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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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ΕΙΣΑΓΩΓΉΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η επαρκής ποσότητα νερού υψηλής ποιότητας είναι 
σημαντική για κάθε μονάδα.  Το νερό είναι ένα κρίσιμο 
θρεπτικό συστατικό για τα όλα τα ζώα. Η επαρκής και 
ασφαλής παροχή νερού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
της καλής υγείας και των παραμέτρων παραγωγής. Ωστόσο, 
το ακατάλληλο νερό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την παραγωγικότητα 
των ζώων. Η χημική σύσταση του νερού είναι ο πρώτος 
παράγοντας που καθορίζει την καταλληλότητά του. 
Εκτός αυτού, η μόλυνση με ουσίες που προέρχονται από 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως βακτήρια, οργανικά 
υλικά και αιωρούμενα στερεά, μπορεί να καταστήσει το νερό 
δυσάρεστο ή ακόμη και μη ασφαλές για τα ζώα. Ένα υψηλό 
επίπεδο αιωρούμενων στερεών και μια δυσάρεστη γεύση, 
οσμή ή χρώμα στο νερό μπορεί να κάνει τα ζώα να πίνουν 
λιγότερο από όσο θα έπρεπε. 

Πατήστε εδώ για πρόσβαση στο Inagro 
«Watertool», ένα πλήρες εργαλείο που θα σας 
βοηθήσει να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την 
ποιότητα του νερού σας (μόνο στα Ολλανδικά)
Πατήστε εδώ για τη λίστα ελέγχου «έλεγχος 
πόσιμου νερού για χοιροτροφία (ZLTO)» (στα 
Ολλανδικά)
Πατήστε εδώ για τη λίστα ελέγχου «έλεγχος 
πόσιμου νερού για γαλακτοκομία (ZLTO)» (στα 
Ολλανδικά)
Πατήστε εδώ για τον Γαλλικό οδηγό «Το πόσιμο 
νερό στην πτηνοτροφία, ένας σημαντικός μοχλός 
επιτυχίας»

ΣΉΜΑΝΤΙΚΑ ΣΉΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣΣΉΜΑΝΤΙΚΑ ΣΉΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣ
Είναι το νερό σας καθαρό, άοσμο και άγευστο; Όχι; Λάβετε 
μέτρα!
Το καθαρό νερό δεν είναι πάντα ασφαλές!
Λαμβάνετε τακτικά δείγματα νερού για να ελέγχετε την 
ποιότητά του
Η επεξεργασία του νερού πρέπει πάντα να είναι ειδική για 
τη μονάδα σας. Η ποιότητα του νερού στο σημείο πόσης 
είναι αποτέλεσμα διαφορετικών παραγόντων. Επομένως, 
κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά 
για να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πρωτόκολλο 
επεξεργασίας νερού. Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.
Κάντε μια ανάλυση κόστους-οφέλους πριν ξεκινήσετε 
μια θεραπεία και χρησιμοποιήστε δείγματα νερού για να 
επαληθεύσετε την επιτυχία/αποτυχία της επιλεγμένης 
θεραπείας.
Να γνωρίζετε την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα 
βιοκτόνα: ελέγξτε ποια προϊόντα/δοσολογίες επιτρέπονται. 
Η νομοθεσία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα!
Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του(των) 
προϊόντος(ων) που χρησιμοποιείτε.
Ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα εάν συνδυάζετε άλλα 
προϊόντα (π.χ. απολύμανση, πρόσθετα, εμβόλια) ή τεχνικές.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ  
Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΉΣΉ ΤΉΣ  Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΉΣΉ ΤΉΣ  
ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;ΠΟΙΟΤΉΤΑΣ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;

Διαφορετικές μονάδες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές 
πηγές νερού (π.χ. υπόγεια ύδατα, νερά ανοιχτών πηγαδιών, 
νερά αποστράγγισης, όμβρια ύδατα, νερό βρύσης). Η 
απόφαση χρήσης μιας συγκεκριμένης πηγής ή πηγών για 
το πόσιμο νερό των ζώων εξαρτάται από διαφορετικούς 
παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα, το κόστος και η 
ποιότητα. Οι ειδικές πτυχές της πηγής του νερού και της 
μονάδας καθορίζουν την τελική ποιότητα στο σημείο πόσης 
όπου καταναλώνεται από τα ζώα.

Πολλαπλοί παράγοντες σχετικοί της ποιότητας του 
νερού μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ζώων και 
ως εκ τούτου τη χρήση των αντιβιοτικών. Είναι πολύ 
σημαντικό τα ζώα να καταναλώνουν επαρκή ποσότητα 
νερού απαλλαγμένο από τοξικά συστατικά ή παθογόνα. 
Σε ορισμένα στάδια της ζωής τους τα ζώα μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη μη βέλτιστη ποιότητα του 
νερού, π.χ. νεαρά ή γαλακτοπαραγωγά ζώα. Επιπλέον, τα 
συστατικά του νερού μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα τη 
χορήγηση φαρμάκων και συμπληρωμάτων. Για παράδειγμα, 
λόγω κακής διαλυτότητας ή αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
προϊόντων και των συστατικών του νερού. Με άλλα λόγια, 
το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ένα από τα «κλειδιά» για την 
πρόληψη της χρήσης αντιβιοτικών.

Η ποιότητα της πηγής νερού μπορεί να αλλάξει με την 
πάροδο του χρόνου λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως μια 
μακρά περίοδο ξηρασίας ή βροχής, επομένως είναι υψίστης 
σημασίας η τακτική παρακολούθηση της ποιότητας του 
νερού. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα υγείας, είναι πολύ 
σημαντικό να αποκλειστεί εάν τα προβλήματα με το πόσιμο 
νερό θα μπορούσαν να είναι η αιτία.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη σύνθετη δυναμική των 
μικροοργανισμών στα συστήματα διανομής νερού. 
«Η ποιότητα του νερού μειώνεται κυρίως μέσω 
της μόλυνσης από κόπρανα. Η καλύτερη επιλογή 
είναι μια ανοιχτή, σε σχήμα χοάνης γαλβανισμένη 
ποτίστρα, πιθανώς με σύστημα πίεσης, είσοδο αέρα 
και βαλβίδες αντιστροφής.»

