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Сочетание рационального 
применения антибиотиков 
и профилактических мер для 
высокой производительности
У. Магнуссон, С. Стернберг, Г. Эклунд & А. Розстальный, 
Рациональное и эффективное применение противомикробных препаратов в свиноводстве и птицеводстве. Служба 
животноводства и здоровья животных ФАО — Руководство 23. Рим. ФАО

Здоровые животные не нуждаются в антибиотиках, они также являются ключом к 
оптимальной продуктивности и, следовательно, прибыльности хозяйства. Здоровье 
животных зависит от их устойчивости и риска инфекций в ближайшем окружении. 
Здоровые животные растут быстрее и требуют меньше корма для достижения 
рыночного веса, чем нездоровые животные.

Отсутствие заболеваний снижа-
ет потери из-за выбраковки 
или смерти животных, а также 

уменьшает расходы на приобретение 
антибиотиков. Здоровье животных, 
их благополучие и адекватное потре-
бление корма и воды являются кра-
еугольными камнями, которые обе-
спечивают повышение прибыльности 
для фермера.

Общие стратегии 
применения   
антибиотиков на ферме

Поэтапное сокращение 
применения  
стимуляторов роста

Антибиотики, используемые в 
качестве стимуляторов роста, были 
успешно выведены из употребления 
во многих высокопроизводительных 
системах животноводства в разных 
странах мира. Тщательные и устой-
чивые изменения в управлении обе-
спечат успешный переход к здоро-
вым и продуктивным животным без 
использования антибиотиков в каче-
стве стимуляторов роста. В процессе 
поэтапного отказа от антибиотиков 
важно применение как можно боль-
шего числа профилактических мер 
(надлежащее ведение животновод-
ства, биобезопасность и эффективная 
вакцинация), чтобы избежать пер-
воначального роста инфекционных 
заболеваний на ферме, что может 
привести к увеличению потребности 

в большем количестве антибиотиков 
и потере производительности.

Избегайте 
профилактического 
применения антибиотиков

Антибиотики следует зарезер-
вировать для лечения животных с 
диагностированным и излечимым 
инфекционным заболеванием, при-
чем их необходимо использовать 
на всем протяжении предписанного 
курса лечения. Профилактическое 
использование антибиотиков следует 
применять только временно, когда 
существует высокий риск заражения, 
а профилактика заболевания други-
ми способами невозможна. Наряду с 
надлежащей практикой управления и 

эффективной биобезопасностью не-
обходимо реализовывать и внедрять 
более конкретные меры профилак-
тики заболеваний. Использование 
антибиотиков для профилактики за-
болеваний обычно свидетельствует о 
плохой практике управления или дру-
гих недостатках.

Стремитесь к 
индивидуальному лечению 
и избегайте добавления 
антибиотиков в корма

Несмотря на то, что это не являет-
ся рекомендуемой и рациональной 
практикой в связи с долгосрочными 
негативными эффектами, антибиоти-
ки иногда включают в коммерческий 
стартовый корм для поросят-отъемы-
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шей или для цыплят в течение первой 
недели жизни, которые в это время 
уязвимы и подвержены инфекциям. 
Однако такое рутинное использова-
ние антибиотиков на определенном 
этапе, не направленное на конкрет-
ное заболевание в стаде, может 
иметь пагубные последствия. 

Со временем эти антибиотики 
могут стать неэффективными по при-
чине развития устойчивости к проти-
вомикробным препаратам (УПП) и, 
следовательно, не помогут вылечить 
больных животных. Поэтому такая 
практика может фактически умень-
шить выбор антибиотиков и ограни-
чить возможности лечения инфекций.

При невозможности 
избежать группового 
лечения давайте 
антибиотики    
с питьевой водой

Если происходит вспышка заболе-
вания, такого как диарея или респира-
торное заболевание, и ожидается, что 
это заболевание затронет всех живот-
ных в группе, целесообразно прове-
сти лечение всех животных в группе 
в дополнение к индивидуальному 
лечению животных, у которых име-
ются симптомы. Групповое лечение 
должно проводиться предпочтитель-
но с питьевой водой, так как больное 
животное будет пить воду, даже если 
оно утратило аппетит. Кроме того, 
если животные получают лекарство с 
водой, решение о начале или прекра-
щении лечения может быть принято 
быстрее, в зависимости от того, как 
развиваются или исчезают признаки 
заболевания.

