко основни 
точки, които трябва да се изпълняват при всички условия, а след това могат да се извършват корекции, в 
зависимост от особеностите на стадото.

Осветление

Светлинната програма има четири важни компонента. Това са:
• Продължителност на светлинния период – брой часове светлина и тъмнина за период от 24 часа.
• Разпределение на светлинния период – колко часа светлина и тъмнина са разпределени в този 24-часов 

период.
• Дължина на вълната – цвят на светлината.
• Интензитет на светлината – колко ярка светлина се осигурява.

Ефектите на взаимодействие на тези фактори трябва да се вземат предвид, когато бройлерите се осветяват. 
Например, някои параметри на производството и благосъстоянието (растеж, FCR, смъртност) могат да се 
променят при промяна разпределението на светлината и тъмнината. Също така, с промяна на интензитета на 
светлината се променя и дължината на вълната.

Продължителност и модел на светлинния период

Светлинната програма, използвана от много угоители на бройлери в миналото, осигурява непрекъснатото 
осветление (дълъг, непрекъснат светлинен период, последван от кратък тъмен период до 1 час). Считало се 
е, че при непрекъснатото осветление птиците ще ядат и пият повече и съответно ще растат по-бързо. Това 
схващане се оказва погрешно. Непрекъснатото или почти непрекъснатото осветление не само понижава 
пазарното тегло, но има и отрицателно влияние върху здравето и благосъстоянието на бройлерите.

Поради това, Aviagen не препоръчва непрекъснато или почти непрекъснато осветление на бройлерното стадо. 

Нова информация сочи, че
• След 7-дневна възраст, около 5 часа тъмнина са оптимални (4-6 часа).
• Няма намаляване на прираста до 39 ден и вероятно увеличаване до 49 ден. Ефективното усвояване на 

фураж се подобрява особено много в последните етапи на растеж.
• Смъртността, поради синдрома на внезапна смърт (SDS) и заболяваемостта от асцит и скелетни нарушения 

намаляват.
• Увеличава се мобилността на птиците и намаляват случаите на лезии по възглавничките на краката.
• Може да се увеличи процента на месо от краката.
• Подобрява се благосъстоянието на птиците, тъй като се следва по-нормален биологичен ритъм, включващ 

почивка.

Степента, до която светлинната програма се отразява на производството на бройлери, се влияе от няколко фактора:
• Момента на въвеждане на програмата: ранното й въвеждане е най-ефективно при подобряване здравето 

на птиците.
• Възрастта при клане: по-старите птици е по-вероятно да извлекат повече полза от експонирането на 

тъмнина.
• Микроклимат: ефектът от увеличаване гъстотата на настаняване (над препоръчаните нива) ще бъде 

отежнен при по-дълго експониране на тъмнина, но промени като използване на системи от зора до здрач, 
ще облекчат този проблем.

• Мениджмънт на хранилките: последствията от ограничения хранилен фронт ще се влошат при по-дълго 
експониране на тъмнина, но отново правилното менажиране на светлинните програми (системи от зора 
до здрач) ще реши проблемите.

• Прираст на птиците: влиянието на светлината ще е по-голямо при бързо растящи птици. 

Всички светлинни програми трябва да осигуряват 23 часа светлина и 1 час тъмнина за едно денонощие, в 
етапа на ранен растеж до 7-дневна възраст. Това осигурява добър прием на фураж от пилетата. Скъсяването 
на светлината твърде рано, намалява дейностите по хранене и пиене и понижава ранното наддаване.
Препоръчва се осигуряване на минимум 4 часа тъмнина от 7-дневна възраст. Липсата им води до: 
• Неестествен начин на хранене и пиене, поради липса на сън.
• По-ниска от оптималната биологична продуктивност.
• Понижено благосъстояние на птиците.

Сгради и микроклиматСгради и микроклимат

•	 Изпарителното охлаждане се използва за повишаване тунелната 
вентилация в горещо време.

•	 Съществуват 2 типа системи – охлаждащи пити и мъглообразуване.
•	 Поддържайте вентилаторите, мъглообразователите, изпарителите и 

входящите отвори чисти.
•	 Изпарителното охлаждане увеличава влагата във въздуха и така 

повишава относителната влажност. Важно е системата да работи с оглед 
на относителната влажност, както и според температурата на сухия 
термометър, за да осигури благосъстоянието на птиците.

•	 Наблюдавайте поведението на птиците, за да се уверите, че се чувстват 
комфортно.

Key
Points

Друга полезна налична информация

Брошура на Aviagen: Осветление за 
бройлери

Useful
Information
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Светлинните програми за бройлерите са предмет на местното законодателство и реалното количество 
тъмнина трябва да се придържа към него.

Точно преди клане, увеличаването на светлината (например, увеличаване до 23 часа светлина 3 дни преди 
изнасяне) може да помогне за отстраняването на фуража (чрез стабилизиране схемата за прием на фураж) и 
улавяне (поддържайки птиците спокойни), но може да има негативен ефект върху разхода и може да не е в 
съответствие със законодателството в някои места.

Постепенна срещу внезапна промяна на осветлението

Внезапните промени (намаляване на часовете светлина) създават незабавен спад в приема на фураж, телесното 
тегло и разхода на фураж. Въпреки че с времето бройлерите адаптират поведението си (променят модела на 
прием на фураж) към тази промяна, за предпочитане е да извършите постепенна промяна на светлинната 
програма (относно продължителност на осветлението и интензитет). Това е особено важно за птици, които ще 
бъдат заклани в ранна възраст. При тези обстоятелства, те ще имат по-малко време да адаптират начина си на 
хранене и пиене си и следователно ефекта върху продуктивността им ще бъде по-голям.

Освен извършване на постепенна промяна на самата светлинна програма, извършването на постепенна 
промяна на състоянието нощ (тъмнина) или ден (светлина) може също да бъде полезно. Дейността хранене 
при бройлерите е в пика си точно след включване на осветлението и продължава до около 1 час преди 
изгасване. Използването на системи от зора до здрач (инициирайки начало на деня или нощта през 15 до 45 
мин) ще доведе до постепенно преместване на птиците към хранилките и облекчаване на тълпенето.

Периодични светлинни програми

Периодичните светлинни програми се състоят от блокове от време, съдържащи светъл и тъмен период, 
повтарящи се през целия ден. Разделянето на тъмния период на две или повече части може да се отрази 
на бройлерната продуктивност. Телесното тегло при пазарна възраст и процента месо от гърди може да 
са по-високи. При използване на тази програма, бройлерите получават порции храна (т.е. кратки периоди 
на хранене), последвани от периоди за храносмилане (т.е. тъмни периоди) и допълнителната активност 
вследствие на редуването на светлина и тъмнина подобрява здравината на краката и качеството на трупа. 
Ако се използва периодична програма, тя трябва да е възможно най-проста за практическо приложение 
и в съответствие с препоръките, трябва да включва поне един непрекъснат блок от 4 часа тъмнина. Всяка 
периодична светлинна програма трябва да се придържа към местното законодателство.

Ако се използва периодична програма, трябва да се осигури достатъчно пространство около хранилките 
и поилките. Може да се наложи да подредите без застъпване периодите на „будност“ в сградите, за да сте 
сигурни, че няма да възникнат затруднения с осигуряването на вода.

Мениджмънт в горещо време

При горещо време и когато няма възможност за контрол на микроклимата (като при сгради с открити 
странични стени), периодът без изкуствено осветление трябва да бъде съобразен за подобряване комфорта 
на птиците. Например, може да приберете фуража в горещата част на деня и да осигурите период на светлина 
през нощта, за да дадете възможност на птиците да се хранят през този по-хладен период.

През нощта трябва да осигурите непрекъснат тъмен период от поне 4 часа.

Цвят и източник на осветление

Няколко вида светлинни източници могат да се използват при бройлерите (Фигура 47). Най-често срещаните 
типове осветление са флуоресцентни, обикновени (с нажежена волфрамова жичка) и LED.
• Обикновените крушки осигуряват добра спектрална гама, но не са енергийно ефективни.
• Флуоресцентните лампи са по-ефективни от обикновените, но губят интензитет с времето и трябва да се 

заменят преди реално да са изгорели.
• LED (светодиодни) осветлението е ефективно и може да се избират специфични цветове. Началният 

разход е висок, но крушките издържат много по-дълго.

Към момента има малко доказателства, че източника на светлина се отразява върху биологичната 
продуктивност на бройлерите. Осветлението трябва да се поддържа в добро състояние, крушките да се 
подменят, когато е необходимо, за да се избегне или намали премигването на светлината, което би могло да 
се отрази негативно на благосъстоянието и поведението на птиците.

Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

•	 Направете всичко просто.
•	 Непрекъснатото или почти непрекъснато осветление не е оптимално.
•	 Експонирането на тъмнина увеличава късния растеж на бройлерите, 

подобрява конверсията на фуража, намалява заболяваемостта и 
смъртността, и е важно за нормалното поведение.

•	 Точната светлинна програма трябва да е в съответствие с местното 
законодателство и ще зависи от спецификите на всяко стадо, от 
нуждите на пазара, но следните препоръки ще допринесат за 
благосъстоянието и биологичната продуктивност.

•	 От 0 до 7-дневна възраст пилетата трябва да имат 23 часа светлина и 
един час тъмнина.

•	 След 7-дневна възраст е по-ефективно да има период на тъмнина от 4 
до 6 часа.

•	 Много аспекти от мениджмънта на производството взаимодействат 
със светлинната програма и променят ефектите от светлинния модел 
върху продуктивността на птиците.

Key
Points

•	 Добре е, при извършване на промени в светлинната програма, 
да направите малки такива в продължение на 2-3 дена, а не една 
рязка промяна.

•	 Използването на системите от зора до здрач, в допълнение към 
светлинната програма, ще доведе до постепенно събуждане и 
почиване на птиците в края на деня, а оттам до по-малко скупчване 
около хранилките.

Key
Points

•	 В горещо време и при сгради с открити странични стени, периодът с 
изкуствено осветление трябва да се осигури по време, което ще подобри 
комфорта на птиците.

Key
Points
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Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

Фигура 47: Някои примери за видове светлинни източници, които могат да се използват при бройлери. Когато сравняваме различни дължини на вълната на едноцветна светлина с еднакъв интензитет се оказва, че 
бройлерът расте по-бързо, когато е експониран на светлина с дължина на вълната 415-560 nm (от виолетова 
до зелена) отколкото, когато е експониран на дължини на вълната >635 nm (червена) или широк спектър 
(бяла) светлина. 

Интензитет на светлината

Трябва да се спазва местното законодателство по отношение интензитета на светлината, но интензитет от 
30-40 лукса (3-4 fc) от 0-7 дневна възраст и 5-10 лукса (0,5-1,0 fc) след това ще подобри храненето и растежа 
(Фигура 48).

Фигура 48: Пример за интензитет на светлината 10 лукса/ 1 fc (снимка в ляво) и 30 лукса/ 3 fc (снимка в дясно).

 

Нисък интензитет на светлината през деня (под 5 лукса/ 0,5 fc) може да окаже негативно влияние върху 
смъртността, FCR и растежа.
Ниският светлинен интензитет може също:
• Да се отрази на растежа на очите.
• Да причини повече лезии по ходилата.
• Да намали активността и комфорта (търкалянето в праха, ровенето и др.)
• Да се отрази на физиологичния ритъм и птиците да загубят способността да различават деня и нощта.

За да се постигне състояние на тъмнина, светлинен интензитет от по-малко от 0,4 лукса, трябва да бъде 
постигнат през тъмния период. По време на експонирането на тъмнина, трябва да се избягва проникването 
на светлина през въздушните отвори, през вентилационните отвори и рамките на вратите. Да се провеждат 
редовни тестове за проверка ефективността на непроницаемостта. Един от начините да извършите това е 
да застанете в центъра на сградата и да изключите осветлението. Така ще можете да забележите евентуално 
проникване на светлина в сградата.

Светлинният интензитет трябва да бъде равномерно разпределен в сградата (рефлектори, поставени над 
лампите, може да подобрят разпространението на светлината). Един уред за измерване на светлината не е 
скъп инструмент, но е важен и гарантира точното ниво на светлинен интензитет:

 Някои примери за видове светлинни източници, които могат да се използват при бройлери.