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη συνέντευξη ενός 
πτηνοτρόφου “Είδαμε πολύ καφέ βρωμιά και λάσπη 
να βγαίνει από τους σωλήνες”

Σε αυτό το άρθρο, ένα διευθυντικό στέλεχος εξηγεί 
πώς μπορείτε να βελτιώσετε την παραγωγή αυγών 
χρησιμοποιώντας ορθές πρακτικές διαχείρισης 
του νερού: «Το κόστος να κάνετε κάτι για να 
αποτρέψετε τη συσσώρευση βιοφίλμ είναι πολύ 
μικρότερο από το κόστος του να μην κάνετε 
τίποτα».
Διαβάστε περισσότερα για το ρόλο του νερού στην 
εξάπλωση λοιμώξεων σε αυτό το άρθρο: Το πόσιμο 
νερό ως παράγοντας κινδύνου για την υγεία των 
πτηνών

http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-varkenshouderij
https://www.zlto.nl/stream/drinkwatercheck-melkvee
https://www.itavi.asso.fr/content/eau-de-boisson-en-elevage-avicole-plaquette-ndeg1
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/biocidal-products
https://www.facebook.com/download/2539102349682628/Drinking water for dairy cattle.pdf?av=100041182098799&eav=AfaLarDpMyrv0Cr6aWHSv7-qi5fZbIsxS3gZvavs6ptvSmL9ZkNF1kkyxsshdU5VEaI&hash=AcpvIvDJp1hDnplynXw&__cft__%5b0%5d=AZVnvBGsloyng996Xiot9esr5c9ofFGEWxFQiwAzsxzEH_evNetYKDs9lfiajStdkA6HpgNc1nFPdxwyz92TfDPk-YsaiemgBKmVIDOAMAkRqNaLnwF-Ia1D2j9a4A8bFcmx0vruZLbsc9L5n6eeatXq&__tn__=H-R
https://www.youtube.com/watch?v=oj-dNXO0z8M
https://www.poultrynews.co.uk/production/technical-advice-how-to-improve-egg-production-using-water-management.html?fbclid=IwAR0JXFsk67lWvLg5ZcAdxsVOsglVulXjgmPnAqzkkyq1f7hjGTwDjAcSJpI
https://www.facebook.com/download/239879070381057/Drinking water as a risk factor to poultry health.pdf?av=100041182098799&eav=Afa-qeIITKYkMsQ73qjOa7Jhs4Z7XpBhePbcbWbBk7Snc0yUv3aZf4jBHv2vJdvpyIo&hash=AcpOfCTM14EkiwX_U9g&__cft__%5b0%5d=AZViDynCWkebIX1gmxYh46_tRR4WAV-VI3BEzvQ9pDfU4amKlkszfSu_TqwQoMDF9AkXkedIQ7ugj4bX-qTJd4FnyZRCNp3mmYyj3wTAVJeH1OCN_73horl4dWjt-GJ9xxWseBXY3Bmh1Oo7mjbs51np&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/download/239879070381057/Drinking water as a risk factor to poultry health.pdf?av=100041182098799&eav=Afa-qeIITKYkMsQ73qjOa7Jhs4Z7XpBhePbcbWbBk7Snc0yUv3aZf4jBHv2vJdvpyIo&hash=AcpOfCTM14EkiwX_U9g&__cft__%5b0%5d=AZViDynCWkebIX1gmxYh46_tRR4WAV-VI3BEzvQ9pDfU4amKlkszfSu_TqwQoMDF9AkXkedIQ7ugj4bX-qTJd4FnyZRCNp3mmYyj3wTAVJeH1OCN_73horl4dWjt-GJ9xxWseBXY3Bmh1Oo7mjbs51np&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/download/239879070381057/Drinking water as a risk factor to poultry health.pdf?av=100041182098799&eav=Afa-qeIITKYkMsQ73qjOa7Jhs4Z7XpBhePbcbWbBk7Snc0yUv3aZf4jBHv2vJdvpyIo&hash=AcpOfCTM14EkiwX_U9g&__cft__%5b0%5d=AZViDynCWkebIX1gmxYh46_tRR4WAV-VI3BEzvQ9pDfU4amKlkszfSu_TqwQoMDF9AkXkedIQ7ugj4bX-qTJd4FnyZRCNp3mmYyj3wTAVJeH1OCN_73horl4dWjt-GJ9xxWseBXY3Bmh1Oo7mjbs51np&__tn__=H-R
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ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΎΝ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΎΝ 
ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;

Τα ιχνοστοιχεία του νερού κάνουν κάθε πηγή μοναδική. 
Αυτές οι ενώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φώσφορο, 
θειικά άλατα, νιτρικά άλατα, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο, 
μαγγάνιο, νάτριο, χλωρίδιο και πολλά άλλα, καθορίζουν τις 
ιδιότητες του νερού, όπως το pH (οξύτητα), τη σκληρότητα, 
τη γεύση και την περιεκτικότητα σε ίζημα. Οι τύποι και οι 
ποσότητες των ουσιών στο νερό καθορίζουν εάν το νερό 
είναι ασφαλές ή όχι για τα ζώα. Οι ενώσεις που συχνά 
μολύνουν το νερό στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
περιλαμβάνουν νιτρικά άλατα, βακτήρια, οργανικά υλικά και 
αιωρούμενα στερεά. Μια δυσάρεστη γεύση, οσμή ή χρώμα 
και υψηλό επίπεδο αιωρούμενων στερεών στο νερό μπορεί 
να κάνει τα ζώα να πίνουν λιγότερο από όσο θα έπρεπε. 
Οι πιο σημαντικές παράμετροι και οι πιθανές τεχνικές 
αποκατάστασης δίνονται παρακάτω.

1. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

2. Θερμοκρασία

3. Χημικές παραμέτροι

Μια δυσάρεστη γεύση, οσμή ή χρώμα και υψηλό επίπεδο 
αιωρούμενων στερεών στο νερό μπορεί να κάνει τα ζώα 
να πίνουν λιγότερο από όσο θα έπρεπε. Οι πιο σημαντικές 
παράμετροι και οι πιθανές τεχνικές αποκατάστασης δίνονται 
παρακάτω. 

ΧρώμαΧρώμα
Τυπικές αλλαγές χρώματος είναι το κιτρίνισμα λόγω 
οργανικών ουσιών (π.χ. υπόγεια νερά που προέρχονται 
από τύρφη). Η περίσσεια σιδήρου κάνει το νερό 
πορτοκαλοκίτρινο και μπορεί να προκαλέσει εναπόθεση 
σιδήρου στους σωλήνες νερού. Το κιτρίνισμα μπορεί, 
επίσης, να είναι σημάδι περίσσειας αμμωνίας. Ένα φίλτρο 
άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον αποχρωματισμό 
του νερού.

ΟσμήΟσμή
Η οσμή μπορεί να προκληθεί από οργανικές και ανόργανες 
ουσίες που υπάρχουν στο νερό (σίδηρος, μαγγάνιο, χούμο) 
ή που προστίθενται τεχνητά (φαινόλη, χλώριο, κα.). Μια 
δυσάρεστη ή μη φυσιολογική μυρωδιά μπορεί να οδηγήσει 
σε μειωμένη πρόσληψη νερού. Αυτό είναι ιδιαίτερα ένα 
ζήτημα για θηλάζοντα ή νεαρά ζώα. Τα προβλήματα οσμής 
μπορούν να λυθούν χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο άνθρακα 
ή μια δεξαμενή καθίζησης.