Знайте об использовании 
антибиотиков в вашем 
хозяйстве и ведите учет

Осознание необходимости раци-
онального использования антибиоти-
ков в стаде основано на знаниях фер-
мера. Необходимо регистрировать 
данные о том, сколько, какого типа, 
в течение какого времени и на какой 
стадии производства используются 
антибиотики, а также об эффективно-
сти лечения, чтобы сбои лечения вы-
являлись как можно скорее, а режим 
лечения мог быть соответствующим 
образом пересмотрен. Таким обра-
зом можно избежать ненужных про-
изводственных потерь, а применение 
антибиотиков может быть сведено к 
минимуму.

Практические 
рекомендации для 
птицеводов

Надлежащее ведение 
птицеводства

Необходимы хорошие системы 
контроля температуры и вентиляции. 
Тепловой стресс влияет на благополу-
чие животных, восприимчивость к бо-
лезням, продуктивность животных и 
прибыль фермера. Правильная венти-
ляция является ключевым фактором в 
птицеводстве. Независимо от того, ка-
кая система вентиляции используется 
(естественная или принудительная), 
для обеспечения ее функционально-
сти и надлежащего качества воздуха 
важен мониторинг.

Если практикуется частичное умень-
шение популяции («прореживание» 
части поголовья в птичнике), отбор 
корма должен быть сведен к мини-
муму для оставшихся птиц, и должна 
поддерживаться оптимальная темпе-
ратура. «Прореживание» в птичнике 
следует проводить в соответствии со 
стандартами биологической безо-
пасности, обеспечивая тщательную 
очистку оборудования, используемо-
го в процессе отлова, перед входом в 
птичник. Очистке и дезинфекции под-
лежат руки, обувь и одежда бригады 
отлова. Это поможет свести к миниму-
му внесение инфекционных агентов.

Тип, качество и утилизация под-
стилки оказывают непосредственное 
влияние на бактериальную микро-
флору цыплят. Не следует повторно 
использовать подстилку, поскольку 
она может содержать патогенные 
микроорганизмы, которые заражают 
новое стадо, что в конечном итоге 
может потребовать применения ан-
тибиотиков. Подстилка должна быть 
сухой и рыхлой, причем необходимо 
предотвратить появление влажных 
участков (например, под ниппельны-
ми поилками). Чашечные или коло-
кольные поилки с большей вероятно-
стью содержат стоячую воду, которая 
может стать загрязненной и нанести 
вред здоровью птицы или повысить 
влажность в птичнике в результате на-
мокания подстилки.

Корм должен быть свободен от 
болезнетворных микроорганизмов. 
Риск загрязнения, как правило, ниже 

в случае растительных диет, не со-
держащих субпродуктов животного 
происхождения. Рециклинг отходов 
пищевой промышленности считается 
высоким риском, поскольку может 
привести к инфекциям; в этой связи 
его следует полностью избегать. Ми-
котоксины предрасполагают птиц к 
таким заболеваниям, как некротиче-
ский энтерит, которые обычно требу-
ют применения антибиотиков.

Используйте свои   
органы чувств

Находясь в птичнике, важно посто-
янно быть наблюдательным. Смотрите, 
слушайте, принюхивайтесь, используй-
те органы чувств. Какова температура 
вблизи наружных стен? Холодно? Есть 
ли сквозняки, особенно от дверей или 
окон? Взгляните на картину в целом: 
хорошее ли качество воздуха? Птицы 
чувствуют себя хорошо? Каково состо-
яние стада? Есть ли признаки диареи 
или респираторных заболеваний? Пти-
цы спокойны и довольны? Яйца выгля-
дят нормально? 

Квалифицированный ветеринар-
ный персонал должен помогать фер-
мерам решать любые наблюдаемые 
проблемы.