Компактна флуоресцентна спот 
крушка, равняваща се на 60 вата

Флуоресцентна пура LED крушка, равняваща се на
60 вата

60 вата компактна
флуоресцентна лампа

60 вата компактна
в защитна обвивка

Компактна флуоресцентна
с променливи ватове

40/75/150

Мека светлина 60 ватова 
волфрамова крушка

Ясна 40 ватова волфрамова 
крушка

Старомодна компактна 
флуоресцентна SL крушка

•	 Съществуват малко доказателства, че източника на светлина се 
отразява върху продуктивността на бройлерите.

•	 Растежът на бройлера може да се влияе добре от светлина с цвят от 
виолетова до зелена.

Key
Points

•	 Осигурете светлинен интензитет от 30-40 лукса (3-4 fc) до 7-дневна 
възраст. След това осигурете интензитет от поне 5-10 лукса (0,5-1,0 
fc). По всяко време следвайте местното законодателство.

•	 Светлинен интензитет от по-малко от 0,4 лукса трябва да бъде 
постигнат през тъмния период.

•	 Уверете се, че светлината е равномерно разпределена в сградата и 
няма проникване на светлината в нея.

Key
Points
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Мениджмънт на постелята

Географският регион, местната икономика и наличието на суровини ще определят избора на материал за 
постелята. Таблица 25 дава предимствата и недостатъците на различни типове материали за постеля.

Таблица 25: Предимства и недостатъци на различни типове материали за постеля.

Постелъчен материал Предимства/ Недостатъци

Боров талаш и стърготини Предпочитан материал за постеля в много райони.
Става по-скъп и ограничен.

Талаш и стърготини от твърда 
дървесина

Често с висока влажност.
Може да се развият плесени при неправилно съхранение.

Надробен бор или твърда 
дървесина

Успешно използван в много райони.
Ако се навлажни прекалено, може да причини мехури по гърдите.

Кора от бор или твърда 
дървесина

Подобна на надробената дървесина и талаша по отношение капацитета за 
задържането на влага.
Предпочитат се частици със среден размер.

Оризови шушулки Добър материал за постеля, когато е наличен на конкурентни цени.
Младите пилета може да са склонни да се хранят с него.

Шушулки от фъстъци Евтин материал за постеля в райони с производство на фъстъци.
Има склонност да се спича и напуква, но това лесно се коригира.
Податлив на поява на плесени и увеличени случаи на аспергилус.
Забелязват се някои проблеми с пестицидите.

Кокосови черупки Евтин материал за постеля в райони с производство на кокос.
Има склонност да се спича и напуква, но това лесно се коригира.

Пясък Може да се използва в сухи райони на бетонни подове
Ако е много дълбок, движението на птиците се затруднява
Нуждае се от добър мениджмънт.
По-трудно се поддържа подовата температура при брудинг в студено време. Нуждае 
се от много време и вентилация преди брудинг, за да се осигури сухота.

Натрошени царевични кочани Ограничена наличност.
Може да увеличи случаите на мехури по гърдите.

Надробена слама или сено Висока степен на спичане.
Възможно замърсяване от плесени.
Най-добре да се използват 50/50 с талаш.
Бавно се разлагат.

Гранули от слама По-висок капацитет за задържане на вода, в сравнение със стърготините.
Спича се по-лесно от стърготините.

Преработена хартия Трудно се поддържа при влажни условия.
Има склонност към спичане при по-голям размер на частиците.
Обработена хартия с талаш може да понижи спичането.

Химически обработени сламени 
гранули

Трябва да се използва според препоръките на доставчика.

Торфен мъх Може успешно да се използва.

Слама от лен Малка вероятност от спичане.
Не е прашна
Добра абсорбция.

Рециклирана постеля Не се препоръчва.
Повишена вероятност от бактериално замърсяване

Без значение какъв е материала за постелята, използвана в бройлерната сграда, тя трябва да осигурява:
• Добра абсорбция на влага.
• Биоразградимост.
• Комфорт за птиците.
• Ниска степен на запрашеност.
• Липса на замърсители.
• Постоянна наличност от биозащитен източник.
• Бетонните подове се мият и позволяват по-ефективна биозащита и мениджмънт на постелята. Подовете с 

пръст не се препоръчват.

Лошото качество на постелята е сериозен фактор за увеличаване на случаите на дерматит на ходилата (FPD). 
Понеже основаната причина за появата му е влажната и спечена постеля, важно е да поддържате правилна 
вентилация за контрол на влажността в сградата. Този дерматит може да доведе до много случаи на загуба 
на тегло и трябва да се наблюдава, за да се прецени дали е необходимо да се добави допълнителна постеля. 
Фигура 49 посочва някои от основните причини за лошо качество на постелята.

Фигура 49: Причини за лошо качество на постелята.

Повторно използване на постелята

Aviagen не препоръчва повторно използване на постелята.Въпреки че изпозването на една постеля за много 
стада е лоша практика, е ясно, че това може да е неизбежно в райони, в които доставката и цената на нова 
постеля за всяко стадо са твърде високи. Ако повторната употреба на постелята е неизбежна, то процесът 
трябва да бъде добре менажиран, за да се намали загубата на продуктивност на стадото. Един от най-често 
срещаните начини за третиране на постелята е чрез компостирането й и създаване на „бразди“ вътре в сградата. 
Правилното използване на тези техники не е лесна задача и към него трябва да се подходи внимателно. Трябва да 
съществуват методи за измерване нивата на влага и особено на замърсяването с патогени и вредни материали.

При компостиране на постелята, вземете предвид следните неща:
• Изчисляване количеството на постелята.
• Изчисляване на въглерода.
• Изчисляване на азота.
• Съотношение въглерод: азот.
• Изчисляване на водата.

Сгради и микроклимат Сгради и микроклимат

•	 Защитавайте птиците от увреждане и осигурете сухо, топло 
покритие на пода като използвате нужните количества 
доброкачествен постелъчен материал.

•	 Избягвайте навлажняване на постелята поради хранителни 
причини.

•	 Осигурете достатъчна вентилация и избягвайте излишната влага.
•	 Изберете постелъчен материал, който абсорбира добре, не се 

праши и е чист.
•	 Постелята да е винаги готова за доставяне, на ниска цена и от 

надежден източник.
•	 Използвайте свежа постеля за всяка партида, за да избегнете 

патогенна инфекция.
•	 Местата за съхранение на постелята да са защитени от 

атмосферните условия и от достъпа на вредители и диви птици.

Key
Points

Друга полезна налична информация

Указания на Aviagen: Третиране на повторно използвана
постеля за подобряване здравето на птиците

Useful
Information

вентилация за контрол на влажността в сградата. Този дерматит може да доведе до много случаи на загуба 
на тегло и трябва да се наблюдава, за да се прецени дали е необходимо да се добави допълнителна постеля. 
Фигура 49 посочва някои от основните причини за лошо качество на постелята.

Фигура 49: Причини за лошо качество на постелята.

Повторно използване на постелята

Aviagen не препоръчва повторно използване на постелята.Въпреки че изпозването на една постеля за много 
стада е лоша практика, е ясно, че това може да е неизбежно в райони, в които доставката и цената на нова 

Качество
на

постелята

Лош мениджмънт
на микроклимата

Мениджмънт
на поилките

Висока гъстота
на настаняване

Лошо качество
на водата

Високопротеинови
диети с много сол

Постелъчен материал с
лошо качество и
дълбочина

Ентерит,
поради заболяване

Рецептурни мазнини
с лошо качество
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Гъстота на настаняване

Гъстотата на настаняване в основата си е решение, базиращо се на икономиката и местното законодателство 
за благосъстояние.

Тя се отразява на благосъстоянието на птиците, продуктивността на бройлерите, изравнеността и качеството на продукта.

Пренаселеността увеличава натиска на микроклимата върху бройлерите, влошава благосъстоянието им и 
накрая намалява доходността.

Качеството на сградите и системата за контрол на микроклимата определят най-добрата гъстота на настаняване. 
Ако тя се увеличи, трябва да се регулират вентилацията, хранилният фронт и наличието на поилки.

Подовата площ, необходима за всеки бройлер, зависи от:
• Целевото живо тегло и възрастта за клане.
• Климата и сезона.
• Типа и дизайна на сградите и оборудването, особено на вентилацията.
• Местното законодателство.
• Изискванията на сертификати за качество.

В някои райони по света, законодателството за гъстота на настаняване се основава просто на кг/м2 (или lb/ft2). 
Пример за това са препоръките на Европейският съюз.

В рамките на Европейският съюз, гъстотата на настаняване се базира на Директива на ЕС за благосъстоянието 
на бройлерите (2007г).
• 33 кг/м2 (6,7 паунда/ фут2) или
• 39 кг/м2 (8,0 паунда/ фут2), ако по-строги стандарти са изпълнени; или
• 42 кг/м2 (8,6 паунда/ фут2), ако изключително високи стандарти за благосъстояние са изпълнени за 

продължителен период.

Алтернативна препоръка за най-добра практика, основана на опита в птицевъдството, взема предвид броя 
птици и птича маса на подовата площ. Пример за това биха могли да са препоръките от Националния съвет 
за пилетата (2010г) в САЩ.
• Под 4,5 паунда (2,04 кг) максималната гъстота на настаняване е 6,5 паунда/ фут2 (32 кг/м2).
• 4,5–5,5 паунда (2,04-2,49 кг) максималната гъстота на настаняване е 7,5 паунда/ фут2 (37 кг/м2).
• Над 5,5 паунда (2,49 кг) максималната гъстота на настаняване е 8,5 паунда/ фут2 (42 кг/м2).

Важно е да се уверите, че се придържате към местното законодателство относно гъстотата на настаняване.

Стандартите за благосъстояние се отнасят до адекватно осигуряване на фураж и вода; постоянни добри 
климатични условия вътре в сградата и минимални появи на случаи на дерматит на ходилата.

Гъстота на настаняване при горещ климат

При горещо време гъстотата на настаняване зависи от околната температура и влажност. Извършете нужните 
промени, в съответствие с типа сграда и възможностите за оборудване.

По-долу са посочени примери за гъстота на настаняване при горещо време.
В сгради с контролиран микроклимат:

• Максимум 30 кг/м2 (6 паунда/ фут2) при клане. 
В сгради с открити странични стени и с лош контрол на микроклимата:

• Максимум 20-25 кг/м2 (4-5 паунда/ фут2) при клане.
• В най-горещото време от годината, максимум 16-18 кг/ м2 (3,2-3,7 паунда/ фут2)

В сгради с открити странични стени и без контрол на микроклимата:
• Не се препоръчва да се отглеждат птици с тегло над 3 кг (6,6 паунда).

Сгради и микроклимат
Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността

Цел

Да се оцени продуктивността на стадото чрез редовно претегляне на птиците и сравняване спрямо целите, 
за да се гарантира, че определените спецификации за крайния продукт са достигнати, колкото е възможно 
по-близо.

Принципи

Доходността зависи от максимизиране процента на птиците, постигащи по-близо целевите спецификации. 
Това изисква предсказуем и изравнен растеж.
Мениджмънта на растежа зависи от познаване на миналия, настоящия и вероятния бъдещ продуктивен растеж. 
Това познаване и правилните последващи действия, могат да бъдат постигнати, само ако определянето на 
растежа е точно. 

Предвиждане на живото тегло

Точната информация за живото тегло и вариационния коефициент (CV%) за всяко стадо са съществено важни, 
за да се планира подходящата възраст за клане и да се гарантира, че максимален брой птици ще попаднат в 
желаните теглови категории преди клане.

Птиците трябва да бъдат претегляни поне веднъж седмично. Все пак, увеличаването на честотата на 
претегляне ще осигури по-точни измервания и предсказуемост за живото тегло и изравнеността. С ускоряване 
на прираста и снижаване възрастта на клане, предвиждането на прираста на живото тегло често изисква 
претеглянето да се извършва 2 пъти седмично.

Точното предвиждане на живото тегло на стадото при клане изисква голям брой птици (приблизително 100 
или повече, в зависимост от CV% за стадото), да бъдат многократното претегляни непосредствено преди 
възрастта за клане (в рамките на 2-3 дни).

Таблицата по-долу показва минималния брой птици, необходими за претегляне, за да се даде точна и надеждна 
преценка на живото тегло при стада с различаваща се изравненост.