ΔιαύγειαΔιαύγεια
Μικρά σωματίδια στο τρεχούμενο νερό (π.χ. άργιλος ή άμμος) 
προκαλούν θολερότητα. Όσο περισσότερα σωματίδια, τόσο 
πιο θολό φαίνεται το νερό. Στα στάσιμα νερά, η θολερότητα 
προκαλείται συνήθως από βακτηριακή μόλυνση. Η σοβαρή 
μόλυνση με περιττώματα σε συνδυασμό με την έκθεση στο 
ηλιακό φως συχνά οδηγεί σε ισχυρή ανάπτυξη φυκών.

 ▲ Το χρώμα, η οσμή και η διαύγεια παρακολουθούνται 
εύκολα και επομένως είναι πολύ χρήσιμες παράμετροι για τον 
εντοπισμό προβλημάτων (Source: Ildar Sagdejev/CC BY-SA 
4.0)

Η θολερότητα είναι σημάδι ακαθαρσίας, αλλά όχι πάντα 
ρύπανσης. Το πολύ θολό νερό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
ορισμένες διαδικασίες καθαρισμού ή να προκαλέσει 
εμπόδια στους σωλήνες ή στα σημεία πόσης. Επομένως, το 
θολό νερό πρέπει πάντα να φιλτράρεται. Είναι διαθέσιμα 
πολλά συστήματα φιλτραρίσματος.

Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ποικίλλει σημαντικά 
ανάλογα με τις εποχές. Σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος αυξημένου βακτηριακού φορτίου 
και επιπέδων αμμωνίου, νιτρικών και νιτρωδών λόγω της 
αποσύνθεσης της οργανικής ύλης. Τα άλγη ευδοκιμούν, 
επίσης, σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ο καλύτερος έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού 
είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της αυτόματης έκπλυσης 
των σωλήνων πόσιμου νερού. Δείτε αυτό το βίντεο και τη 
συνέντευξη ενός κτηνοτρόφου ορνιθίων κρεοπαραγωγής:

pHpH
Η οξύτητα (pH) του νερού ποικίλλει ανάλογα με την πηγή 
του, αλλά είναι συνήθως μεταξύ 6,5 (ελαφρώς όξινο) και 8,5 
(ελαφρώς αλκαλικό). Τα υπόγεια νερά παρουσιάζουν συχνά 
υψηλή τιμή pH. Το pH του νερού έχει μεγάλη επίδραση στη 
διαλυτότητα των ουσιών. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενώσεις 
μπορεί να διαλυθούν εύκολα (π.χ. βαρέα μέταλλα, άλατα) ή 
ορισμένες χρήσιμες ενώσεις όπως τα φάρμακα μπορεί να 
διαλυθούν μετά βίας. Η οξύτητα μπορεί, επίσης, να προάγει 
διεργασίες όπως η μετατροπή του αμμωνίου σε αμμωνία 
(παρουσία υψηλού pH) ή η διάβρωση των σωλήνων (στην 
περίπτωση χαμηλού pH και ανάλογα με το υλικό των 
σωλήνων).

Τα ζώα τρώνε λιγότερο όταν το πόσιμο νερό είναι πολύ 
όξινο (pH < 3,5). Από την άλλη πλευρά, το υπερβολικά 
αλκαλικό νερό (pH ~ 9) μπορεί να προκαλέσει στομαχικά 
προβλήματα, διάρροια, προβλήματα στη πέψη και μειωμένη 
πρόσληψη νερού και τροφής. Καθώς το νερό στην πηγή έχει 
συχνά ένα αρκετά υψηλό pH, η οξίνιση είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται συνήθως για να επιτευχθεί ένα βέλτιστο 
pH, ειδικά στα πτηνά και τους χοίρους.

 ▲ Παράδειγμα ταινιών  pH. (Source: Lilly_M/CC BY-SA 3.0)

ΑγωγιμότηταΑγωγιμότητα
Η αγωγιμότητα είναι ένα μέτρο για την ποσότητα των αλάτων 
που υπάρχουν στο νερό (αλατότητα) και ποικίλλει σημαντικά 
ανάλογα με την πηγή νερού.

Η περίσσεια αλατιού είναι ένα κοινό πρόβλημα και οδηγεί 
σε διάρροια και στη συνέχεια σε μείωση της ανάπτυξης, 
μείωση της παραγωγής, ασθένεια ή θάνατο στα ζώα. Η 

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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ανοχή στα άλατα εξαρτάται από το είδος, την ηλικία, τις 
ανάγκες σε νερό, την εποχή και την κατάσταση του ζώου. Τα 
έγκυα ζώα, τα ζώα που θηλάζουν και τα πτηνά είναι γενικά 
πιο ευαίσθητα. Η αντίστροφη όσμωση και η νανοδιήθηση 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της αλατότητας 
του νερού, αλλά αυτές είναι μάλλον δαπανηρές τεχνικές. 
Η ανάμειξη του αλατούχου νερού με το νερό της βροχής 
που συνήθως έχει χαμηλή αλατότητα, μπορεί, επίσης, να 
βοηθήσει.

Αμμώνιο/νιτρικά/νιτρώδηΑμμώνιο/νιτρικά/νιτρώδη
Το αμμώνιο υπάρχει σε χαμηλές συγκεντρώσεις τόσο στα 
υπόγεια όσο και στα επιφανειακά ύδατα. Η συγκέντρωση 
είναι συνήθως μικρότερη από 1 mg/l στα υπόγεια ύδατα. 
Υψηλότερες τιμές παρατηρούνται σε παράκτιες περιοχές 
και στα όμβρια ύδατα ή στα ανοιχτά πηγάδια ορισμένων 
αγροκτημάτων.

Το αμμώνιο παράγεται κατά τη βακτηριακή αποικοδόμηση 
φυτικής και ζωικής ύλης. Τα νιτρικά άλατα στα υπόγεια 
ύδατα προέρχονται κυρίως από τα λιπάσματα. Η ένταση της 
λίπανσης και η σύνθεση του εδάφους καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τα επίπεδα νιτρικών στα υπόγεια νερά. Ειδικά τα 
αμμώδη εδάφη επιτρέπουν στα νιτρικά άλατα να διαπερνούν 
εύκολα. Τα νιτρικά ανιχνεύονται, επίσης, σε επιφανειακά 
νερά, αλλά σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις. Η παρουσία 
νιτρωδών στο νερό υποδηλώνει οργανική ρύπανση, 
συνήθως από ούρα ή/και κόπρανα. Τα νιτρώδη (NO2) είναι 
ένα ενδιάμεσο στάδιο στη βακτηριακή μετατροπή της 
αμμωνίας (NH3) σε νιτρικό (NO3).

Οι τιμές των νιτρωδών που είναι πολύ υψηλές μπορεί 
να οδηγήσουν σε υποξία και συμπτώματα ασφυξίας στα 
ζώα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος του αμμωνίου έγκειται στη 
μετατροπή σε νιτρικό άλας με νιτρώδη ως ενδιάμεσο στάδιο. 
Επιπλέον, το αμμώνιο σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 1,5 
mg/l προκαλεί ενοχλήσεις στην οσμή. Όταν μετατρέπεται σε 
αμμωνία στο έντερο, μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονή του 
εντέρου και διάρροια.