Наблюдения и 
обоснованные решения

Наблюдения фермера предостав-
ляют очень важную информацию и 
составляют основу решений о здо-
ровье. Возникла ли проблема после 
смены корма? Действует ли лечение, 
как ожидалось? Нужно ли проверять 
состояние здоровья стада, отправляя 
образцы в диагностическую лабора-
торию? Оцените эффект от начато-
го лечения. Здоровье стада должно 
улучшиться через несколько дней; 
в противном случае лечение может 
считаться неэффективным либо из-за 
резистентности, либо из-за выбора 
антибиотика, который не эффективен 
против соответствующего патогена 
или не достигает места инфекции.

Биобезопасность   
на птицефермах

Внешняя биобезопасность

Для выращивания цыплят-брой-
леров хорошего качества родитель-
ское стадо должно иметь хорошее 
состояние здоровья. Родительское 
стадо должно быть свободно от забо-
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Вплив кормових добавок 
на контроль інфекційних 
захворювань
Інформація надана компанією «АгроПлюсІнфест»
За матеріалами доповіді Тиграна Антоняна, представника компанії «Phytobiotics», 
практикуючого ветеринарного лікаря, фахівця по птахівництву, Німеччина

Боротьба з антибіотикорезистентністю у птахівництві починається не лише з 
відмови від антибактеріальних засобів, а з попередження різних захворювань шляхом 
правильного підбору схеми годівлі птиці для зміцнення здоров’я кишківника, вдосконалення 
схем вакцинації та дотримання технологій вирощування. Яких умов для успішного 
контролю інфекційних захворювань бройлерів необхідно дотримуватись та які препарати 
допоможуть досягти цієї мети, розглянемо в цій статті.

Для того, щоб досягти макси-
мальної реалізації генетично-
го потенціалу кросу бройлерів 

необхідно у процесі вирощування 
птиці дотримуватися виконання таких 
умов:

• контроль інфекційних захворю-
вань (включаючи профілактику, 
своєчасне виявлення і лікування);

• забезпечення нормативної по-
живності кормів (птиця повинна 
отримати усі необхідні кормові ін-
гредієнти та якісну воду);

• дотримання технологій вирощу-
вання запропонованих постачаль-
никами кросів (щільність посад-
ки птиці, забезпечення певного 
повітрообміну, вологість у пташ-

нику, якість води, повітря, темпе-
ратура тощо).

Контроль інфекційних 
захворювань   
на виробництві

Для ефективного контролю розпо-
всюдження інфекційних захворювань 
у стаді необхідно: правильно ком-
плектувати бройлерні стада, вчасно і 
повною мірою здійснювати необхідні 
заходи безпосередньо після посад-
ки бройлерів, проводити своєчасну 
діагностику захворювань і виділен-
ня бактеріальної інфекції, правиль-
но здійснювати планування схеми 
вакцинацій, застосовувати ефективні 
кормові добавки, які допомагатимуть 
контролювати інфекційні захворюван-
ня птиці.

Комплектація  
бройлерних стад

Від комплектації бройлерних стад 
залежить 50% успіху у вирощуванні 
птиці. Практика свідчить, що велика 
кількість інфекційних захворювань 
передається курчатам саме від бать-
ківських стад. Відповідно здоров’я 
молодняку напряму залежить від 
батьків.

Слід врахувати, щоб в одному 
приміщенні не повинні бути курчата 
від дуже старих і дуже молодих бать-
ків одночасно. Доцільно, коли молод-
няк садять з птицею приблизно од-
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ного віку, в ідеалі — від птиці одного 
батьківського стада, проте сьогодні це 
майже нереально. Правильно здійс-
нювати планування комплектації бро-
йлерних стад з урахуванням мініміза-
ції імунної різниці між курчатами.

Деякі реовірусні, ротавірусні, аде-
новірусні інфекції частіше передають-
ся вертикально від птиці батьківських 
стад, ніж горизонтально від однієї 
птиці до іншої в пташнику.

