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Інструкція з влаштування та обробки біопрепаратом «Водограй 
чистий хлів» глибокої незмінної підстилки для домашніх курей 

(бройлерів), що містяться в клітках встановлених на відстані не 
менше 1,5 м над рівнем поверхні підстилки. 

(підстилка на бетонній підлозі) 
 

1. У вже готовому або приміщенні що будується (капітальному або некапітальному) 
для утримання курей необхідно зовні провести утеплення цоколя пінополістиролом 
товщиною 10 см на висоту 50 см. Площа підстилки розраховується виходячи з 
наступних даних. Для пташника застосовується норма площі: 0,2-0,25 м², на 
молодняк - 0,1-0,12, на курча - 0,02-0,03, Найменший пташник повинен бути не 
менше 3 м² (на 15 - 20 голів) . Така щільність посадки птиці дає можливість 
ефективної роботи підстилку на строк до 5 років.  У разі збільшення щільності 
розміщення птиці на одиницю площі термін ефективної роботи глибокої підстилки 
скорочується. 

2. Підлога вистилається шаром піску 5 см для забезпечення фільтрації та дренажу 
рідини, а також для зручності при ворошенні та перемішуванні підстилки.  

3. На пісок укладається солома злакових культур шаром 20 см.  

4. На цей шар соломи розбризкується рідкий послід, розведений у воді, з 
розрахунку 2 кг на 3 м² площі підстилки.  

5. Наступний етап - це зрошення отриманого шару соломи з послідом розчином 
біопрепарату з розрахунку 25 г сухого препарату на 15 курей. 

6. Температура в пташнику під час влаштування підстилки має бути не менше 
+10ºС. Біопрепарат у необхідній кількості (у співвідношенні 25 грам сухого біопрепарату 
на 15 особин) розводиться у воді у пропорції 100 грам біопрепарату на 5 літрів чистої 
нехлорованої води (1 кг на 50 літрів), температура якої повинна бути від +20 ºС до + 2 
настоюється 30 хвилин із періодичним перемішуванням рідини. Через 30 хвилин за 
допомогою лійки розчин розливається на солому з гноєм або послідом по всій площі 
підстилки. Осад, отриманий внаслідок розведення біопрепарату у воді, потрібно внести 
на підстилку. 

7. На солому що вже вистелена насипати тирсу (фракція від 1 мм до 3 мм) висотою 
шару 20 см, Не рекомендується використовувати тирсу ялівцю. 

8. Поверхню шару з тирсою на влаштованій підстилці потрібно також обробити 
біопрепаратом за рецептом, описаним вище в пункті 6. 

9. Підстилка готова, кури повинні поселятися в клітки протягом доби з моменту 
закладки підстилки, але не більше, оскільки мікробіологічна флора всередині неї 
потребує свіжих продуктів життєдіяльності. 

10. З усадкою підстилки та зниження її рівня внаслідок деструкції клітковини, 
необхідно підсипати свіжу тирсу або солому з обов'язковим ворошінням 
перемішуванням усіх шарів. 

11. Для попередження пресування окремих ділянок або підстилки по всій площі необхідно 



щодня обробляти граблями та вилами всю її поверхню. Так як птахи не контактують з 
підстилкою, не ходять нею і не ворушать, не копають її, підстилковий матеріал вимагає 
зовнішнього впливу. Свіжі екскременти щодня необхідно ворушити, перекриваючи їх 
соломою та тирсою за допомогою граблів і обов'язково закопувати. Через 1 – 2 дні, 
залежно від щільності посадки курей у клітках, потрібно ретельно ворушити та 
перекопувати глибоку підстилку на повну глибину 40 см. Таке ворушіння супроводжується 
активною аерацією волокон підстилки та підвищенням інтенсивності ферментаційних 
процесів усередині неї.  

12. Щомісяця перед внесенням чергової дози підстилку необхідно повністю перекопати 
для забезпечення доступу повітря на глибину всього шару. Чергову дозу слід вносити лише 
на повністю перекопану підстилку.  

13. Надалі 1 раз на місяць підстилка зрошується розчином біопрепарату з розрахунку 
5 грам сухого біопрепарату на 15 курей, розведеного в необхідній кількості чистої не 
хлорованої води, температура якої повинна бути від +20ºС до +25ºС, що відстоялася 30 
хвилин з періодичним перемішуванням. Через 30 хвилин за допомогою лійки розчин 
розливається на поверхню підстилки по всій її площі. Осад, отриманий в результаті 
розведення біопрепарату у воді, потрібно рівномірно внести на підстилку.  

14. Пташник повинен провітрюватися, не допускається виникнення протягів та 
надмірної вологості, особливо в холодну пору року. Обладнуються регульовані вікна під 
стелею на протилежних стінах, а краще - вентиляційні канали на стелі. Обов'язкова 
можливість регулювання потоку повітря за допомогою шибера, заслінки, жалюзі, 
хвіртки. У сезон тепла природна вентиляція запобігає перегріву птиці та насичення 
повітря надмірною вологою. У холодний період тепле повітря зберігається у приміщенні, 
завдяки відсутності примусової вентиляції. 

15. Вологість підстилки має бути від 45% до 52%. За недостатньої вологості підстилку 
необхідно поливати з лійки водою до досягнення потрібних показників. Надмірна 
вологість усувається за допомогою провітрювання. Заміри вологості підстилки 
проводяться в декількох місцях вологоміром для тирси або сипучих матеріалів щодня або 
на дотик. 

16. Температура робочої підстилки має бути від +35ºС до 45ºС на глибині від 20 см. 
Заміри температури підстилки проводяться щодня в кількох місцях за допомогою 
термометра, заглибленого в підстилку на 20 см від поверхні. 

17. Увага! Потрібно максимально запобігти потраплянню на підстилку води з поїлок та 
корму з годівниць за допомогою встановлення в клітках під годівницею та поїлкою 
піддонів. 

18. Корм подається виключно сухий. Трава, овочі та фрукти подаються в годівницю 
тільки в подрібненому вигляді, щоб запобігти попаданню на підстилку. Корм не повинен 
містити в собі підгодовування з включенням антибіотиків, пробіотиків та консервантів. Ці 
препарати, потрапляючи в екскременти, знищують корисні бактерії в підстилці, що беруть 
участь у ферментації компостування посліду. 

 

 