Τα υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων στο πόσιμο νερό δεν 
είναι απαραιτήτως επιβλαβή, αλλά ο κίνδυνος προέρχεται 
από την πιθανή μετατροπή τους σε νιτρώδη. Η περίσσεια 
νιτρικών αλάτων στα επιφανειακά ύδατα προκαλεί, επίσης, 
ανάπτυξη αλγών (ευτροφισμός).

Το νερό μπορεί να καθαριστεί από την αμμωνία και τα 
νιτρώδη χρησιμοποιώντας φίλτρο σφαιριδίων, φίλτρο 
λάβας ή δεξαμενή καθίζησης. Τα νιτρικά και τα νιτρώδη 
μπορούν και τα δύο να αφαιρεθούν με εναλλάκτη ανιόντων 
ή φίλτρο ζεόλιθου.

Θειικά άλαταΘειικά άλατα
Το θειικό είναι ένα από τα πιο άφθονα ανιόντα στα φυσικά 
νερά. Οι υψηλές συγκεντρώσεις θειικών μπορεί να 
προκαλέσουν διάρροια, αλλά μπορεί, επίσης, να οδηγήσουν 
σε σοβαρή ενόχληση της οσμής λόγω της αναγωγής του 
θειικού σε θειούχο υπό αναερόβιες συνθήκες. Αυτή η 
μείωση των θειικών μπορεί, επίσης, να έχει ως αποτέλεσμα 
τη διάβρωση των υπονόμων από σκυρόδεμα. Το νερό 
μπορεί να καθαριστεί από την περίσσεια θειικού άλατος 
χρησιμοποιώντας έναν εναλλάκτη ανιόντων.

ΧλώριοΧλώριο
Το χλώριο υπάρχει φυσικά στο νερό σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις σε ενώσεις όπως το χλωριούχο νάτριο 
(επιτραπέζιο αλάτι). Οι ροές βιομηχανικών αποβλήτων, η 
λίπανση και η αλάτιση των δρόμων με χλωριούχο ασβέστιο 
(CaCl2) είναι σημαντικές πηγές χλωριδίων στο περιβάλλον. 
Η περίσσεια χλωρίου προκαλεί διάβρωση του νερού.

Αυξημένη σκληρότητα / Ca / Mg / (bi)carbonatesΑυξημένη σκληρότητα / Ca / Mg / (bi)carbonates
Η περιεκτικότητα του νερού σε ασβέστιο και μαγνήσιο 
καθορίζει τη σκληρότητά του. Η σκληρότητα του νερού 
μπορεί να εκφραστεί σε γαλλικούς (F°) ή γερμανικούς 
βαθμούς (D°): 1 F° x 0,56 = 1 D°. Η σκληρότητα των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων ποικίλλει σημαντικά 
ανάλογα με το έδαφος. Το νερό της βροχής, από την άλλη 
πλευρά, είναι μαλακό. Διακρίνονται τρεις διαφορετικοί 
τύποι σκληρότητας, δηλαδή:

«προσωρινή σκληρότητα» (ουσίες που αφαιρούνται 
με βρασμό: διττανθρακικό ασβέστιο (Ca(HCO)3)2 και 
διττανθρακικό μαγνήσιο Mg(HCO)3)

«μόνιμη σκληρότητα» (Ιόντα Ca και Mg που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στο νερό μετά το βρασμό)
«ολική σκληρότητα» (άθροισμα προσωρινής και μόνιμης 
σκληρότητας).

Η αυξημένη σκληρότητα ή η περίσσεια ασβεστίου και 
μαγνησίου στο νερό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε 
σωλήνες, βρύσες, πιπίλες κ.λπ.) και η περίσσεια μαγνησίου 
έχει ως αποτέλεσμα μια δυσάρεστη πικρή γεύση. Το 
ασβέστιο, από την άλλη πλευρά, κάνει το νερό να έχει καλή 
γεύση.

Η σκληρότητα του νερού είναι επίσης η πιο σημαντική 
παράμετρος για να καθοριστεί εάν η οξίνιση με οργανικά οξέα 
θα είναι αποτελεσματική: όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο 
περισσότερο οξύ θα χρειαστεί για να φτάσει το επιθυμητό 
pH. Το σκληρό νερό συνήθως δεν ενέχει κίνδυνο για την 
υγεία των ζώων, αν και η περίσσεια διττανθρακικών αυξάνει 
τον κίνδυνο διάρροιας σε νεοσσούς και απογαλακτισμένα 
χοιρίδια.

Η σκληρότητα μπορεί να μειωθεί μέσω ενός φίλτρου 
ζεόλιθου ή ενός εναλλάκτη κατιόντων.

Σιδηρος / μαγγάνιο Σιδηρος / μαγγάνιο 
Ο σίδηρος και το μαγγάνιο εμφανίζονται συνήθως σε 
οξειδωμένη μορφή (Fe3+, Mn4+) και ως εκ τούτου είναι 
αδιάλυτα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υψηλότερα επίπεδα 
σιδήρου μπορεί να εμφανιστούν στα υπόγεια ύδατα. Οι 
συγκεντρώσεις σιδήρου είναι συνήθως περιορισμένες στο 
νερό της βροχής και στα επιφανειακά νερά.

Η παρουσία σιδήρου ή μαγγανίου δεν εγκυμονεί 
κινδύνους για την υγεία αλλά έχει δυσάρεστες παρενέργειες 
όπως χρωματισμό του νερού (σίδηρος: χρώμα σκουριάς, 
μαγγάνιο: μαύρος χρωματισμός), καθιζήματα, εμπλοκές (σε 
σωλήνες, βρύσες, πιπίλες κ.λπ.), κακή γεύση του πόσιμου 
νερού και προαγωγή της ανάπτυξης βακτηρίων.

Η απομάκρυνση του σιδήρου μπορεί να επιτευχθεί με 
συνδυασμό φιλτραρίσματος και οξείδωσης ή με εναλλάκτη 
κατιόντων.

ΆλλαΆλλα
Διάφορα άλλα συστατικά, όπως: νάτριο (δείκτης 
αλατότητας), κάλιο (δείκτης μόλυνσης με κόπρανα), 
ψευδάργυρος (η περίσσεια προκαλεί θολό νερό και άσχημη 
γεύση), βόριο (η περίσσεια ενέχει κίνδυνο για την υγεία), 
φώσφορος (η περίσσεια προκαλεί ευτροφισμό) και φθόριο 
(ουσιώδες στοιχείο αλλά τα υψηλά επίπεδα είναι τοξικά) 
μπορούν επίσης να παρακολουθούνται.