Таблица 26: Брой птици в проба за даване на точни преценки за живото тегло според изравнеността на 
стадото

Изравненост на стадото+ Брой птици за претегляне++

Изравнено (CV% = 8) 61

Сравнително изравнено (CV% = 10) 96

Лошо изравнено (CV% = 12) 138

+ измерено чрез вариационния коефициент (CV%; т.е. стандартно отклонение/ средно живо тегло *100), колкото 
по-голямо е числото, толкова по-неизравнено е теглото на стадото.
++ преценката на живото тегло ще бъде в рамките на +/- 2% от реалното живо тегло и ще бъде точна в 95% от времето. 

Птиците може да се теглят с ръчни кантари (с точност от ± 20г (0,04 паунда)) или с автоматични (с точност от ± 
1г / унция) кантари. Всеки тип кантар може успешно да се използва, но за надеждни повтарящи се измервания 
на едно индивидуално стадо, ползвайте един и същи такъв. Неочаквани промени в теглото може да са признак 
за грешка в кантара или за лошото му функциониране. Кантарите трябва да се проверяват редовно за точност 
и повторяемост на резултата.

Раздел 6 - Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността

•	 Регулирайте гъстотата на настаняване като вземате под внимание възрастта и 
теглото за клане на стадото.

•	 Съобразете гъстотата на настаняване с климата и дизайна на сградите.
•	 Намалете гъстотата на настаняване, ако не може да се достигне оптималната 

температура в сградата, поради горещ климат или сезон.
•	 Регулирайте вентилацията, хранилния и поилния фронт, ако се увеличи гъстотата 

на настаняване.
•	 Следвайте местното законодателство и изисквания за осигуряване на 

стандартите за качество, посочени от купувачите на продукцията.

Key
Points
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Ръчно претегляне

Когато използвате ръчни кантари, птиците трябва да се теглят редовно и по едно и също време на деня. Всеки 
път трябва да се вземат еднакви проби от птици от поне три места от всяка сграда или кошара. Улавянето и 
манипулациите с птиците без да им бъде причинявано нараняване или стрес изискват умения. Това трябва да 
се извършва само от компетентен персонал, обучен за задачата и по всяко време мислещ за благосъстоянието 
на птиците.

Претегляне на групи птици

Между ден 0 и 21, птиците трябва да се претеглят накуп. Всеки път трябва да се претеглят минимум 100 птици 
(или целта да е 1% от по-голямата популация). Ако птиците са сексирани, следва да се претеглят минимум 
100 птици (или 1% от популацията) от всеки пол. Птиците трябва да бъдат улавяни с устройство за ловене 
или кошара. Кантарите трябва да висят над всяка кошара, да са настроени на нула с кофата или съда за 
претегляне, в който ще се поставят птиците. Птиците трябва да бъдат подбрани в проба от поне 3 равномерно 
разположени места от сградата (или кошара с различни полове, ако се отглеждат разделно-полово); местата 
за подбиране на извадката трябва да са далеч от врати и стени (Фигура 50). По този начин, извадките ще са 
възможно най-представителни и получената оценка за телесното тегло ще има висока точност.

Фигура 50: Пример за подбиране на извадката птици за претегляне. Червените кръгове показват местата, 
откъдето трябва да се вземат птиците.

Спокойно и правилно манипулирайте с птиците, поставяйки ги в съда за претегляне, докато не постигнете 
желания брой птици в него (10-20 птици, в зависимост от размера на съда). Поставете последния върху 
кантара (Фигура 51), изчакайте докато същия спре да се движи и запишете общото тегло от кантара преди да 
пуснете птиците в основната част на сградата. Повторете процеса, докато всички птици от пробата в кошарата 
бъдат претеглени (това ще елиминира всякакви отклонения при избор).

Фигура 51: Ръчно измерване на групи пилета с електронен кантар.

Когато всички птици в пробата от сградата са претеглени, съберете всички записани тегла и ги разделете на 
общия брой претеглени птици, за да получите средното тегло на птица за тази сграда.

Претеглянето накуп позволява определяне само на средното тегло на птиците. Сравняването на средното 
тегло с целевото улеснява вземането на мениджърски решения. Все пак, за определяне на изравнеността 
(CV%), птиците трябва да бъдат индивидуално претеглени

Индивидуално претегляне на птици

За да се определи седмичната изравненост на стадото, отделните птици трябва да бъдат претегляни от 21-28 
ден нататък, в зависимост от възрастта за клане. Птиците трябва да бъдат улавяни с устройство за ловене или 
кошара. Кантарите трябва да висят безопасно над кошарата, да са занулени и да имат „скоба“ за задържане на 
птиците по време на процеса на претегляне. Скобата може да бъде специално изработена или връв с тежест 
на единия край, вързан към кантара, който може да се увие около всеки крак на птицата, за да я задържи при 
претеглянето (Фигура 52).

Фигура 52: Индивидуално претегляне на птица с електронен кантар..

Всеки път трябва да се претеглят минимум 100 птици (или 1% от 
по-голямата популация). Ако птиците са сексирани, следва да се 
претеглят минимум 100 птици (или 1% от популацията) от всеки 
пол. Те трябва да бъдат подбрани в проба от поне 3 равномерно 
разположени места от сградата (или кошара с различни полове, 
ако се отглеждат разделно-полово); местата за подбиране на 
извадката трябва да са далеч от врати стени (Фигура 50). 
Спокойно и правилно вземете всяка птица, поставете я в 
скобата, изчакайте докато кантара спре да се движи и запишете 
теглото. Пуснете птицата обратно в основната част на сградата. 
Всички птици от кошарата трябва да бъдат претеглени, за да 
елиминирате всякакви отклонения при избор. След като ги 
претеглите, изчислете средното живо тегло и CV% за всяка 
сграда.

Автоматични системи за претегляне

Автоматичните кантари (Фигура 53) да се разположат там, където се събират голям брой птици и където 
отделни птици се застояват достатъчно дълго, за да се запише теглото им.

Неточна оценка на живото тегло се получава от малки извадки. Например, по-старите и по-тежки мъжки 
по-рядко използват автоматичните кантари, което понижава средните стойности на стадото. Данните от всеки 
автоматичен кантар трябва редовно да се проверяват за степен на използване (брой извършени претегления 
на ден), а постигнатото средно живо тегло трябва да се проверява чрез ръчно претегляне поне веднъж 
седмично. 

Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността

Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността
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Фигура 53: Автоматично претегляне.

Противоречиви данни за теглото 

Ако претеглянето на пробата даде противоречиви данни спрямо предишни тегла или очаквано наддаване, 
трябва незабавно да се извърши претегляне на втора извадка. То ще потвърди дали е или не е възникнал 
проблем и ще открие потенциални такива (напр. неправилни процедури при подбор на извадката, проблеми 
с поилки или заболяване), които следва да се коригират.

Изравненост на стадото (CV%)

Изравнеността на популацията (стадото) се изразява с вариационния коефициент (CV%), който е стандартното 
отклонение, изразено като процент от средното тегло.

Неизравнените стада ще имат висок CV%, а изравнените стада - по-нисък.

Всеки пол ще има нормално разпределение на живо тегло. Стадото, както е излюпено (смесено по пол) ще има 
по-широк CV%, отколкото еднополовите стада. Това се дължи на факта, че несексираното стадо е всъщност 2 
смесени стада (мъжко и женско). Виж Фигура 54, която показва стадо в края на растежа.
Изравнеността на стадото може да се определи със следното изчисление:

Стандартно отклонение
     X 100 
Средно телесно тегло 

Фигура 54: Разпределение на живите тегла в стадо от несексирани бройлери.

Фигура 55 показва разпределението на теглото при различни нива на изравненост (CV%) в три еднополови 
стада, като всички постигат целевото тегло от 1 900г (4,2 паунда). Може да се види, че разпределенията на 
теглото във всяко стадо, са доста различни.
Колкото по-нисък е CV%, толкова по-изравнено е стадото и повече птици достигат целта

Фигура 55: Ефект на CV% върху живото тегло на отделните категории, в стадо от сексирани бройлери
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Flock Details:
- Sexed Flock (males or females).
- Mean live weight 1.9 kg (4.2 lb).

Процентът птици, достигнали целта се отнася до ширината на тегловата категория, определена за целта и 
изравнеността на стадото. Така, ако се изисква категория с живо тегло от 1 800-2 000 грама (4,0-4,4 паунда), 
дори при CV% = 8, само 58% от птиците достигат изискваното живо тегло (виж Фигура 56).

Разбирането на тези принципи на биологична изравненост формира основата за ефективно планиране в 
заводите за преработка. 

Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността

Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността
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•	 Птиците да се претеглят често от еднодневна възраст, като се 
използва стандартизирана, точна и повтаряща се процедура.

•	 Броят на претеглените птици трябва да е достатъчно голям, за да 
гарантира точност на резултатите.

•	 Претеглените птици да са представителна извадка на цялото стадо.
•	 Всеки път трябва да се използват едни и същи кантари, като 

точността им следва редовно да се проверява.
•	 Птиците трябва да бъдат улавяни и да се манипулира с тях, без да им 

се причинява нараняване или стрес.

Key
Points
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Подробности за стадото:
- Сексирано стадо (мъжки или женски).
- Средно живо тегло 1.9 кг (4.2 lb).

CV%=8
CV%=10
CV%=12

Живо тегло

%
 о

т 
ст

ад
от

о 
в 

те
гл

ов
ат

а 
ка

те
го

ри
я

Женски
Мъжки

Несексирани

кг

кг



102 1032014 2014

РЪКОВОДСТВО ЗА БРОЙЛЕРИ ROSS: РЪКОВОДСТВО ЗА БРОЙЛЕРИ ROSS: 

Фигура 57: Електронни кантари с платформа за индивидуално претегляне на птици до 7-дневна възраст.

Разделно-полово отглеждане 

Броят птици, които ще достигнат средното живо тегло на стадото, или ще са близо до него, може да се предвиди от 
CV% на това стадо. Той показва, че подобрения в изравнеността може да се постигнат при отглеждане на птици в 
еднополови стада от настаняването. Стадата може да се сексират по оперението, както е описано в Приложение 4.

Предимствата на разделно-половото отглеждане могат да се ползват, когато мъжките и женските са в отделни 
сгради. Двата пола могат да се отглеждат по-ефективно по отношение на хранене, осветление и гъстота на 
настаняване.

Мъжките растат по-бързо, по-добре усвояват фуража и имат по-малко трупни мазнини от женските. За различните 
полове може да се приложи различна програма за хранене. Най-практично е да се ползват еднакви фуражи за двата 
пола, но финишера да се въведе по-рано при женските (преди 25-дневна възраст). Препоръчва се количеството 
или продължителността на стартерния фураж да се запази, за да се осигури правилно ранно развитие.

Мъжките могат да се възползват от променена светлинна програма, ако ще се колят с по-голямо тегло от женските. 
Те могат да извлекат полза от малко по-висока температура по време на брудинга, защото обикновено образуват 
пера по-бавно от женските. Ето защо е трудно да се постигнат ползите от разделно-половото отглеждане, ако 
мъжките и женските се отглеждат в една сграда, разделена на две. Препоръчва се да се гледат в отделни сгради. 
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Фигура 56: Ефект на CV% върху процента от птици, с живо тегло в целевата категория.

Профилирането на изравнеността (CV%) на стадото е основна част от менажирането на бройлера.

Получената във фермата информацията за изравнеността и живото тегло трябва точно да се предаде на 
отдела по планиране на бройлерите, заедно с каквито и да е възникнали отклонения от нормата. На базата на 
тази информация, отделът по планиране може да определи възрастта за клане на птиците, за да отговори на 
нуждите на клиентите и на икономическите модели.

Разглеждането на информацията за стадата или фермите с по-лоши от очакваните нива на изравненост и 
променливо наддаване на тегло е важно за последващото клане и икономическата загуба. Разглеждайки тази 
информация, вземете предвид следното:
• Качеството на пилето.
• Менажиране на брудинга
• Менажирането на хранилки и поилки.
• Гъстотата на настаняване.
• Менажиране на вентилация/ микроклимат.
• Заболявания.

След 3-седмична възраст изравнеността на стадото трябва да се записва всяка седмица. Ако стадото не е 
изравнено (CV%>10), трябва да се потърси причината за това.