В одному регіоні було виявлено 
лабораторно 15 випадків аденовірус-
ної інфекції та синдром мальабсорбції 
у птиці через ротавірусну інфекцію 
(табл. 1). 14 голів птиці було отримано 
від молодих батьків менше 35-ти днів 
життя, тобто на початку несучості. 
У курчат від птиці батьківських стад 
старше 45-ти тижнів частіше спостері-
гають розвиток бактеріальних захво-
рювань (табл. 2). Це зазвичай не пе-
редається вертикально, а, ймовірно, 
свідчить про те, що зараженість інку-
баційного яйця від птиці старшого віку 
більша, ніж від молодої. Тобто якщо в 
одному приміщенні утримують кур-
чат від птиці батьківських стад різно-
го віку (від дуже молодих і старих), то 
буде і мікс проблем. 

З одного боку, синдром мальаб-
сорбції у курчат, що супроводжується 
дуже поганим всмоктуванням пожив-
них речовин, мікроелементів з корму 
тощо, що призведе до відставання у 
рості. Часто через 2 тижні у таких кур-
чат спостерігатимемо розвиток кло-
стридіозу, бо поживні речовини, що 
погано всмоктуються, у кишківнику 
стають поживним середовищем для 
анаеробних бактерій. Вони, виділяю-
чи токсини у процесі життєдіяльності, 
провокують ураження печінки тощо. 
Все це супроводжується хворобами і 
підвищеним падежем птиці.

З другого боку, у стаді будуть кур-
чата (отримані від старих батьків), 
від яких будуть фіксуватися патогенні 
колібактерії. Коли ветеринарний лікар 
призначає у такому стаді від коліінфек-
ції антибіотик, страждають ті курчата 
зі стада, що мають вже синдромом 
мальабсорбції (отримані від моло-
дих батьків). Ветеринару доводиться 
використовувати антибіотики іншого 
ряду проти вторинної бактеріальної 
інфекції. Якщо він просто призначить 
амоксицилін, то прискорить розвиток 
коліінфекції у курчат, отриманих від 
старих батьків. Неправильна комплек-
тація бройлерних стад призводить до 

використання різних антибіотиків у 
декілька заходів, що шкідливо для 
курчат. 

Батьки різних вікових груп мають 
різний імунний статус. Під час ком-
плектації стада слід враховувати ма-
теринські антитіла. Можливо, навіть 
знадобиться додатково вакцинувати 
ці стада від хвороби Гамборо, Нью-
касла тощо. А кожна додаткова вакци-
нація призводить до недоотримання 
бажаних приростів і повної реалізації 
генетичного потенціалу кросу.

Планування схеми 
вакцинацій

Плануючи схеми вакцинацій, тре-
ба враховувати епізоотичну ситуацію 
у вашому регіоні. Сьогодні практично 
кожне виробництво має проблеми з 
патогенною циркуляцією вірусу хво-
роби Ньюкасла, Гамборо, інфекційно-
го бронхіту тощо. Це призводить до 
того, що спеціалісти у господарствах 
іноді самостійно змінюють схему вак-
цинації з метою перестрахування. На-
приклад, проводять три вакцинації від 
хвороби Ньюкасла тощо. Однак, ви не 
отримаєте середньодобовий приріст 
70 г від такої схеми вакцинації. Кожна 
вакцинація означає стрес для птиці й 
провокує відставання у рості. Тому під 
час створення схеми вакцинації дуже 
важливо не перестаратися і обрати 
правильну вакцину.

Треба мати інформацію про здо-
ров’я і схеми вакцинації батьківського 
стада. Купуючи добовий молодняк, у 
господарстві часто не знають нічого 
про батьківське стадо, від якого він 
був отриманий: якими хворобами 
хворіє, які вакцинації робили тощо. 
Проте ветеринарні лікарі батьківських 
і товарних стад повинні щільно взає-
модіяти.