 ▲ Η σκουριά ή ο μαύρος χρωματισμός μπορεί να είναι ένδειξη 
περίσσειας σιδήρου και μαγγανίου, η οποία έχει ανεπιθύμητες 
παρενέργειες όπως μπλοκαρίσματα στο σύστημα σωληνώσεων, κακή 
γεύση και συσσώρευση βιοφίλμ.
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4. Μικροβιολογικές παράμετροι
Συνολικός αριθμός βακτηρίωνΣυνολικός αριθμός βακτηρίων

Ο συνολικός αριθμός βακτηρίων χρησιμοποιείται ως 
παράμετρος υγιεινής. Τα περιβαλλοντικά βακτήρια 
ανιχνεύονται με καλλιέργεια στους 22°C. Η επώαση 
στους 37°C επιτρέπει την εκλεκτική καλλιέργεια δυνητικά 
παθογόνων οργανισμών.  

E. coli / EnterococcusE. coli / Enterococcus
Ο αριθμός των βακτηρίων E. coli που υπάρχουν στο 
νερό είναι δείκτης πρόσφατης μόλυνσης με κόπρανα. 
Οι εντερόκοκκοι είναι δείκτες παλαιότερης (αλλά και 
πρόσφατης) μόλυνσης με κοπριά, αφού είναι πιο ανθεκτικοί 
στο υδάτινο περιβάλλον σε σύγκριση με το E. coli.

Παθογόνα βακτήριαΠαθογόνα βακτήρια
Στο νερό μπορεί να υπάρχουν και παθογόνα βακτήρια 
(Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens, 
Pseudomonas, Actinobacillus pleuropneumoniae κ.λπ.).

Διατίθεται μεγάλη γκάμα τεχνικών απολύμανσης. 
Κάθε μια από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα.

ΒιοφίλμΒιοφίλμ
Τα βιοφίλμ είναι ένα αόρατο αλλά συχνό και επίμονο 
πρόβλημα που επηρεάζει την ποιότητα του νερού στο σημείο 
πόσης. Το βιοφίλμ είναι ένα γλοιώδες στρώμα που κολλάει 
στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα του πόσιμου νερού που 
δημιουργείται από την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Τα E. coli, Pseudomonas, Salmonella, Enterococcus, 
Listeria, Clostridium perfringens, Aspergillus και Candida 
είναι παραδείγματα κοινών μικροοργανισμών σε αυτά τα 
βιοφίλμ. Λόγω της παρουσίας βιοφίλμ στους σωλήνες, 
το βακτηριακό φορτίο μπορεί να αυξηθεί 1 έως 2 μονάδες 
log και ακόμη περισσότερο  μεταξύ της πηγής νερού και 
του σημείου πόσης. Η παρουσία βιοφίλμ μπορεί, επίσης, 
να προκαλέσει αναποτελεσματικότητα των εμβολίων 
και αντιβιοτικών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, 
ο τακτικός καθαρισμός των σωλήνων στις πτηνοτροφικές 
μονάδες, επιβραδύνει το σχηματισμό βιοφίλμ. Διαβάστε 
περισσότερα για την πρόληψη βιοφίλμ στην περίληψη 
DISARM «Γιατί και πώς να αποτρέψετε το σχηματισμό 
βιοφίλμ στους σωλήνες πόσιμου νερού».

Ένα πρωτόκολλο καθαρισμού σωλήνων είναι 
απαραίτητο για τον περιορισμό της ανάπτυξης 
βιοφίλμ και τη διατήρηση της υγείας των ζώων. 
Αυτή η μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την επικύρωση δεικτών μέτρησης βιοφίλμ (στα 
γαλλικά). 
Κάντε κλικ εδώ για μια ενδιαφέρουσα εξήγηση για 
το βιοφίλμ από την καθ. Δρ. Susan Watkins.

 ◀ Είναι πολύ σημαντικό 
να αποτραπεί η 
ανάπτυξη φυκιών. 
Μόλις η ανάπτυξη 
των φυκιών γίνει 
ορατή, είναι πολύ αργά 
για δράση.  (Source: 
eutrophication&hypoxia/
CC BY 2.0)

5. Παρεμπόδιση

Δειγματοληψία

Όταν τα φάρμακα, τα εμβόλια ή τα συμπληρώματα 
χορηγούνται μέσω του νερού, η παρεμπόδιση με άλλα 
συστατικά του νερού μπορεί να εμποδίσει το προϊόν 
να φτάσει στο σημείο πόσης με τη σωστή μορφή και 
συγκέντρωση. Ιδιότητες που περιλαμβάνουν το pH και τη 
σκληρότητα του νερού, καθώς και τα υπολείμματα άλλων 
ουσιών π.χ. χλώριο, μπορεί να απενεργοποιήσει το προϊόν ή 
να μειώσει τη διαλυτότητα του προϊόντος. Τα συστατικά που 
υπάρχουν στο πόσιμο νερό και οι πιθανές επιπτώσεις τους 
πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με 
τους κινδύνους παρεμποδίσεων κατά τη χρήση φαρμάκων 
με νερό. Αυτή η περίληψη συνοψίζει χρήσιμες συμβουλές 
για την επίτευξη αποτελεσματικού εμβολιασμού μέσω του 
πόσιμου νερού.

Τα συστήματα σωληνώσεων σε πτηνοτροφικές 
μονάδες είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη βιοφίλμ: 
η θερμοκρασία είναι ιδανική για την ανάπτυξη 
βακτηρίων και κατά τις πρώτες ημέρες, η ροή του 
νερού είναι πολύ χαμηλή.

Οι εκπομπές σε χοιροτροφικές 
εκμεταλλεύσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα την κατακρήμνιση 
αμμωνίας, επομένως στις 
χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 
που χρησιμοποιούν βρόχινο νερό, 
η ρύπανση από αμμωνία είναι 
συχνή. (Picture: ILVO)

Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετικά σημαντική 
κατά την εφαρμογή εμβολιασμών μέσω του πόσιμου 
νερού.

Άλγη Άλγη 
Τα λεγόμενα γαλαζοπράσινα φύκια, που είναι στην 
πραγματικότητα βακτήρια (κυανοβακτήρια), αποτελούν 
σημαντικό κίνδυνο για την υγεία τόσο για τον άνθρωπο όσο 
και για τα ζώα. Όταν τα φύκια αναπτύσσονται, είναι ορατά ως 
ένα πράσινο-μπλε στρώμα στο νερό. Όταν το στρώμα γίνεται 
παχύτερο, τα φύκια αρχίζουν να αποσυντίθενται και τοξικές 
ουσίες απελευθερώνονται στο νερό. Η εμφάνιση λευκού ή 
μπλε αφρού στην άκρη ή η ξαφνική θνησιμότητα πουλιών ή 
ψαριών είναι σημάδια παρουσίας γαλαζοπράσινων φυκών.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΘΕΙ Ή ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΘΕΙ Ή 
ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ

Η ποιότητα του νερού πρέπει να παρακολουθείται τακτικά. 
Ορισμένες παράμετροι μπορούν να ελεγχθούν από τον 
κτηνοτρόφο, αλλά η συχνή εργαστηριακή ανάλυση είναι 
απαραίτητη.