Добра мениджмънт практика е да се вземат индивидуалните живи тегла на проба от птици на еднодневна 
и отново на 7-дневна възраст. Това ще установи ранна изравненост на стадото и развитието й във времето, 
както и ще осигури признаци за адекватността на практиките за менажиране на брудинга. На еднодневна 
възраст се препоръчва индивидуално да претеглите всички пилета в една кутия от всяко родителско стадо, 
за да определите началната изравненост на стадото. На 7-дневна възраст тези индивидуални претегляния 
трябва да се извършат с гореописаните индивидуални процедури за тях или чрез използване на електронен 
кантар с платформа (Фигура 57). Гледачите трябва да извършват редовна визуална оценка на изравнеността 
на стадото.
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•	 Птиците в по-изравнените стада е по-вероятно да постигнат 
изискваното целево тегло.

•	 Изравнените стада (нисък CV%) са по-предсказуеми по отношение 
на продуктивността, отколкото неизравнените.

•	 Минимизирайте неизравнеността на стадото чрез мониторинг и 
менажиране на изравнеността му.

•	 Неизравнеността на продуктивността увеличава CV% на стадото, 
което се отразява на доходността от стадото и ефикасността на 
завода за преработка. 

Key
Points

•	 Минимизирайте неизравнеността на стадото чрез мониторинг 
и менажиране на изравнеността му.

•	 Отглеждайте двата пола по отделно, за да намалите 
неизравнеността.

•	 Използвайте отделни сгради за мъжки и женски, за да 
максимизирате ползите.

Key
Points

Целева категория живо тегло
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1.8–2.0 кг
(4.0–4.4 lb)

1.7–2.1 кг
(3.7–4.6 lb)

1.6–2.2 кг
(3.5–4.8 lb)
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Мониторинг на живото тегло и
изравнеността на продуктивността Мениджмънт на предварителната обработка

Цел

Да се менажира финалната част от производствения процес, така че бройлерите да се трансферират до 
преработвателя в оптимално състояние, като се гарантира, че изискванията за преработка се спазват и се 
следват високи стандарти на благосъстояние.

Принципи

Качеството на птиците при продажба и при консумиране може значително да се повлияе от мениджмънта на 
микроклимата и благосъстоянието на птиците:
• При ловене
• При изнасяне от бройлерната сграда за транспортиране
• При транспортиране
• В кланицата

Произвеждането на висококачествени трупчета с добър рандеман зависи от ефективното интегриране на 
дейностите по угояване, ловене и преработка.

Подготовка за ловене

Светлина

Важно е да се върнем на 23 часа светлина преди ловене. Това осигурява спокойствието на птиците при 
събирането им. Те трябва да имат поне 3 дни при 23 часа светлина преди ловене. Трябва да се придържате към 
местното законодателство, но минимумът е 5-10 лукса.

Отстаняване на фуража

Отстраняването на фуража е необходимо, за да се позволи изпразване на гастро-интестиналния тракт 
(ГИТ) преди преработка. Това намалява риска от фекално замърсяване при транспортиране и в завода за 
преработка.

Отсраняването на фуража трябва да осигури баланс между безопасността на храната (чрез максимизиране 
изхвърлянето на съдържанието на стомашно-чревния тракт) и избягване на прекалена загуба на тегло (чрез 
минимизиране на времето между изпразване съжържанието на ГИТ и клането). За да се постигне това, се 
препоръчва отстраняване на фуража 8-12 часа преди клане.

Раздел 7 - Мениджмънт на предварителната обработка

Време в сградата без фураж
+

Време за улавяне
+

Време за транспорт
+

Съхранение

Период без фураж     =

Бележки

Друга полезна налична информация

Технически бележки Ross: Предварителна обработка 
на бройлери

Useful
Information
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Недостатъчният период без фураж ще доведе до непълно изпразване на храносмилателната система преди 
клане. Това ще даде невярна преценка за живото тегло и ще увеличи риска от фекално замърсяване в завода 
за преработка.

Прекалено дългия период без фураж ще доведе до ненужна загуба на тегло преди клане. Това ще намали 
вероятността от постигане на целевото тегло в завода за преработка.

Отстраняването на фуража трябва да допълва нормалния модел на хранене на стадото и да взема предвид 
благосъстоянието на птиците. При добър мениджмънт, бройлерите с постоянен достъп до фураж и вода 
нормално се хранят равномерно през деня. Храненето обикновено става приблизително на всеки 4 часа с 
периоди на пиене на вода по време на тези 4-часови цикли.

Важно е да не се нарушат тези модели на хранене в последните дни, особено в последните 24 часа преди 
транспортиране. Това би довело до агресивно и неконтролируемо хранене, което ще повлияе на напълването 
на червата, изпразването на ГИТ и ефективността на отсраняването на фуража. Най-чести нарушения на 
модела на хранене са:
• Наличност на фураж (количество и храненилен фронт)
• Светлинна програма
• Температура

При отсраняване на фуража може да намалите консумирането на постеля като оставите хранилките спуснати, 
докато пристигне персонала, ловящ птиците.

След започване отсраняването на фуража, стадото не бива да се безпокои, например чрез прекалено ходене 
из сградата и отваряне на врати.

Целите зърна (като цели пшенични такива) трябва да се отстранят от фуража 2 дни преди клане, за да се 
избегне наличието им в червата при преработка.

Отсраняване на фуража и загуба на тегло
След като стомашно-чревния тракт се изпразни, степента на загуба на тегло ще се увеличи, тъй като телесния 
протеин и мазнините поддържат метаболизма. Водата, абсорбирана от телесните тъкани, може също да се 
натрупа в храносмилателната система, намалявайки рандемана и качеството на месото и увеличавайки риска 
от фекално замърсяване в завода за преработка.

След като червата са напълно празни, птиците ще губят между 0,1-0,5% от телесната си маса на час, в 
зависимост от:
• Възрастта на птиците – загубата е по-висока при по-големи птици.
• Пол – загубата на тегло при мъжките е по-висока.
• Сградна температура – загубата на тегло се увеличава при екстремни температури (ниски или високи).
• Нарушения на хранителния модел преди отсраняването на фуража – това ще доведе до колебания в 

съдържанието на червата и следователно в загубата на тегло за различните птици.
• Продължителност на времето в кафезите за транспортиране – колкото повече време изкарват в тях, 

толкова по-голяма загуба на тегло имат.
• Температура при съхранение – високите температури причиняват по-голяма загуба на тегло.

Тази загуба на тегло понижава благосъстоянието на птиците и стойността им и следва да бъде минимизирана.

Мониторинг на отстраняването на фуража 

Плановете за отстраняването на фуража трябва да се наблюдават и преразглеждат редовно (за всяко стадо) и 
да се променят бързо при поява на проблем. Ако това не се извършва правилно, ще възникнат последствия 
за благосъстоянието на птиците, доходността, безопасността на продукта и срока на съхранение.

Рутинната проверка на процедурите за отстраняване на фуража е важна, за да гарантира, че те работят. Най-
добрият начин да прецените дали времето без фураж е точно, е визуалното наблюдение. Наличието на воднисти 
изпражнения при бройлерите, очакващи преработка, воднисто съдържание на тънкото черво и материал от 
постелята в гушата и воденичката сочат дълъг период без фураж (повече от 12 часа). Наличието на фураж в 
гушата или фекално замърсяване при клане са признаци, че това време е недостатъчно (по-малко от 8 часа).

Вода

Трябва да се осигури неограничен достъп до вода до момента на ловене. Без нея птиците може да се 
дехидратират и скоростта на изпразване на стомашно-чревния тракт ще се намали.

Достъпа до вода да се улесни чрез: 
• Употреба на множество поилни линии.
• Отделяне на птиците в кошари.
• Постепенно премахване на индивидуалните поилки по време на ловене, ако се използват камбановидни 

такива.

Лекарствени средства

Ако към рецептурата по някаква причина са добавени лекарствени средства (напр. кокцидиостатици, 
предписани лекарства), те трябва да бъдат премахнати от фуража достатъчно рано преди преработка, за да 
се премахнат остатъци от тях в месото.

Съветите на фармацевтичните компании и местното законодателство за премахване на кокцидиостатицте и 
други предписани лекарства от рецептата са упоменати в брошурките на продукта и трябва да бъдат спазвани.

При използване на програми за разреждане или частично изнасяне, може да се наложи да увеличите периода 
на хранене с карентен фураж, за да спазите задължителния период преди преработка. Карентните периоди 
трябва да се съобразяват с времето на първото разреждане.

Ловене

Много случаи на бракуване, наблюдавани при клане, са се случили по време на ловене и пренасяне на птиците. 
Ловенето трябва да бъде предварително внимателно планирано и отблизо контролирано. Манипулациите с 
птиците и управлението на техниката (като комбайни и вилкови елеватори) трябва да се извършва от добре 
обучен и компетентен персонал. Благосъстоянието на птиците е най-важно. При ловене, птиците трябва да 
бъдат спокойни, активността им да се понижи, за да се избегнат натъртвания, одрасквания, наранявания на 
крилете и други.

Една птица 3 кг (6,6 паунда) ще загуби между 3 г (0,1 унция) 
и 15 г (0,5 унции) от теглото си, ако остане само 1 час повече 

без фураж след изпразване на стомашно-чревния тракт. Ако 
цената на месото е 1 долар за кг, това ще доведе до загуба 

между 0,3 и 1,5 цента на птица.

Мениджмънт на предварителната обработка Мениджмънт на предварителната обработка

•	 Осигурете 3 дни с 23 часа светлина и 1 час тъмнина преди ловене.
•	 Своевременното отстраняване на фуража от птиците ще осигури 

изпразването на храносмилателните им системи преди началото на 
преработката.

•	 Редовно наблюдавайте и преразглеждайте плановете за отсраняване 
на фуража.

•	 Отстранете целите зърна от дажбата 2 дни преди клане.
•	 Забавете премахването на поилките, колкото се може по-дълго.
•	 Спазвайте задължителните карентни периоди за фармацевтичните 

продукти.

Key
Points
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Преди ловене

Извършете следните проверки преди ловене.

Таблица 27: Чек-лист преди ловене.

Проверка преди ловене Действие

Време за ловене и транспорт на 
птиците

Изчислете необходимото Bи време за ловене и транспорт и започнете 
ловенето, според времето, когато птиците са предвидени за клане.

Брой кафези/ модули Изчислете броя на кафезите/модулите, необходими за транспортиране на 
птиците, преди началото на самия процес.

Оборудване Уверете се, че използваното оборудване (вкл. превозни средства, кафези, 
ограждения и мрежи) е чисто, дезинфекцирано и в добро състояние.

Състояние на земята на входа на 
птицевъдната сграда

Ремонтирайте, уплътнете и подравнете земята на входа на птицевъдната 
сграда (или всеки друг път, водещ към нея), за да осигурите плавно излизане 
на натоварените камиони.

Постеля Премахнете всяка влажна постеля, за да улесните ловенето.

Хранилно оборудване Премахнете цялото хранилно оборудване от сградата или го преместете, 
за да избегнете препятствия пред птиците или персонала (вдигнете 
хранилното оборудване над височината на главата).

Кошари Отделете птиците в кошари в по-големите сгради.

Интензитет на светлината Намалете интензитета на осветлението по време на ловене. Не го 
увеличавайте рязко. При нощно ловене, което се предпочита, интензитета 
на светлината в сградата да се намали до минимум, за да осигурите 
безопасно ловене. При ловене през деня интензитета да бъде колкото може 
по-нисък като използвате завеси над вратите.

Все пак интензитета на светлината да бъде достатъчен, за да се осигури 
безопасно и внимателно ловене. Най-добри резултати се постигат, когато на 
птиците се дава време да се успокоят, след като светлината е отслабнала и 
има минимално безпокойство.

Вентилация Поддържайте ефективна вентилация. Вентилационната система трябва да 
се наблюдава и регулира внимателно, по време на цялата процедура на 
ловене, за да се предотврати натрупването на топлина в сградата и да се 
осигури достатъчно движение на въздуха над птиците. Те трябва да бъдат 
наблюдавани отблизо за признаци на прегряване (тежко дишане).

Ловене

Неправилното извършване на ловенето може да причини увреждания, натъртване, счупване на крилата и 
вътрешни кръвоизливи по краката. Редовно проверявайте процедурите и създайте ясни насоки за следване.

При ръчно ловене, бройлерите трябва да се хващат внимателно и да се държат за двата крака или за 
тялото, като използвате двете си ръце, за да задържите крилата към тялото (Фигура 58), Това ще намали 
безпокойството, увреждането и нараняванията. Птиците не бива да се носят за шията или за крилата.

Фигура 58: Правилният начин за ловене на бройлер

Птиците трябва внимателно да се поставят в кафезите или модулите, като се товарят от горе надолу. 
Модулите водят до по-малко безпокойство и увреждания, отколкото кафезите.