Чинники, що впливають 
на якість і результат 
вакцинації

Часто вакцини проти респіратор-
них захворювань вводять птиці з не-
великими інтервалами. Наприклад, 
після вакцинації від інфекційного 
бронхіту, а через три доби роблять 
вже Ласоту. За такої схеми вакцинації 
ніколи не буде хорошого результату: 
ні нормальних титрів, ні бажаних при-
ростів. До того ж доведеться ще й ан-

Табл. 1. Випадки аденовірусної інфекції в одному регіоні  
за 12 місяців*

Захворювання
Курчата від батьківських стад

До 35-го дня життя Після 35-го дня життя

Adenovirus 14 1

MAS — REO, Rotavirus 
(A,D), Astrovirus 12 3

*Приклад, де з 15 виявлених випадків аденовірусної інфекції 14 були у 
птиці від батьківських стад віком молодше 35-и днів життя

Табл. 2. Облік бактеріальних захворювань, пов’язаних  
із віком батьківських стад

Вік батьків До 
35-го тижня

До 
45-го тижня

Після 
45-го тижня

Антибіотики в перший 
тиждень життя* 5 11 20

*Антибіотикотерапія першого тижня (з розрахунку 20 поселень до 35, 45 і після 45-го тижнів)

Табл. 3. Показання до застосування Сангровіту

Група птиці Норма введення, 
грам/т корму

Бройлери на відгодівлі (0–40 днів) 80–150

Ремонтний молодняк 60–100

Кури-несучки 60–100

Індики 50–150
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Тема номеру

тибіотики давати. Тому інтервал між 
вакцинаціями проти респіраторних 
захворювань повинен бути мінімум 
6–7 днів. Якщо ваша схема вакцина-
ції не дає змоги зробити такі проміж-
ки, то проводьте ці вакцинації в один 
день. Однак у випадку одноденної 
вакцинації важливо використовува-
ти вакцини від одного виробника. 
Оптимально робити вакцинацію з ін-
тервалом у 7 днів. Під час вакцинації 
обов’язково контролюйте рівень ма-
теринських антитіл.

Правильний вибір методу 
вакцинації

Збільшення чи зменшення випад-
ків бактеріальних захворювань може 
залежати від методу вакцинації і типу 
вакцини.

Метод вакцинації — важливий 
чинник. Якщо відомо, що на бать-
ківських стадах бройлерів фіксують те 
чи інше респіраторне захворювання, 
ні в якому разі не слід проводити на 
товарному стаді бройлерів вакцина-
цію спрей-методом, особливо, якщо 

капля спрею буде менше 80 мкр. Бо 
інакше це однозначно призведе до 
розвитку аеросакулітів у птиці, дове-
деться їй призначати велику кількість 
антибіотиків, і ефект все одно буде не 
дуже хорошим.

Якщо є можливість вакцинувати 
птицю методом випоювання, прак-
тика показує, що такий метод су-
проводжується меншою кількістю 
ускладнень, аеросакулітів, виникнен-
ням імуносупресії, ніж під час засто-
сування спрей-методу. У випадках, 
коли немає можливості вакцинувати 
птицю методом випоювання, слід за-
стосувати спреї, де величина каплі не 
менше 120–140 мкр, що не дозволить 
їй потрапити до повітроносних мішків 
птиці й спровокувати запалення.

Роль кормових добавок

Сьогодні в кормах містяться усі 
необхідні для росту й розвитку птиці 
поживні речовини. Іноді виробники 
думають, що чим всього більше у ра-
ціоні, тим краще, додаючи при цьому 
велику кількість різного роду добавок, 

ферментів, антибіотиків-стимуляторів 
росту тощо. Оскільки кормові антибіо-
тики впливають на грампозитивні бак-
терії, їх застосування призводить до 
того, що після 3-4-го тижня вирощу-
вання птиці спостерігається ріст грам-
негативних бактерій, що стає при-
чиною виникнення колібактеріозу, 
колісепсису у птиці тощо. Ветеринари 
починають застосовувати антибіотики 
вже проти цих інфекцій. Такий дисба-
ланс призводить до неефективних ре-
зультатів вирощування. Тому важливо 
застосовувати правильні кормові до-
бавки, що будуть ефективними без 
шкоди для птиці.