Ο κτηνίατρος/σύμβουλός σας και το εργαστήριο με 
το οποίο συνεργάζεστε έχουν την τεχνογνωσία για να 
σας βοηθήσουν να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα και να 
καθορίσετε τα επόμενα βήματα εάν είναι απαραίτητο.

“The Watertool”, είναι ένα πλήρες εργαλείο για να 
σας βοηθήσει να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την 
ποιότητα του νερού σας (στα Ολλανδικά).

Η βάση μιας αξιόπιστης ανάλυσης νερού είναι η σωστή 
μέθοδος δειγματοληψίας νερού. Είναι σημαντικό να γίνεται 
διάκριση μεταξύ της ποιότητας της πηγής νερού και της 
ποιότητας του νερού στο σημείο πόσης. Για να αναλυθεί η 
ποιότητα της πηγής, το δείγμα πρέπει να λαμβάνεται κατά 
προτίμηση από την ίδια την πηγή ή από μια βρύση όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην πηγή.

Για να αξιολογηθεί η ποιότητα του νερού που 
καταναλώνουν τα ζώα, πρέπει να ληφθεί δείγμα στο σημείο 
πόσης.

Κάντε κλικ εδώ για ένα πρακτικό σχέδιο για τη 
δειγματοληψία νερού και παρακολουθήστε τα βήματα 
σε αυτό το βίντεο.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183183457
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
https://disarmproject.eu/resources/why-and-how-to-prevent-biofilm-formation-in-drinking-water-pipes/
http://www.journees-recherche-porcine.com/texte/2020/poster/s19_jrp_2020_hemonic.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3zeiFEKthWU&ab_channel=AlbertaAgriculture%2CForestryandRuralEcon.Dev.
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
https://disarmproject.eu/resources/drinking-water-medication-beware-of-interference/
https://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://youtu.be/ljXmIZBU7Zo
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 
Ή ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;Ή ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΎ ΝΕΡΟΎ;

Οργανοληπτικές ιδιότητες

Χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι

1. Συστήματα βελτίωσης ποιότητας στην 
πηγή 

Η διαύγεια, η οσμή και το χρώμα μπορούν εύκολα 
να παρακολουθούνται από τον κτηνοτρόφο. Με έναν 
“αισθητήρα νερού”, όπως το παράδειγμα σε αυτό το βίντεο, 
η διαύγεια μπορεί να παρακολουθείται συνεχώς. Όταν το 
νερό δεν είναι διαυγές, άοσμο και άχρωμο, αυτό είναι συχνά 
σημάδι μόλυνσης ή μη φυσιολογικών επιπέδων ορισμένων 
ενώσεων. Αυτό το νερό πρέπει να αναλυθεί αμέσως στο 
εργαστήριο. Επίσης, οι σωληνώσεις πρέπει να ελεγχθούν 
για βιοφίλμ και άλατα.

Ορισμένες βασικές παράμετροι όπως το pH και η 
βακτηριακή ή οργανική μόλυνση μπορούν να ελεγχθούν 
από τον κτηνοτρόφο με κιτ που διατίθενται στο εμπόριο. 
Για πιο ειδικευμένες τεχνικές, π.χ. ταυτοποίηση βακτηρίων, 
απαιτείται εργαστηριακή ανάλυση.

Η ποιότητα του νερού μπορεί εύκολα να 
παρακολουθηθεί με αισθητήρες χαμηλού κόστους

Η ποιότητα του νερού της λίμνης στην εκτατική 
κτηνοτροφία θα πρέπει να παρακολουθείται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ή της 
περιόδου βόσκησης

a. Φίλτραa. Φίλτρα
Διατίθενται πολυάριθμοι τύποι φίλτρων νερού και καθένα 
από αυτά έχει συγκεκριμένες ιδιότητες και ενδείξεις. Μια 
επιλογή από φίλτρα που χρησιμοποιούνται συνήθως δίνεται 
παρακάτω.

Φίλτρο άνθρακα Ένα φίλτρο άνθρακα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να αφαιρέσει τη γεύση, την οσμή, το 
χρώμα και τα υπολείμματα της ρύπανσης με φυτικά υλικά. 
Αυτός ο τύπος φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά, 
διαφορετικά η αποτελεσματικότητα θα μειωθεί σημαντικά. 
Επιπλέον, όταν δεν συντηρείται καλά, μπορεί να γίνει εστία 
για βακτήρια και κατά συνέπεια να αυξήσει το βακτηριακό 
φορτίο στο νερό.

Χονδρά και λεπτά φίλτρα Αυτά τα φίλτρα δεσμεύουν τα 
αιωρούμενα σωματίδια και βελτιώνουν τη διαύγεια του 
νερού.

Φίλτρα άμμου (γρήγορα ή αργά) Τα γρήγορα και αργά 
φίλτρα άμμου δεσμεύουν τα αιωρούμενα σωματίδια.

Φίλτρο σφαιριδίων Σε ένα φίλτρο σφαιριδίων, τα 
αιωρούμενα σωματίδια απομακρύνονται μέσω μηχανικής 

διήθησης, ενώ το αμμώνιο και τα νιτρώδη μετατρέπονται σε 
νιτρικά στο βιοφίλμ που υπάρχει στα σφαιρίδια.

Φίλτρο λάβας Αυτό το βιολογικό σύστημα χρησιμοποιεί 
πορώδεις ηφαιστειακές πέτρες. Καθώς το νερό περνά μέσα 
από τα πετρώματα, τα ωφέλιμα νιτροποιητικά βακτήρια 
καταναλώνουν οξυγόνο για να μετατρέψουν το αμμώνιο 
και τα νιτρώδη σε νιτρικά, δημιουργώντας ένα αναερόβιο 
περιβάλλον στο οποίο τα απονιτροποιητικά βακτήρια 
μπορούν να μετατρέψουν το νιτρικό άλας σε αβλαβές άζωτο 
και οξυγόνο. Τα φυτά παρέχουν στα βακτήρια οξυγόνο και 
θρεπτικά συστατικά και απομακρύνουν τα νιτρικά άλατα από 
το νερό. Για να διατηρήσετε αυτό το σύστημα ισορροπημένο, 
είναι σημαντικό να διατηρείτε μια σταθερή στάθμη του 
νερού. 

Φίλτρο ζεόλιθου Ο ζεόλιθος είναι ένα πορώδες φυσικό 
πέτρωμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους. 
Ως φίλτρο μπορεί να αφαιρέσει αιωρούμενα σωματίδια, 
σίδηρο και μαγγάνιο. Ως εναλλάκτης ιόντων, το φίλτρο 
ζεόλιθου μαλακώνει το νερό και αφαιρεί νιτρικά/νιτρώδη 
και κατιόντα βαρέων μετάλλων.