Препълването на транспортните кафези или модулите води до прегряване, безпокойство, увеличена 
смъртност и завишени случаи на брак в завода за преработка. Прекалено големият брой птици в кафезите 
или модулите ще доведе до нестабилност при транспорт и така ще увеличи уврежданията по тях.

Броят птици в кафез за транспортиране или модул се определя от местното законодателство. При високи 
температури намалете броя птици (точното намаление ще зависи от температурата, размера на модула/ 
кафеза и местното законодателство).

За да избегнете стреса и уврежданията на бройлерите, следвайте препоръките на производителите при 
работа с механичното оборудване. Лицата, работещи с механичните комбайни, трябва да бъдат правилно 
обучени. Механичното оборудване (виж Фигура 59) трябва да бъде управлявано на средна скорост, не 
струпвайте или принуждавайте птиците да влизат насила в него. Правилното изравняване на отвора на улея 
на оборудването за ловене с отвора на кафеза или модула е необходимо, за да предотвратите нараняване 
на бройлерите.
Основните врати на сградата трябва да бъдат затворени при ловене, за да се поддържа нужното отрицателно 
налягане и вентилация. Възможността за извършване на това зависи от избрания метод за ловене.

Фигура 59: Примери за механични комбайни

Мениджмънт на предварителната обработка Мениджмънт на предварителната обработка

•	 Внимателно планирайте ловенето и го наблюдавайте отблизо.
•	 Ловенето трябва да се извършва от компетентен и обучен 

персонал.
•	 Намалете светлинния интензитет преди ловене.
•	 Премахнете или повдигнете препятствия, като хранилки и поилки, 

преди началото на ловенето.
•	 Използвайте прегради в по-големи сгради, за да избегнете 

струпвания.
•	 Поддържайте достатъчна вентилация по време на ловене. 

Наблюдавайте птиците за признаци на прегряване.
•	 Регулирайте броя птици в кафези и модули, като вземете 

предвид околната температура и теглото им, съгласно местното 
законодателство.

Key
Points
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Транспорт

Превозните средства (Фигура 60) трябва да осигуряват надеждна защита от външните условия, подходяща 
вентилация и да съответстват на местното законодателство.

Фигура 60: Пример за превозно средство, подходящо за транспортиране на бройлери до завода за преработка.

Микроклиматът в отделението за птиците на превозното средство трябва да се различава от температурата 
и влажността извън него. Вентилация, допълнително отопление и/ или/ охлаждане трябва да се използват, 
когато е необходимо.

При горещо време, използвайте вентилатори, докато товарите птиците, за да може въздухът да циркулира 
през кафезите и модулите на камиона. Осигурете поне 10 см (4 инча) между всеки 2 реда кафези или вкарвайте 
празни кафези на равни интервали из товара, за да подобрите въздушния поток.

Птиците могат бързо да прегреят, когато превозващото транспортно средство е спряло, особено в горещо 
време, или ако в него няма вентилация. Планът за пътуване трябва да дава възможност на превозното 
средство да напуска фермата веднага след завършване на натоварването. Почивките на шофьора да са кратки.

Разтоварването в зоната за съхранение на кланицата, трябва да бъде извършено без забавяне. Допълнителна 
вентилация ще бъде необходима, ако закъснението е неизбежно.

В студено време, товарът да се покрие, за да се намали охлаждането при транспортиране. Проверявайте често 
комфорта на птиците. 

Доставка 

В кланицата камионите да се паркират под навес и да се премахне всяко платнище, което пречи на 
вентилацията.

Зоните за съхранение в кланицата трябва да осигуряват нужната вентилация и температурен контрол. 
Те трябва да са снабдени с осветление, вентилатори и мъглообразуватели. Последните трябва да бъдат 
използвани в периоди на високи температури, ако относителната влажност е под 70%. В горещо време, може 
да се пръска вода към вентилаторите, за да се подпомогне изпаряването.

•	 Спазвайте местното законодателство при транспортиране.
•	 Превозните средства трябва да осигуряват вентилация и 

подходяща защита от външните условия.
•	 Вентилацията и/ или допълнителното отопление трябва да се 

използват при нужда:
- При товарене
- Когато превозното средство е спряло
- В зоната за съхранение в кланицата

•	 Птиците не бива да остават в превозното средство по-дълго време 
от необходимото. 

Мениджмънт на предварителната обработка

Бележки

Бележки

Key
Points
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Приложение 1: Производствени записки

Воденето и анализирането на записки е съществено важно при определяне на ефекта от промени в храненето, 
мениджмънта, микроклимата и здравния статус. Точните данни за производителността са важни за ефективния 
мениджмънт.

Анализът и интерпретацията на данните за производителността (т.е. живо тегло, конверсия на фуража и 
смъртност) са важни за развиване и подобряване на продуктивността.

Трябва да се наблюдават хигиената и здравния статус.

Добра практика е да има стандартни оперативни протоколи (SOP) за всички процеси при отглеждането на 
бройлери. Те трябва да включват документация за установени процедури, записки, анализ на данните и 
мониторингови системи 

Необходими записки при производството на бройлери
Дейност Записки Коментар

Настаняване на 
пилета

Брой еднодневни

Изходно стадо и възраст на стадото

Дата и час на пристигане

Качество на пилетата

Пълна гуша

Живо тегло, изравненост, брой умрели при 
пристигането

Проверете процента на напълване на гушата 
за тази възраст

Смъртност Дневна

Седмична

Обща

Записвайте по пол, ако е възможно.

Записвайте отделно брака и причините за 
това.

Записки при прекомерна смъртност.

Отчитането на кокцидиалните лезии ще 
определи вероятността от избухване на 
кокцидоза.

Записвайте действителните числа и проценти.

Особено внимание обърнете на смъртността 
до 7-я ден.

Лечение Дата

Количество

Номер на партидата

По инструкция на ветеринар

Ваксинация Дата на ваксинация

Тип ваксина

Номер на партидата

Всяка неочаквана реакция към ваксината, 
трябва да се записва

Живо тегло Средно седмично живо тегло

Седмична изравненост

Необходимо е по-често измерване, когато се 
определя теглото за клане.

Фураж Дата на доставка

Количество

Вид фураж

Форма на фуража

Начална дата на отстраняване на фуража 
преди ловене

Точното измерване на консумирания фураж 
е важно, за да се определи конверсията на 
фуража (FCR) и ефективната себестойност на 
бройлерното производство.

Проверявайте качеството на фуража

Приложения

следва...

Бележки Приложения
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Дейност Дейност Коментар

Вода Дневна консумация

Съотношение вода - фураж

Качество на водата

Степен на хлориране

Отбелязвайте дневната консумация на 
графика, за предпочитане за всяка сграда.

Внезапните промени в консумацията на вода 
са ранен индикатор за проблеми.

Минерално и/ или бактериологично 
съдържание, особено където се използват 
кладенци или открити резервоари за вода

Микроклимат Температура:
Температура на пода и постелята
• Дневен минимум
• Дневен максимум
• По време на брудинга, 4 до 5 пъти на ден
• Постеля по време на брудинга
• Външна температура - дневна
Относителна влажност - дневна
Качество на въздуха

Качество на постелята

Кой и кога е извършил последно калибриране 
на оборудването

Правете мониторинг на множество локации, 
особено на зоната на постелята на пилетата.

Автоматичните системи да се проверяват и 
ръчно всеки ден.

Най-добре записвайте количеството прах, 
CO2, NH3 или поне наблюдавайте нивата на 
прах и NH33

Изнасяне Брой изнесени птици

Час и дата на изнасяне

Информация от 
кланицата

Качество на трупчето

Здравна инспекция

Състав на трупчето

Тип и % брак

Почистване Общо бактериално число След дезинфекция, може да наблюдавате 
салмонела, стафилококи и Ешерихия коли,
ако е необходимо

Инспекция на 
сградата

Записване часа на ежедневните проверки

Отбелязвайте каквито и да е наблюдения
на птиците Поведение и условия на микроклимата

Светлинна 
програма

Тъмен и светъл период

Време на включване и изключване

Периодично или не

Посетители Кой

Защо

Дата и причина за посещение

Предишни посещения на фермата (място и 
дата)

Трябва да се попълва за всеки посетител, за да 
се гарантира проследяемост

П
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ло
ж
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Приложение 2: Таблици за преобразуване

ДЪЛЖИНА

1 метър (м)  = 3.281 фута (ft)

1 фут (ft)  = 0.305 метра (м)

1 сантиметър (см)  = 0.394 инча (in)

1 инч (in)  = 2.54 сантиметра (см)

ПЛОЩ

1 квадратен метър (м2)  = 10.76 квадратни фута (ft2)

1 квадратен фут (ft2) = 0.093 квадратни метра (м2)

ОБЕМ

1 литър (л)  = 0.22 английски галон (gal) или 0.264 US галона (gal US)

1 английски галон (gal)  = 4.54 литра (л)

1 US галон (gal US)  = 3.79 литра (л)

1 английски галон (gal)  = 1.2 US галона (gal US)

1 кубичен метър (м3)  = 35.31 кубични фута (ft3)

1 кубичен фут (ft3)  = 0.028 кубични метра (м3)

ТЕГЛО

1 килограм (кг)  = 2.205 паунда (lb)

1 паунд (lb)  = 0.454 килограма (кг)

1 грам (г)  = 0.035 унции (oz)

1 унция (oz)  = 28.35 грама (г)

ЕНЕРГИЯ

1 калория (cal)  = 4.184 джаула (J)

1 джаул (J)  = 0.239 калории (cal)

1 килокалория на килограм (kcal/kg)  = 4.184 мегаджаула на килограм (MJ/kg)

1 мегаджаул на килограм (MJ/kg)  = 108 калории на паунд (cal/lb)

1 джаул (J)  = 0.735 фут-паунд (ft-lb)

1 фут-паунд (ft-lb)  = 1.36 джаула (J)

1 джаул (J)  = 0.00095 Британски топлинни единици (BTU)

1 Британска топлинна единица (BTU)  = 1055 джаула (J)

1 киловатчаса (kW-h)  = 3412.1 Британски топлинни единици (BTU)

1 Британска топлинна единица (BTU)  = 0.00029 киловатчаса (kW-h)

Приложения Приложения
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НАЛЯГАНЕ

1 паунд на квадратен инч (psi) = 6895 нютъни на квадратен метър (N/m2) или паскали (Pa)

1 паунд на квадратен инч (psi) = 0.06895 бара

1 бар = 14.504 паунда на квадратен инч (psi)

1 бар = 104 нютъни на квадратен метър (N/m2) или паскали (Pa)
= 100 килопаскала (kPa)

1 нютън на квадратен метър (N/m2) или 
паскал (Pa) = 0.000145 паунда на квадратен инч (lb/in2)

ГЪСТОТА НА НАСТАНЯВАНЕ

1 квадратен фут на птица (ft2/птица) = 10.76 птици на квадратен метър (птици/м2)

10 птици на квадратен метър = 1.08 квадратен фут на птица (ft2/птица)

1 килограм на квадратен метър (кг/м2) = 0.205 паунда на квадратен фут (lb/ft2)

1 паунд на квадратен фут (lb/ft2) = 4.88 килограма на квадратен метър (кг/м2)

ТЕМПЕРАТУРА

Температура (°C) = 5/9 x (Температура °F - 32) 

Температура (°F) = 32 + (9/5 x Температура °C) 

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА

°C °F

0 32.0

2 35.6

4 39.2

6 42.8

8 46.4

10 50.0

12 53.6

14 57.2

16 60.8

18 64.4

20 68.0

22 71.6

24 75.2

26 78.8

28 82.4

30 86.0

32 89.6

34 93.2

36 96.8

38 100.4

40 104.0

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Работната температура се определя като към минималната температура в сградата се прибавят 2/3 от 
разликата между минималната и максималната температура в сградата. Това е важно там, където има 
значителни колебания на дневната температура.

Напр.  Минимална температура в сградата = 16oC
  Максимална температура в сградата = 28oC

Работна температура = ([28-16] x ⅔) + 16 = 24oC

ВЕНТИЛАЦИЯ

1 кубичен фут в минута (ft3/min) = 1.699 кубични метра в час (m3/hour) 

1 кубичен метър в час (m3/hour) = 0.589 кубични фута в минута (ft3/min)

ИЗОЛАЦИЯ
U-стойността посочва колко добре даден строителен материал провежда топлина и се измерва във вата на 
квадратен километър за градус Целзий (W/km2/°C) 

R-стойността определя изолационните качества на строителните материали, колкото по-висока е тя, толкова 
по-добра е изолацията. Измерва се в km2/W (или ft2/°F/BTU). 