Сангровіт — це кормова добав-
ка, що являє собою алкалоїд, нату-
ральний екстракт з рослини Macleaya 
cordata. Цей продукт допомагає ста-
більній роботі кишківника, покращує 
конверсію корму, а також стан слизо-
вої оболонки кишківника.

Діючою речовиною препарату є 
ізохінолінові алкалоїди, нелеткі вто-
ринні метаболіти рослин, що мають 
високу біологічну активність і стабіль-
ність. Препарат має протизапальні 
властивості, діє на слизову оболонку 
кишківника, не дає анаеробним бак-
теріям розвиватись у тонкому відділі 
кишківника, де відбувається основ-
не всмоктування поживних речовин. 
Випускають препарат у формі мікро-
грануляту, під час застосування він не 
утворює пил. Можна використовувати 
для різних видів птиці (табл. 3).

Сангровіт контролює запалення в 
організмі птиці, сприяє підвищенню 
цілісності кишківника і доступності 
амінокислот, профілактує кишкові роз-
лади. Також препарат сприяє знижен-
ню рівня стресу й обмеженню зростан-
ня патогенних мікроорганізмів. Під час 
застосуванні його на бройлерах покра-
щується конверсія корму і середньо-
добові прирости. Дослід на курях-не-
сучках показав підвищення продуктив-
ності, зменшення кількості брудного 
яйця і покращення конверсії корму.

Якщо у Вас виникли додаткові за-
питання, команда професіоналів 
«АгроПлюсІнвест» з радістю Вам 
допоможе.
info@agroplusinvest.com.ua
www.agroplusinvest.com
+38 067 396 0770
+380 68 867 25 18
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Курчата від INTEGRA a.s. - 
це завжди вигідно!

INTEGRA a.s. - провідна чеська компанія, заснована в 
1990 році. У 2009 році вона увійшла до складу ком-
панії Hendrix Genetics (Нідерланди). Основною 
діяльністю компанії є виробництво добо-
вих курчат яєчних порід світових брен-
дів (ISA Brown, Bovans Brown, Dekalb 
White тощо), а також вітчизняних 
кросів під брендом Moravia, який 
має давні традиції та відмінну ре-
путацію (вирощування чистих ліній 
здійснюється з 1973 року). Щорічно 
компанія виробляє більш ніж 11 мільйо-
нів добових курчат та постачає їх до 
Чехії, Словаччини, Росії, України, Польщі, 
Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Греції та ін-
ших країн. Ще один напрямок діяльності ком-
панії – реалізація інкубаційного яйця та 16-тижневої 
молодки, а також сухого пташиного посліду (органічне 
добриво для фермерських господарств).

INTEGRA a.s.  – завжди бути на крок попереду!
Контакт в Києві (Олександр Володимирович Прокопчук):
Tel.: +380 442391719; +380 673436125
E-mail: balkorm@ukr.net 

INTEGRA, a.s. is Czech company which was founded in 1990. 
Since 2009 it has been owned by the Dutch company 

Hendrix Genetics. 

Main activity of the company is production 
of day old chick layer type of world brand 
(ISA Brown, Bovans Brown, Dekalb 
white) and also local brand Moravia, 
which has had long breeding tradition 
of pure lines since 1973. Every year 
we produce more than 11 mil day old 
chicks to Czech and Slovak Republics, 

Russia, Ukraine, Poland, Lithuania, 
Latvia, Romania, Bulgaria, Greece etc. 

Other activities of our company are selling 
hatching eggs and 16 week old pullets, and also 

dry poultry manure.

We are always one step ahead!
INTEGRA, a.s.

Zemědělská 53, CZ - 664 63 Žabčice
Tel.: +420 547231166

Web: www.integrazabcice.cz
E-mail: info.integra@hendrix-genetics.com
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Технологія

Качество тушки в цехе 
переработки
Д-р Сарж Билгили, профессор Эмеретус, Обернский университет, США
Часть 2, окончание. Начало – в журнале «Птахівництво.ua»№7/2021

Ощипывание

После ошпаривания тушка птицы 
поступает в машины для ощипыва-
ния, оборудованные вращающимися 
дисками с резиновыми «пальцами», 
которые снимают перо с тушки, не 
повреждая ее поверхность. Если ре-
зиновые пальцы установлены непра-
вильно, это может вызывать неэффек-
тивное удаление оперения, перелом 
крыльев, повреждения (разрыв) кожи 
и мышечной ткани, а также кровоиз-
лияния на тушке.