Διήθηση μεμβράνης Όταν εφαρμόζεται διήθηση 
μεμβράνης, η προεπεξεργασία του νερού είναι συνήθως 
απαραίτητη για να αποφευχθεί η απόφραξη των μεμβρανών. 
Η μικροδιήθηση, η υπερδιήθηση, η νανοδιήθηση και η 
αντίστροφη όσμωση είναι διαφορετικοί τύποι διήθησης. 
Καθένας από αυτούς τους τύπους φιλτράρει ένα 
συγκεκριμένο μέγεθος σωματιδίων/κυττάρων/μορίων/
ιόντων. Οι μεμβράνες είναι ο μόνος τύπος διήθησης που 
μειώνει αποτελεσματικά το βακτηριακό φορτίο στο νερό.

b. Δεξαμενή καθίζησης b. Δεξαμενή καθίζησης 
Αυτή η τεχνική αφαιρεί αιωρούμενα σωματίδια όπως ο 
σίδηρος και το μαγγάνιο εάν οι συγκεντρώσεις τους δεν είναι 
πολύ υψηλές. Το νερό στη δεξαμενή καθίζησης αερίζεται 
περιοδικά για να κατακρημνιστεί ο σίδηρος και το μαγγάνιο. 
Καθώς τα αιωρούμενα σωματίδια συσσωρεύονται στο κάτω 
μέρος της δεξαμενής, ο πυθμένας της πρέπει να καθαρίζεται 
τακτικά.

c. Απομάκρυνση σιδήρου c. Απομάκρυνση σιδήρου 
Ο σίδηρος και το μαγγάνιο 
μπορούν να αφαιρεθούν από το 
νερό με δυο τρόπους: την κλασική 
τεχνική οξείδωσης + διήθησης ή με 
ανταλλαγή κατιόντων. 

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις 
για την αφαίρεση σιδήρου και μαγγανίου.

d. Έλεγχος αλγών d. Έλεγχος αλγών 
Η πρόληψη της ανάπτυξης αλγών, ιδιαίτερα των 
γαλαζοπράσινων αλγών (κυανοβακτήρια), είναι ζωτικής 
σημασίας. Εάν υπάρχουν ήδη κυανοβακτήρια, είναι πολύ 
αργά για δράση. Η πρόληψη πρέπει να ξεκινήσει στις 
αρχές της άνοιξης. Οι τεχνικές για τον έλεγχο των αλγών 
περιλαμβάνουν την προστασία από το φως, τον αερισμό/
ανάδευση του νερού, τα υπερηχητικά κύματα και τα φυτά 
νερού.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με λύσεις για τα κυανοβακτήρια.

 ▲ Κάθε τύπος μεμβράνης φιλτράρει ένα συγκεκριμένο μέγεθος 
σωματιδίων/μορίων. (MF, μικροδιήθηση, UF, υπερδιήθηση, NF, 
νανοδιήθηση, RO, αντίστροφη όσμωση). watertool.inagro.be.

Οξείδωση σιδήρου  
(Source: watertool.

inagro.be)

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://disarmproject.eu/resources/methods-to-reduce-iron-and-manganese-levels-at-the-drinking-water-source/
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-blue-green-algae-in-drinking-water-sources/
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Μια επισκόπηση των πιθανών μεθόδων για τη 
βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού στις 
γαλακτοπαραγωγικές μονάδες δίνεται σε αυτό το 
άρθρο (στα Ολλανδικά): «Τα τελευταία χρόνια, η 
τάση είναι η απολύμανση του πόσιμου νερού χωρίς τη 
χρήση χημικών ουσιών».

Η διατήρηση των σωλήνων απαλλαγμένων από βιοφίλμ είναι 
ζωτικής σημασίας για την ποιότητα του νερού στο σημείο 
πόσης. Δυστυχώς, η πρόληψη του σχηματισμού βιοφίλμ 
δεν είναι πάντα εύκολη. Η έκπλυση υψηλής πίεσης και η 
επεξεργασία με συνδυασμό ισχυρού οξέος, ισχυρής βάσης 
και προϊόντος απολύμανσης είναι πιθανές λύσεις.

 ▲ Αυτό το βίντεο δείχνει τα πλεονεκτήματα της έκπλυσης 
υψηλής πίεσης

Παράδειγμα πλήρους πρωτοκόλλου καθαρισμού και 
απολύμανσης σωλήνων.

Παράδειγμα πρωτοκόλλου για τον καθαρισμό του 
δικτύου νερού σε μια εγκατάσταση χοίρων.

a. Απολύμανσηa. Απολύμανση
Η επιλογή της τεχνικής καθαρισμού ή/και απολύμανσης και 
η δοσολογία των προϊόντων εξαρτώνται από το μέγεθος της 
μόλυνσης. Όσο υψηλότερη είναι η μόλυνση πριν από την 
εφαρμογή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η υπολειμματική πίεση 
μετά την εφαρμογή ενός προϊόντος. Τα κατάλληλα εμπορικά 
προϊόντα για χημική απολύμανση πρέπει να εφαρμόζονται 
σωστά και τακτικά, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το 
βακτηριολογικό φορτίο διατηρείται υπό έλεγχο. Τα σημεία 
συμφόρησης, όπως μια δοσομετρική αντλία που δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά ή έχει εξαντληθεί το απόθεμα προϊόντος, 
μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο αποτελεσματική απολύμανση. 
Πρέπει να δοθεί προσοχή στην παρουσία βιοφίλμ στους 
σωλήνες, γιατί αυτό μπορεί να «καταναλώσει» πολύ από το 
εν λόγω προϊόν. Το σωστό φιλτράρισμα πριν από τη χρήση 
του απολυμαντικού διασφαλίζει ότι υπάρχει λιγότερη 
παρεμπόδιση από τα αιωρούμενα σωματίδια στο νερό. Τα 
αιωρούμενα σωματίδια που εναποτίθενται στους σωλήνες 
μπορούν να αποτελέσουν έδαφος ανάπτυξης βιοφίλμ.

Συμβουλευτείτε έναν ειδικό για να λάβετε εξατομικευμένες 
οδηγίες για την απολύμανση του συστήματος σωληνώσεων 
νερού και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά.

e. Μονάδα ανταλλαγής ιόντωνe. Μονάδα ανταλλαγής ιόντων
Υπάρχουν δύο τύποι μονάδων ανταλλαγής ιόντων: οι μονάδες 
ανταλλαγής κατιόντων (θετικά φορτισμένο ιόν) και ανιόντων 
(αρνητικά φορτισμένο ιόν). Η μονάδα ανταλλαγής κατιόντων 
ανταλλάσσει διαφορετικά κατιόντα όπως κατιόντα σιδήρου 
(Fe+) και μαγγανίου (Mn+) με ιόντα νατρίου (Na+).

Με την ανταλλαγή ιόντων ασβεστίου (Ca++) και μαγνησίου 
(Mg++) μειώνεται η σκληρότητα του νερού. Δεδομένου ότι αυτό 
το σύστημα βασίζεται στην προσθήκη αλατιού, η αλατότητα 
του νερού θα αυξηθεί κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής. 
Η περίσσεια αλατιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα 
υγείας όπως διάρροια. Ένας εναλλάκτης ανιόντων μπορεί 
να καθαρίσει το νερό από ανιόντα, όπως νιτρικά και θειικά, 
ανταλλάσσοντάς τα με ένα άλλο ιόν όπως το Cl-.