ИЗОЛАЦИЯ

1 квадратен фут за градус Фаренхайт за 
британска топлинна единица (ft2/oF/BTU) = 0.176 квадратни километра за ват (km2/W)

1 квадратен километър за ват (km2/W) = 5.674 квадратни фута за градус Фаренхайт за британска 
топлинна единица (ft2/oF/BTU)

СВЕТЛИНА

1 фут кандела = 10.76 лукса

1 лукс = 0.093 фут кандели

Простата формула за изчисляване на необходимите лампи за бройлерна сграда е:

      Подова площ (м2) x макс. необходимите лукса
Брой лампи+   =
      Мощност във ватове на лампата x K фактор 

БЕЛЕЖКА
+Тази формула е за обикновени (волфрамови) крушки на височина 2 метра над нивото на птиците. 
Флуоресцентната светлина осигурява 3 до 5 пъти броя на луксовете за ват на обикновената крушка. 

K фактора зависи от мощността на лампата във ватове, както е посочено по-долу .

МОЩНОСТ НА ЛАМПАТА (ВАТОВЕ) K ФАКТОР

15 3.8

25 4.2

40 4.6

60 5.0

100 6.0

 

ПриложенияПриложения
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Приложение 3: Основни параметри на продуктивността

Фактор за ефективността на производството (PEF)+

    Преживяемост x Живо тегло в кг
                         x 100 
              Възраст в дни x FCR
      

т.е. възраст 42 дни, живо тегло 2,652 г, смъртност 2.80%, FCR 1.75

     97.20 x 2.652
                           x 100   
        42 x 1.75

    =  351

т.е. възраст 46 дни, живо тегло 3,006 г, смъртност 3.10%, FCR 1.83

    96.90 x 3.006
           x 100
       46 x 1.83

   
    =  346

БЕЛЕЖКИ
Колкото по-висока е стойността, толкова по-добра е продуктивността.

Изчислението силно се променя от ежедневния прираст. Когато сравняваме различни микроклимати, изчисленията 
трябва да се правят при сходни възрасти на клане.

+ Нарича се също Европейски фактор за ефективност на производството (EPEF)

Коефициент на вариация % (CV%)

                  Стандартно отклонение
  CV%  =                                                    x  100
                    Средно телесно тегло

 т.е. Едно стадо има средно телесно тегло 2550 г (5.62 lb) със стандартно отклонение от средното тегло 250 г 
(0.55 lb).

                   250 г (0.55 lb)
  CV%  =                                 x   100
                  2550 г (5.62 lb)

           =     9.80

БЕЛЕЖКИ
Колкото по-нисък е CV%, толкова по-изравнено е стадото. CV% е важен инструмент за оценка живото тегло на 
стадото. Моля, направете справка с раздел Мониторинг на живото тегло и изравнеността на продуктивността в това 
ръководство за повече информация.

Конверсия на фуража (FCR)

                  Общ консумиран фураж
   FCR   =   
                        Общо живо тегло

т.е. извадка от 10 птици има общо живо тегло 31480 г (69.34 lb) и са консумирали общо количество фураж 36,807 
г (81.07 lb). Средната конверсия на фуража за тази извадка е изчислена, както следва:

                  36807 г (81.07 lb)
   FCR  = 
                  31480 г (69.34 lb)

           =     1.169

БЕЛЕЖКИ
Колкото по-нисък е FCR, толкова по-ефективна е птицата (или извадката птици) по отношение преобразуването на 
консумирания фураж в живо тегло. Особено важно за бройлерите е да имат добър FCR, защото те често се преработват 
при целево живо тегло и клиентите искат да получат, колкото може повече месо.

Коригирана конверсия на фуража (коригиран FCR)

      Целево телесно тегло – действително телесно тегло

Коригиран FCR = реален FCR     +  
                                                Фактор

В зависимост от използваните мерни единици, факторът в горното уравнение ще се промени. При несексирани, 
трябва да се използва фактор 10 lb, 4.5 кг, или 4500 г, съобразно мерната единица. Това уравнение дава добра 
преценка за коригирания FCR за сравняване продуктивността на бройлерите. Все пак е важно да отбележим, 
че коригирания FCR спрямо целевите тегла над + или – 0.5 lb/0.227 кг/227 г от действителното телесно тегло 
може да изопачи уравнението.

т.е. (единицата е в г)

                             Целево телесно тегло – действително телесно тегло

Коригиран FCR = реален FCR     +  
                                           4500 г

                                         1350 г - 1290 г
Коригиран FCR  =  1.215             +  
                
                                                                           4500 г

                               
= 1.215 + ( 60 г/4500 г)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 коригиран FCR

т.е. (единицата е в кг)

Приложения Приложения
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                                                   Целево телесно тегло – действително телесно тегло
Коригиран FCR = Реален FCR  +  

                                    4.5 кг

                                                   1.350 кг - 1.290 кг
                      =  1.215     +    
                                                            4.5 кг

= 1.215 + (0.06/4.5 кг)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 коригиран FCR

т.е. (единицата е в lb)

                                                                  Целево телесно тегло – действително телесно тегло
Коригиран FCR = реален FCR     + 
                             10 lbs

              
                                                   2.976 lb - 2.844 lb
                      =  1.215     +    
                                                            10 lb

= 1.215 + (0.13 lb/10 lb)
= 1.215 + 0.013
= 1.228 1.228 коригиран FCR

БЕЛЕЖКИ
Коригираният FCR е удобно изчисление, когато искате да измерите как се представя стадото спрямо общото целево 
тегло. То помага и при сравняване на породи, тъй като позволява анализирането им при специфично целево тегло.

Приложение 4: Сексиране по оперението

Определянето на мъжки и женски на еднодневна възраст може да се извърши лесно в люпилнята, тъй като 
повечето бройлерни хибриди на Ross се сексират по оперението. При такива бройлери, пилетата с бързо 
растящи пера са женски, а тези с бавно растящи са мъжки. Типът оперение се определя чрез наблюдаване 
съотношението между покривните (горен слой) и първичните пера (долен слой), които се намират по 
външната половина на крилото.

При бавно оперващото се мъжко пиле, първичните пера са със същата дължина, или по-къси, от покривните, 
виж фигурата по-долу.

Перата по крилата на мъжко бройлерно пиле Ross

При бързо оперващото се женско пиле, първичните пера са по-дълги от покривните пера, виж фигурата 
по-долу.

Перата по крилата на женско бройлерно пиле.

Първични

Покривни

Първични

Покривни

ПриложенияПриложения
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Проблем Възможни причини Действие

Лоша конверсия на 
фуража

Лош растеж

Висока смъртност (особено 
късна смъртност)
Разхищение на фураж

Микроклимат

Хранене

Вж. лош ранен растеж, лош късен растеж, висока смъртност.
Проверете настройките и регулирането на хранилките.
Позволявайте на птиците да изпразват хранилките два пъти 
дневно.
Проверете дали температурата в сградата не е прекалено 
ниска.

Вж. Висока смъртност.

Проверете рецептата и качеството на фуража

Лошо оперение Микроклимат

Хранене

Проверете дали температура в сградата не е твърде висока.

Проверете съдържанието и баланса на метионина и цистина 
в дажбата.

Бракуване в 
кланицата

Асцит

Мехури и изгаряния (т.е. 
изгаряния по скакателните 
стави)

Натъртвания и счупвания

Одрасквания

Дълбока мускулна миопатия 
(позната също като Орегонска 
болест или зелена мускулна 
болест)

Прекалено затлъстяване

Вж. Висока смъртност

Проверете гъстотата на настаняване.
Проверете качеството на постелята.

Увеличете активността на птиците (т.е. хранене или 
светлинни програми).
Проверете процедурите за манипулиране при претегляне и 
ловене.

Прекалена светлинна стимулация.
Проверете процедурите за манипулиране при претегляне и 
ловене.
Проверете хранилния и поилен фронт.
Проверете достъпа до фураж и вода.

Птиците са прекалено обезпокоени по време на растежа, т.е. 
при частично изнасяне (разреждане), претегляне и др.

Лошо разпределение на фуража.
Проверете хранителния баланс на рецептата.
Проверете дали температура в сградата не е твърде висока.

П
ри

ло
ж

ен
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Приложение 5: Решаване на проблеми
Проблем Възможни причини Действие

Висока ранна 
смъртност
(>1% през първата 
седмица)

Лошо качество на пилето

Неправилен брудинг

Заболяване

Апетит

Проверете дейността в люпилнята и хигиената на яйцата.
Регулирайте брудерите.

Аутопсии на умрели пилета, потърсете съвет на ветеринар.
Измерете и постигнете оптималните нива на напълване на 
гушите.
Проверете фуража – количество и хранилен фронт

Висока смъртност 
(след 7 ден)

Метаболитно заболяване (асцит, 
синдром на внезапна смърт)

Инфекциозно заболяване

Проблеми с краката

Проверете степента на вентилация.
Проверете рецептата на фуража.
Избягвайте превишен ранен прираст .
Проверете вентилацията в люпилнята.

Установете причината (аутопсия).
Потърсете съвет на ветеринар за лечение и ваксинация.

Проверете консумацията на вода.
Проверете нивата на калций, фосфор и витамин D във 
фуража.
Използвайте светлинни програми, за да повишите 
активността на птиците.

Лош ранен растеж и 
изравненост

Хранене

Качество на пилето

Условия на микроклимата

Апетит

Заболявания

Проверете стартерната дажба - наличие, хранителна 
стойност и физическо качество. Проверете снабдяването с 
вода – наличие и качество.

Проверете процедурите в люпилнята: хигиена на яйцата, 
съхранение, условия за инкубация, време за люпене, време 
и условия за транспортиране.

Проверете профилите на температурата и влажността.
Проверете продължителността на светлинния ден.
Проверете качеството на въздуха – CO2, прах, степен на 
минимална вентилация.

Проверете слабото стимулиране на апетита - малък брой 
птици с пълни гуши.

Аутопсии на мъртви птици, потърсете съвет на ветеринар

Лош късен растеж и 
изравненост

Нисък прием на хранителни 
вещества

Инфекциозно заболяване

Условия на микроклимата

Проверете хранителната стойност на фуража, физическото 
му качеството и рецептата.
Проверете приема на фураж и достъпността му.
Прекалено ранно ограничаване.
Светлинната програма е прекалено ограничаваща.

Вж. Висока смъртност

Проверете степените на вентилация.
Проверете гъстотата на настаняване.
Проверете температурите в сградата.
Проверете наличието на вода и фураж.
Проверете хранилния и поилния фронт

Лошо качество на 
постелята

Хранене

Микроклимат

Инфекциозно заболяване

Лошокачествени мазнини във фуража.
Прекалено много сол във фуража.
Прекалено много протеин в рецептата.

Недостатъчна начална дебелина на постелята.
Неподходящ материал за постелята.
Дизайна и регулирането на поилките (проблеми с 
разливането).
Прекалено висока влажност.
Прекалено висока гъстота на настаняване.
Недостатъчна вентилация.
Прекалено ниска температура в сградата

Причинява ентерит, потърсете съвет на ветеринар

Приложения Приложения

следва...
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Приложение 6: Степени на вентилация и изчисления

Степени на вентилация (за птица) при температура между -1 и 16°C (30 and 61°F). Не бива никога да се 
превишават максималните нива на RH, въглероден оксид, въглероден диоксид и амоняк. Трябва да се 
наблюдава поведението на птиците и разпределението им, тъй като това може да бъде индикатор за 
проблеми, които следва да се анализират. Тази таблица трябва да се използва като насока за действителните 
нива, които може да се наложи да се регулират спрямо условията на микроклимата, поведението на птиците 
и птичата биомаса (общото тегло птици в сградата).