Процессы ошпаривания и ощипы-
вания являются важными с точки зре-
ния риска загрязнения и распростра-
нения бактериального заражения от 
кожи больной птицы на тушку здоро-
вой птицы. В баке для ошпаривания 
важно, чтобы вода двигалась по прин-
ципу противотока. Это способствует 
удалению фекальных загрязнений с 
тушки, а также обеспечивает движе-
ние птицы в процессе ошпаривания 
через объем более чистой воды до 
поступления в машины ощипывания. 
Скорость движения воды должна 
быть высокой для того, чтобы раство-
рить и эффективно удалить фекаль-
ные загрязнения с тушки. Если регу-
лярно не осматривать оборудование 

для ошпаривания, фекальные загряз-
нения, оставшиеся на тушке, могут по-
пасть в машину для ощипывания. Это, 
в свою очередь, может вызвать пере-
крестное загрязнение между тушками 
резиновыми пальцами машины для 
ощипывания. Поврежденные, изно-
шенные, сломанные или отсутствую-
щие пальцы машины необходимо за-
менять ежедневно для эффективной 
эксплуатации оборудования и преду-
преждения возможного повреждения 
тушки в процессе ощипывания.

Потрошение

Потрошение - одна из самых важ-
ных стадий переработки с точки зрения 
риска контаминации тушки в процессе 
производства готовой продукции. 

Если бройлерному поголовью не 
было предоставлено достаточное вре-
мя для освобождения кишечника до 
убоя, а затем во время потрошения 
произошло повреждение внутренних 
органов, это может привести к загряз-
нению тушки содержимым кишечника.

Обычно рекомендуется заканчи-
вать кормление за 8-12 часов мак-
симум до начала переработки с тем, 
чтобы освободить кишечник, не теряя 

при этом живой массы. Однако, если 
птица провела слишком длительный 
период времени без корма (13+ ча-
сов), может произойти повреждение 
оболочки кишечника, при котором 
желчь и другие жидкости могут по-
пасть на тушку. При загрязнении не-
обходимо вымыть, подрезать тушку и 
подвергнуть ее повторной переработ-
ке, что является дорогим и трудоем-
ким процессом (Bilgili, 2010). 

Охлаждение тушки

Существует два основных метода 
охлаждения тушки: водное и воздуш-
ное охлаждение.

Водное охлаждение заключается 
в погружении тушки в воду, двигаю-
щуюся противотоком температурой 
0-1°C на 1.5-3 часа в зависимости от 
веса тушки. Цель при этом - сниже-
ние температуры мышечной ткани до 
<4°C, что способствует прекращению 
развития микроорганизмов. Одним 
из основных факторов охлаждения в 
воде является поддержание содер-
жания хлора в воде около 5 мг/л, что 
помогает уменьшить риск перекрест-
ного заражения. Это может вызывать 
трудности в условиях, когда большой 
объем тушек, поступающих в систему 
охлаждения, выделяет определенный 
объем органического материала, ко-
торый в свою очередь снижает содер-
жание свободного хлора в воде.

Воздушное охлаждение имеет 
все большую популярность в инду-
стрии, так как позволяет уменьшить 
объем воды, поглощаемый тушкой 
при охлаждении в воде. Воздушное 
охлаждение заключается в охлажде-
нии тушки в помещении с контроли-
руемым микроклиматом с помощью 
нагнетаемого воздушного потока. Так 
как отдача тепла в воздухе намного 
ниже, чем в воде, воздушное охлаж-
дение тушки является более длитель-
ным процессом. Как правило, воз-
душное охлаждение тушки до 4°C или 
ниже занимает около 16 часов.
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