2. Συστήματα καθαρισμού και 
απολύμανσης σωλήνων

3. Συνεχής επεξεργασία νερού

Καθαρισμός συστήματος νερού και επιλογή 
οργανικών οξέων για χοίρους

 ▲ Αυτό το βίντεο δείχνει πώς το μείγμα οργανικών 
οξέων μπορεί να είναι μια αξιόπιστη πηγή για τη 
μείωση των αντιβιοτικών στην παραγωγή χοιριδίων

Ένας Ολλανδός κτηνοτρόφος δηλώνει: 
«Χρησιμοποιώ μηλόξυδο στο πόσιμο νερό. 
Μια πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά στα 
περιστέρια. Μαζί με την καλή διαχείριση, αυτό 
κρατά τα κοτόπουλα μου υγιή. Είναι λάθος 
να θεωρούμε ότι πρέπει να δίνονται στα ζώα 
αντιβιοτικά για να παραμείνουν υγιή».

b. Οξίνισηb. Οξίνιση
Η οξίνιση του νερού μειώνει το pH καθώς και την προσωρινή 
σκληρότητά του. Το βέλτιστο pH εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από 
το ζωικό είδος. Στην πράξη, η εγκατάσταση μιας δοσομετρικής 
αντλίας στον σωλήνα πόσιμου νερού επιτρέπει την προσθήκη 
της απαιτούμενης δόσης οξέος ή μίγματος οξέων στο νερό.

Το πολύ όξινο νερό μπορεί να προκαλέσει οξέωση στα 
μηρυκαστικά. Το pH νερού 6,5-8,5 είναι αποδεκτό.

Οφέλη οξίνισηςΟφέλη οξίνισης
Καλύτερη γεύση -> μεγαλύτερη πρόσληψη νερού -> 
οφέλη για την υγεία & μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής
Το χαμηλό pH (~4) κλίνει προς το pH του στομάχου 
-> καλύτερη πέψη
Πρεβιοτική δράση
Θετικό αποτέλεσμα ακόμα πιο καθαρό σε νεοσσούς 
και χοιρίδια
Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η μείωση του pH του πόσιμου 
νερού στα πρόσφατα απογαλακτισμένα χοιρίδια 
μειώνει την αποβολή του E. coli των κοπράνων.

Σημεία προσοχήςΣημεία προσοχής
Πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες 
πρωτοκόλλου και ασφάλειας για το συγκεκριμένο 
προϊόν
Ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα με άλλες 
επεξεργασίες νερού!
Σε ορισμένες περιπτώσεις η οξίνιση προκαλεί 
το σχηματισμό βλέννας στους σωλήνες λόγω 
μικροβιακής ανάπτυξης -> συνδυάζεται με το 
κατάλληλο πρωτόκολλο καθαρισμού.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα πρακτικό σχέδιο βήμα 
προς βήμα για να προσδιορίσετε τη σωστή δόση οξέος 
για το νερό σας.

Ένα pH μικρότερο από 4 βοηθά στη μείωση των 
παθογόνων βακτηρίων. Αυτό το χαμηλό pH δεν μπορεί πάντα 
να επιτευχθεί με οργανικά οξέα όταν η σκληρότητα του 
νερού είναι πολύ υψηλή. Είναι σημαντικό να προσδιορίσετε 
τη σωστή δόση ενός συγκεκριμένου μείγματος οξέων για 
το νερό σας όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά. Αυτό 
πρέπει να αναθεωρείται κάθε φορά που αλλάζει ο τύπος 
νερού ή/και το οξύ (μείγμα).

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/06/26/waterkwaliteit-goed-in-de-gaten-houden
https://www.youtube.com/watch?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xBbMk7RXHS4&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jPQg3aVojBI&ab_channel=Itavi
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1090023310001140?via%3Dihub#!
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-the-acidification-of-drinking-water/
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Ιδιότητα Υποχλωριώδες 
νάτριο

Διοξείδιο του 
χλωρίου

Υπεροξείδιο Ηλεκτροχημική
δραστηριοποίηση

Απολύμανση 
με υπεριώδη 
ακτινοβολία

Οζονισμός Θερμική 
απολύμανση ή 
θέρμανση

Βακτηριοκτόνο Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Υπολείμματα 
απολυμαντικού

Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ελάχιστη Όχι

Αποικοδόμηση 
βιοφίλμ

Όχι Ναι Ναι Ναι Όχι Ελάχιστη Ελάχιστη

Επίδραση στη 
γεύση

Ναι Όχι Όχι Ελάχιστη Όχι Όχι Όχι

Ανεπιθύμητα 
υποπροϊόντα

Ναι Όχι/Ναι Όχι Ελάχιστη Όχι Ελάχιστη Όχι

Διάρκεια ζωής Μείωση της 
δραστηριότητας 
απολύμανσης

Προετοιμασία 
επί τόπου

Μείωση της 
δραστηριότητας 
απολύμανσης

Προετοιμασία επί 
τόπου

Διάρκεια ζωής 
της λάμπας

Προετοιμασία 
επί τόπου

-

Διαβρωτικό Ναι Ελάχιστη Όχι Ελάχιστη Όχι Ναι Αυξημένη

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο INAGRO (watertool.inagro.be) 
για την πολύτιμη συμβολή σε αυτόν τον οδηγό.

 ▲ Source: www.lv.vlaanderen.be

Εσωτερική 
Βιοασφάλεια

Διαχείριση  
Ζώων στην 
Πρώιμη Ζωή

Πρωτόκολλα 
Εμβολιασμού

Βελτίωση της 
υγείας των 
ζώων μέσω της 
διατροφής

Καλές πρακτικές 
για συνετή χρήση 
αντιβιοτικών

Εξωτερική 
Βιοασφάλεια

Βέλτιστες Βέλτιστες 
Συνθήκες Συνθήκες 
Στέγασης ΖώωνΣτέγασης Ζώων

Κτηνοτροφία 
ακριβείας για 
τον πρώιμο 
εντοπισμό 
ασθενειών

Η γενετική 
επιλογή ως 
εργαλείο για 
ανθεκτικότερα 
ζώα στις 
ασθένειες

Περισσότερα από τη σειρά οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών του DISARMΠερισσότερα από τη σειρά οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών του DISARM

Design: Henry Burridge / henryburridge.com

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Επισκεφτείτε το Website μας

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

https://disarmproject.eu/resources/internal-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/youngstock-management-and-early-rearing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/vaccination-protocols-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/adapted-feeding-watering-and-additives-for-animal-health-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/prudent-use-of-antibiotics-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/external-biosecurity-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/optimal-housing-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/precision-livestock-technologies-best-practice-guide/
https://disarmproject.eu/resources/potential-of-breeding-and-genetics-for-robust-and-resilient-animals-best-practice-guide/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/