Живо тегло (кг) Живо тегло (lbs) Минимална степен на 
вентилация (м3/час)

Минимална степен на 
вентилация (ft3/мин)

0.050 0.11 0.074 0.044

0.100 0.22 0.125 0.074

0.200 0.44 0.210 0.124

0.300 0.66 0.285 0.168

0.400 0.88 0.353 0.208

0.500 1.10 0.417 0.246

0.600 1.32 0.479 0.282

0.700 1.54 0.537 0.316

0.800 1.76 0.594 0.350

0.900 1.98 0.649 0.382

1.000 2.20 0.702 0.413

1.200 2.64 0.805 0.474

1.400 3.08 0.904 0.532

1.600 3.52 0.999 0.588

1.800 3.96 1.091 0.643

2.000 4.41 1.181 0.696

2.200 4.85 1.268 0.747

2.400 5.29 1.354 0.798

2.600 5.73 1.437 0.846

2.800 6.17 1.520 0.895

3.000 6.61 1.600 0.942

3.200 7.05 1.680 0.990

3.400 7.49 1.758 1.035

3.600 7.93 1.835 1.081

3.800 8.37 1.911 1.126

4.000 8.81 1.986 1.170

4.200 9.25 2.060 1.213

4.400 9.69 2.133 1.256

БЕЛЕЖКИ
За допълнителна информация виж Раздел 4, Сгради и микроклимат.
Минималната степен на вентилация е количеството въздух, необходимо на час, за доставяне на достатъчно кислород 
до птиците и поддържане качеството на въздуха.
Източник: Служба за селскостопанско развитие и съвети на Обединеното Кралство 

Изчисляване настройките на таймера на вентилатор за минимална вентилация

За да определите интервала на настройките на таймера на вентилатора за минимална вентилация, следвайте 
следните стъпки.
Постигнете подходящата минимална вентилация, както е посочено в таблицата по-долу. Точните нива 
ще варират за всяка порода, пол и всяка индивидуална птицевъдна сграда. Свържете се с компанията 
производител и местния представител по техническо обслужване на Aviagen за по-специфична информация. 
Степените, посочени в предходната таблица, се отнасят за температури между -1 и 16°C (30 и 61°F). По-ниски 
температури може да изискват по-ниска степен, а малко по-високите – малко по-висока степен.

Изчисляване настройките на таймера на вентилатора

Стъпка 1: Изчислете общата степен на вентилация, необходима на сградата (общи кубични метри на [m3/h])

Обща минимална вентилация = степен на минимална вентилация на птица x брой птици в сградата.

Стъпка 2: Изчислете процента време на работа на вентилаторите.

                                                 Общата необходима вентилация
Процент време   =                                         x 100
                                      Общ капацитет на използваните вентилатори

Стъпка 3: Изчислете реалното време на работа на вентилаторите.

Реално време на работа (мин/сек) = процент време на работа (%) x време на вентилаторен цикъл (мин/сек).

БЕЛЕЖКА : Цикъл време = време на работа + време, в което вентилатора е изключен

Изчисляване настройките на таймера на вентилатора – метрична система

Пример: Една сграда с 30,000 бройлера, които тежат 800 г на 20-дневна възраст. Според таблицата за степените 
на вентилация на птица при температури между -1 и 16oC (30 и 61oF), теоретичната минимална вентилация при 
800 г е 0.594 м³/час на птица. 

Стъпка 1: Определете необходимата степен на вентилация за сградата.

Обща необходима сградна вентилация = 0.594 м³/час на птица x 30,000 птици = 17,820 м³/час.

Стъпка 2: Изчислете процента време на работа на вентилаторите.

Да приемем, че използвате три 91-сантиметрови вентилатора, всеки с капацитет 16,978 м³/час (при необходимото 
работно налягане).

                                                  Обща необходима вентилация
Процент време   =                                        x 100
                                      Общ капацитет на използваните вентилатори

Общ капацитет на използваните вентилатори = 16,978 м³/час x 3 = 50,934 м³/час.

                                          17,820 м³/час
Процент време   =                            x 100    =   35%
                                          50,934 м³/час

Стъпка 3: Изчислете реалното време на работа на вентилаторите.

Да предположим, че се използва цикъл от 5 минути (300 секунди).

Реалното време на работа = 0.35 x 300 секунди = 105 секунди

Така, вентилаторите следва да работят 105 секунди и да са изключени 195 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е чисто теоретична оценка на изискването за минимална вентилация. Реалните настройки на 
вентилатора ТРЯБВА да се определят на база реални условия в сградата, качество на въздуха и на поведение на птиците.

Приложения Приложения
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Изчисляване настройките на таймера на вентилатора – имперска система

Пример: Една сграда с 30,000 бройлера, които тежат 1.764 lb на 20-дневна възраст. Според таблицата за 
степените на вентилация на птица при температури между -1 и 16oC (30 и 61oF), теоретичната минимална 
вентилация е 0.350 ft3/мин на птица.

Стъпка 1: Определете общата необходима степен на вентилация за сградата (общо кубични фута в минута [ft3/
мин]).

Общата необходима степен на вентилация 0.350 ft3/мин x 30,000 птици = 10,500 ft3/мин

Стъпка 2: Изчислете процента време на работа на вентилаторите.

Да предположим, че използвате три 36-инчови вентилатора, всеки в капацитет от 10,000 ft3/мин (при 
необходимото работни налягане).

                                                    Обща необходима вентилация
Процент време   =                                            x 100
                                       Общ капацитет на използваните вентилатори

Общ капацитет на използваните вентилатори = 10,000 ft3/мин x 3 = 30,000 ft3/мин

                                          10,500 ft3/мин
Процент време   =                                  x 100    =   35%
                                          30,000 ft3/мин

Стъпка 3: Изчислете реалното време на работа на вентилаторите.

Да предположим, че се използва цикъл от 5 минути (300 секунди).

Реалното време на работа = 0.35 x 300 секунди = 105 секунди

Така, вентилаторите следва да работят 105 секунди и да са изключени 195 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е чисто теоретична оценка на изискването за минимална вентилация. Реалните настройки на 
вентилатора ТРЯБВА да се определят на база реални условия в сградата, качество на въздуха и на поведение на птиците.

Индекс на ключовите думи

SDS Синдром на внезапна смърт 89
Абсорбиращо вещество 45
Автоматизиран/ автоматично хранене         11, 15, 17, 
 36, 37, 38, 57, 74, 82, 87
Автоматично, вентилация       20, 73, 75, 76, 87
Автоматично, претегляне, кантар                       99, 100
Азот/ нитрат                   28, 33, 34, 40, 53, 61, 62, 95
Активност          49, 71, 79, 81, 83, 88, 89, 90, 91, 93,107
Аминокиселина                    25, 27, 39, 40, 41, 42, 52, 53
Амоняк                     7, 9, 20, 33, 52, 53, 59, 66, 71, 80
Антибиотик                                                          33, 45
Антиоксидант                                             32, 45, 48, 49
Антитяло 12
Анти-хранителен фактор 33, 48
Асцит                                                                     5, 71, 89
Аутопсия 69
Бактерия     38, 45, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 94
Бариера                                                    55, 66, 74
Биозащита  14, 32, 55, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 94
Благосъстояние         5, 6, 7, 9, 10, 11, 25, 27, 28, 34, 39, 
 48, 51, 52, 53, 55, 59, 63, 67, 68, 71, 88, 89, 90, 91, 96,  
 98, 105, 106, 107
Брак 55, 68, 69, 109
Брудерна зона 16, 17, 19
Брудинг  6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
 21, 30, 36, 46, 67, 71, 76, 77, 94, 102, 103
Брудинг в цяла сграда 16, 17, 19, 20
Будност 7, 9, 13, 68
Ваксинация               5, 8, 12, 14, 34, 55, 65, 66, 68
Вакуум, вентилация 75
Вариационен коефициент (CV) 97, 100
Вариране на популацията /изравненост 98, 99, 100,     
 103
Варовик 26
Вентилатор 8, 20, 57, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 
 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 110
Вентилация 5, 8, 9, 19, 20, 57, 59, 60, 65, 68, 69, 71, 
72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
 88, 93, 94, 95, 96, 102, 108, 110
Вирус / вирусен 12, 57, 59, 65, 68
Витамин  25, 26, 27, 32, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 
                                                                                52, 53, 58
Влага 9, 15, 19, 33, 48, 49, 51, 52, 66, 67, 71, 72, 76, 
 77, 85, 88, 94, 95
Влажна постеля 19, 33, 34, 35, 36, 53, 73, 76, 87, 95,108
Влажност 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 66, 67, 71, 72, 
 73, 74, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 96, 110
Вода, качество / замърсяване 7, 8, 15, 32, 34, 37, 44, 
                48, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 95
Вода, осигуряване 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 
 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 48, 55, 
                  56, 58, 66, 67, 68, 69, 72, 84, 91, 96, 106, 107
Вода, охлаждане/микроклимат 71, 72, 75, 84, 85, 86, 
                                                                         87, 88, 91, 110
Вода, фураж, съотношение 33, 34, 37
Вокализация  7, 8, 69
Вредител  64, 95
Време за съхранение/ място  12, 13, 14, 105, 106, 110
Всичко пълно-всичко празно 14
Входящ въздушен отвор    58, 75, 76, 78, 81, 84, 87, 93
Въглероден диоксид / оксид       20, 52, 71, 80, 95
Въздушно пространство 16
Вървя, пиле 13

Приложения Индекс на ключовите думи

Вървя, през 9, 78, 106
Вятър, микроклимат/ охлаждане 20, 72, 73, 74, 82, 83, 
 84, 87, 110
Газове  20, 71, 72, 76
Генетичен потенциал 5
Глава  36
Горещо време  32, 34, 37, 52, 73, 74, 82, 84, 88, 91, 110
Градиране                                       6, 40, 47, 95, 107
Гранула 9, 11, 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 45, 
                                                                   46, 49, 50, 51, 94
Греда 58
Гризач / вредител 55, 56, 64, 95
Гъбично заболяване 31, 47, 51, 68
Гърди  9, 31, 36, 37, 38, 46, 50, 51, 91,94
Гъстота на настаняване 5, 6, 16, 82, 83, 84, 89, 95, 96, 
 103
Гъстота, настаняване       5, 6, 16, 82, 83, 84, 89, 95, 96, 
 103
Дебит 34, 35, 36
Дезинфекция 6, 55, 57, 59, 60 , 64, 66, 67
Дерматит на ходилата  33, 34, 44, 47, 52, 89, 93, 95, 96 
Дехидратация 14, 18, 19, 36, 67
Диагноза на заболяване 69
Дизайн на фермата 55
Дишане / дихателен 7, 8, 19, 32, 33, 52, 59, 69, 71
Добавка 28, 32, 44, 52, 53
Донорско стадо/ Родителско         12, 14, 15, 20, 55
Дренаж 63
Дължина на вълната 89, 93
Дървесина, постеля 94
Екземи по кожата 9, 47, 52, 67
Електронен кантар 97, 98, 99, 102
Енергия 25, 26, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 47, 
         49, 51, 52, 67, 91
Ензим 26, 32, 33, 43, 44, 45, 53
Естествена вентилация 72, 73
Ефективна температура 83
Желязо 58, 61, 62
Женски / мъжки 28, 99, 100
Живо тегло 6, 12, 13, 18, 19, 37, 39, 41, 45, 49, 79, 
 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106
Жълтък 11, 
Изкопани дупки 114
Изкормване  31, 51
Излъчвана топлина 16, 74
Измиване 56, 57, 58, 59
Изнасяне                            6, 35, 37, 57, 90, 97, 107
Изолация 60
Изолация  15, 74
Изпарително охлаждане   19, 58, 74, 84, 85, 86, 87, 88
Изравненост 6, 11, 14, 15, 37, 69, 71, 72, 96, 97, 98,            
 99, 100, 101, 102, 103
Изтичане на въздух/ плътност / налягане 8, 15, 75,
 82
Изхвърляне 15, 57, 63
Имунитет             6, 12, 14, 26, 42, 44, 47, 65, 68
Инкубация 6, 11, 19, 27, 67
Инсинерация 63
Инфекция 95
Калий 26, 32, 33, 34, 42, 43, 52, 53, 62
Калций 26, 35, 42, 43, 45, 53, 58, 60, 62
Капаци, вентилация 72, 73
Карентен        28, 46, 90, 105, 106, 107
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Качество на въздуха           8, 9, 67, 68, 71, 79, 80
Кислород 58, 61
Кокцидия / кокцидиостат 31, 34, 50, 52, 59, 107
Колиформи 61, 62
Комфорт 10, 14, 21, 67, 68, 71, 72, 73, 79, 80, 
                                  81, 82, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 94, 110
Конвекция  72
Кондензация 15
Конкуренция 37, 38
Контрол на вредител 66
Контрол на качеството на фуража          47, 48
Контролиран микроклимат            12, 73, 74, 75
Кошари 108
Крак                  5, 9, 37, 38, 42, 43, 67, 89, 91, 99, 108
Крака  9
Култура                            7, 9, 15, 22, 23, 57, 67, 95, 107
Лабораторен анализ 25, 65, 69
Лекарство 32, 44, 45, 51, 62, 107
Лизин 28, 41, 43
Ловене   6, 31, 68, 90, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 109
Лукс 15, 93, 105
Люпилня 6, 11, 12, 13, 14, 56, 67
Магнезий 42, 43, 62
Мазнини и олиа, рецепта 25, 26, 29, 32, 33, 34, 
                 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 95
Манипулиране                      27, 65, 67, 68, 98, 105, 107
Мед 62
Мениджмънт на отделен пол  5, 28, 45, 98, 99, 100,  
 101, 103, 106
Мениджмънт на хранене               27,  28, 32, 37, 39, 46,    
     49, 50, 51, 52, 66, 67, 68, 76, 79, 81, 84, 90, 89, 91, 92, 
 93, 102, 106
Метаболитен 27, 40, 43, 44, 47, 52, 53, 68
Метионин 28, 41
Миграция 84
Микотоксин 26, 33, 45, 47, 51
Микро минерал                          27, 32, 44, 48, 52, 53, 62
Микроклимат  5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18,19, 20, 21, 
22, 25, 27, 32, 33, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 59, 63, 65, 67, 68,   
 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 
                            87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 102, 105, 110
Микрон 29, 50, 61, 87
Минерал    25, 26, 27, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 48, 
 52, 53, 58, 63
Мини гранули                        27, 28, 29, 37, 46, 49, 50
Мини поилка                                            15, 17, 18, 36
Минимална вентилация 9, 20, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
  81
Модули  106, 108, 109, 110
Мониторинг   5, 7, 14, 20, 21, 55, 60, 69, 71, 73, 75, 
 97, 103, 107
Мухлясал  9
Мухъл  45, 94
Мъглообразуване 58, 87, 88
Мъглообразуване  58, 87, 88
Мъжки / женски 28, 99, 100
Мъртви при пристигане (DOA) 55, 67
Нажежен 91
Налягане  8, 19, 34, 57, 59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
       80, 81, 82, 86, 87, 96, 109
Напръскване, дезинфекция  
     57, 59, 64
Напръскване, охлаждане       19, 74, 84, 85, 87, 88, 110
Нараняване/ наранявания 10, 98, 100, 107, 108
Насекомо             56, 57

Насочваща плоча 78
Настаняване  12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 37, 64, 65, 
                                                                 67, 69, 72, 103
Натрий  – виж сол
Натрошена гранула 9, 11, 15, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 
     32, 33, 34, 37, 46, 49, 50, 51
Нипелна поилка              15, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 57, 61
Нормално разпределение 100
Обмен на въздуха/ поток / скорост   8, 9, 12, 13, 
            20, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 86, 88
Обучение  55, 56, 68, 109
Одраскване 38, 93, 107
Оперение 9, 26, 44, 69, 82, 103
Органична материя, вода               32, 59, 61, 62
Органични киселини 31, 45, 50 51
Органично наслояване  58
Осветление 5, 8, 15, 16, 37, 38, 58, 61, 66, 
 67, 68, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 103, 105, 106, 107, 108, 
 109, 110
Остатъци 28, 48, 107
Отвор 8, 58, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 
 88, 93
Отвор (клоака) 9, 12, 13, 14, 20
Отглеждане 45
Отдаване 48, 59, 63
Относителна влажност 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 67, 
             71, 72, 73, 74, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 110
Отопление 15, 16, 19, 20, 21, 59, 72, 73, 79, 108, 
                                                                                   109, 110
Отпадък, вода 57
Отпадък, газове 20
Отпадък, топлина 52
Отпадък, фураж 28, 29, 38, 49
Охлаждане  76
Панерна хранилка 17, 18, 37, 38
Паразит  57, 68
Патоген     14, 29, 45, 55, 57, 59,  61, 65, 66, 95
Пиле, качество 5, 6, 11, 13, 67, 102
Пиле, настаняване 15, 18, 37, 67, 72
Платформа претегляне 102, 103
Площадка 14, 55, 57, 60, 64
Площадка с пилета на еднаква възраст 55
Площадка с пилета на различна възраст 14
Поведение 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 69, 
 71, 79, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93
Под, пространство  8, 79, 96
Под, хигиена 55, 57, 59, 60, 94, 95
Под, хранене 11, 37
Подбедрица 108
Поилка  6, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 61, 
       66, 67, 79, 81, 91, 95, 96, 100, 102, 107, 109
Посетител   64
Постеля 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 26, 31, 33, 34 35, 36,
 40, 43, 47, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 
                       69, 71, 73, 76, 82, 87, 94, 95, 106, 107, 108
Почистване 58, 61, 64, 66, 67, 68
Почистване / дезинфекция 6, 9, 13, 14, 15, 34, 35, 
 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 88, 95, 108
Правилници 45, 57, 107
Прах 7, 8, 9, 15, 19, 29, 33, 50, 57, 58, 71, 93, 94, 95
Пребиотик 32, 45
Превоз 12, 68
Превозно средство           12, 14, 56, 57, 108, 110
Прегряване  109
Преди ловене 108

Преработка, птици 
 5, 6, 11, 13, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 39, 45, 46, 47, 50, 51, 55,
 67,  68, 69, 89, 90,96, 97, 99,
  101,  102, 103, 105, 106, 107, 109, 110
Преработка, фураж           41, 44, 45, 47, 48, 49, 53
Престой 64, 65, 67
Претегляне, птица  97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Преходна вентилация 74, 80, 81, 82, 83
Примамка  64
Пробиотик  45
Продължителност на деня 89, 90
Променливост /колебание 2, 5, 9, 12, 44, 97, 100, 
 101, 103, 106
Пространство 9, 16, 20, 37, 38, 66, 67, 68, 75, 78, 89, 
     91, 96, 106
Протеин  25, 26, 28, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 44, 
          45, 48, 51, 52, 53, 95, 106
Протозойно заболяване 68
Профилактичен 45
Пшеница 26, 27, 31, 44, 46, 49, 50, 51, 106, 107
Пъп  13, 67
Разплодно стадо 55, 65, 66
Разпределение, птици / фураж 7, 8, 18, 29, 30, 31, 38, 
    50, 66, 72, 79, 80, 81
Разпределение/ крива 100, 101
Разреждане 107
Разсипване  28, 37, 38
Рандеман на месо 5, 6, 25, 26, 28, 31, 39, 42, 44, 
      46, 50, 51, 89, 91, 106, 107
Рапица  26
Растеж  5, 6, 8, 11, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 37, 39, 
40,  41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 62, 66, 
 77, 88, 89, 93, 94, 97
Ремаркета 57
Ремонти и поддръжка 59
Рефлектори за светлина 93
Рецепта  25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43,
 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 67, 95, 107
Родителско стадо / донорско стадо 12, 14, 15,
 20, 55
Салмонела 31, 47, 50, 60
Светлинен период 89
Сграден дизайн 55, 56, 66
Сгради с открити странични стени     57, 58, 72, 
 73, 74, 91, 96
Сградна система 96
Сензори, микроклимат 20
Серологичен мониторинг 69
Сила 68, 72, 74, 75
Скелет 6, 11, 26, 43, 53, 89
Слабо пиле 67
Слама 94
Случаен подбор на извадка 60, 100
Смесване на пилета 12, 15
Смеска 28, 29, 30, 31, 50, 51
Смъртност 13, 18, 52, 55, 62, 66, 69, 74, 89, 90, 93, 109
Сол / натрий 26, 32, 33, 34, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 60, 
 62, 95
Соя 26, 45, 48
Спад в тегло 6, 40, 47, 95, 107
Стадо 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 30, 34, 35, 37, 39, 45, 
55, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 82, 88, 
 89, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 106
Стандартно отклонение 97, 100
Странична стена 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

 81, 82, 83, 85, 86
Стрес  6, 10, 14, 27, 32, 33, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 
 65, 68, 69, 98, 100, 108, 109
Сулфати 60, 62
Суров протеин 26, 28, 33, 34, 40, 53
Суровина         33, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53, 94
Състав на хранителни вещества / плътност / прием 
/ препоръка 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 
              42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Състояние, птица 7, 8, 105
Съхранение, вода 34, 61
Съхранение, фураж 27, 45, 47, 48, 63
Съхранение, яйца 6, 67
Тавичка  15, 36, 37, 38
Таймер 73, 76, 78, 79, 80
Талаш  94
Твърда вода 61, 87
Тегло, птица 5, 6, 8, 11, 13, 18, 37, 39, 41, 45, 46, 49, 
 55, 79, 82, 89, 90, 91, 96, 97, 103, 105, 106, 109
Телесна температура 12, 13, 14, 15, 52, 88
Телесно тегло 8, 11, 27, 30, 46, 55, 89, 90, 91,97, 98, 
             100, 102, 106
Температура 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
 20, 21, 32, 34, 35, 37, 51, 52, 59, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 94, 96, 
 103, 106, 109, 110
Температура, постеля 15
Температура, сензор 83
Термостат  73
Токсин 26, 31, 33, 45, 47, 51, 66, 68
Топлинен стрес 32, 43, 51, 52
Торфен мъх 94
Транспорт 6, 12, 13, 14, 31, 46, 49, 50, 55, 67, 68, 
 105, 106, 108, 109, 110
Трасе 37, 38, 58
Труп  6, 25, 26, 39, 41, 45, 47, 48, 50, 52, 63,91, 95, 
 103, 105
Тубусни хранилки 37, 38
Тунелна вентилация 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
 86, 87, 88
Тъмно 12, 15, 34, 48, 60, 67, 88, 89, 90, 91, 93, 107
Увреждане на крило 107
Улей 37
Ултравиолетова светлина 61, 87
Унищожаване на мъртви птици 63
Утайка 61
Фекална екскреция / замърсяване 32, 35, 40, 
 52, 62, 69, 105, 106, 107
Филтър  48, 61, 85
Фин 28, 30, 33, 49
Фитаза 33, 43, 45, 53
Флуоресцентна светлина 91, 92
Формалдехид / формалин 45, 59
Фосфор 26, 33, 42, 43, 45, 53
Фумигация 57, 59
Фураж, добавки 32, 44, 53
Фураж, ефективност / усвояване 6, 25, 26, 28, 29, 38, 
 39, 42, 55, 89
Фураж, карентен 28, 90, 105, 106, 107
Фураж, качество 7, 8, 9, 29, 30, 31, 47
Фураж, отделни полове 28, 100, 103
Фураж, отпадъчен 28, 29, 33, 38, 53, 64
Фураж, прием / апетит / поведение 6, 7, 8, 9, 11, 
 12, 15, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 38, 42, 43, 46, 
 47, 62, 89, 90
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Фураж, разпределен/отпускане    5, 16, 29, 30, 37, 38
Фураж, разход 6, 28, 31, 39, 42, 46, 47
Фураж, система / оборудване 6, 7, 8, 9, 11, 15,16, 17,
 18, 19, 25, 30, 31, 32, 37, 38, 56, 57,  58, 59, 60, 76, 108
Фураж, спецификация 25, 26, 27, 28, 31, 39 
Фураж, съхранение /манипулиране 27
Фураж, форма / тип 11, 15, 28, 29, 30, 31, 33, 44, 
       45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
Фураж, формулиране/съставки / производство   
 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47,48, 49, 
         50, 51, 52, 53, 63
Фураж, хигиена 45
Фураж:вода съотношение 33, 34
Фуражен контейнер 8, 27, 46, 66
Хартия  11, 15, 17, 18, 19, 37, 38, 94
Хигиена 14, 60, 66, 67, 68
Хлорид/ хлор 26, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 58, 
 61, 62, 65, 114
Хранилен фронт 37, 66, 90, 96, 106
Цел     5, 6, 8, 9, 11, 13, 19, 22, 23, 25, 27, 46, 53, 55, 
           96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106
Цинк 44, 47, 53
Цяло зърно 31, 32, 50, 51, 106
Частица размер, фураж 28, 29, 30, 31, 49, 50
Чревни проблеми 33, 34, 52, 53
Щайга 106, 108, 109, 110
Яйце      6, 11, 27 
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