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PROLOGPROLOG
Acest ghid este scris ca parte a proiectului DISARM 
“Diseminarea soluțiilor inovatoare pentru gestionarea 
rezistenței la antibiotice”, finanțat prin programul de 
cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
cadrul acordului de grant 817591.

Proiectul DISARM își propune să reducă rezistența 
la antibiotice printr-un accent pe prevenirea bolilor și 
sănătatea animalelor, reducând astfel nevoia de utilizare 
a antibioticelor. DISARM are o gamă largă de resurse 
disponibile prin intermediul site-ului nostru web și al 
canalului YouTube. Avem, de asemenea, o comunitate 
vibrantă și informată în cadrul grupului nostru de discuții 
Facebook (vă invităm să vă înscrieți prin accesarea acestui 
link și să ne răspundeți la câteva întrebări scurte pentru a 
avea acces) precum și pe canale de social media mai largi: 
Twitter, Facebook, LinkedIn. 

DISARM promovează, de asemenea, abordarea 
multi-actor - prin care diferiți specialiști (fermieri, 
medici veterinari, nutriționiști și alți consilieri) lucrează 
împreună pentru îmbunătățirea sănătății animalelor și 
a performanței agricole. Dacă doriți să aflați mai multe, 
consultați setul nostru de instrumente!

Acest ghid s-a bazat pe informațiile colectate în timpul 
proiectului DISARM; prin urmare, nu ar trebui privit ca 
o lucrare de referință completă. El oferă o imagine de 
ansamblu utilă cu link-uri către videoclipuri practice, 
rezumate, articole, mărturii etc., pentru a facilita bunele 
practici. Nu toate recomandările vor fi aplicabile sau 
potrivite pentru ferma dumneavoastră și orice intervenție 
ar trebui discutată cu medicul veterinar sau consilierii 
agricoli.

Deși autorii au depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura validitatea acestui ghid de bune practici, echipa de proiect DISARM și agenția de finanțare nu își asumă 
responsabilitatea pentru orice pierdere sau daună rezultate din încrederea acordată acestui document. Utilizați acest document pe propriul risc și vă rugăm să consultați 
medicul veterinar și/sau consilierul dumneavoastră pentru a vă asigura că acțiunile pe care doriți să le întreprindeți sunt adecvate exploatației dumneavoastră.

RESPONSABILITATE

Acest proiect a primit finantare prin programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene în 
temeiul acordului de finanțare nr. 817591.

Acest ghid este unul dintre cele 10 ghiduri de bune 
practici realizate în timpul proiectului DISARM. 
Cele 10 ghiduri au scopul de a vă informa cu privire 
la un anumit subiect pentru a reduce utilizarea 
antimicrobienelor în industria creșterii animalelor. 

Celelalte ghiduri de bune practici DISARM pot fi 
găsite aici.

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordonat deCoordonat de ParteneriParteneri

Vizitați site-ul nostru web site-ul nostru web

Găsiți-ne pe FacebookFacebook

Urmăriți-ne pe TwitterTwitter

Urmăriți-ne pe YouTubeYouTube

Urmăriți-ne pe LinkedInLinkedIn
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
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/search-resources/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
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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INTRODUCEREINTRODUCERE
Pentru fiecare fermă, o apă de calitate și în cantitate 
suficientă este la fel de valoroasă ca aurul. Apa este un 
nutrient critic pentru animalele de fermă. O aprovizionare 
cu apă adecvată și sigură este esențială pentru a menține 
sănătatea și parametrii de producție buni. Pe de altă parte, 
apa necorespunzătoare poate afecta negativ creșterea, 
reproducerea și productivitatea animalelor. Compoziția 
chimică a apei este primul factor care determină utilitatea 
acesteia. În afară de aceasta, contaminarea cu substanțe 
care provin din fermele zootehnice, cum ar fi bacteriile, 
materialele organice și alte particule solide, pot face apa 
neplăcută sau chiar nesigură pentru animale. Un nivel 
ridicat de particule solide în suspensie și un gust, miros 
sau culoare inacceptabile pot determina animalele să 
bea mai puțin decât ar trebui. 

În Țările de Jos este disponibil un instrument 
care permite evaluarea completă a apei și care 
furnizează soluții de remediere a deficiențelor 
acesteia (doar în olandeză).
Apasă aici pentru lista de „verificare a apei 
potabile pentru porci (ZLTO)” (in olandeză)
Apasă aici pentru lista de „verificare a apei potabile 
pentru vacile de lapte (ZLTO)” (in olandeză)
Apasă aici pentru ghidul francez „Apa potabilă 
în creșterea păsărilor este o pârghie majoră a 
succesului”

PUNCTE IMPORTANTE DE ATENȚIEPUNCTE IMPORTANTE DE ATENȚIE
Apa este inodoră, incoloră și insipidă? Nu? Acționează!
Apa limpede nu este întotdeauna o apă sigură!
Luați probe de apă în mod regulat pentru a verifica 
calitatea acesteia!
Tratarea apei trebuie să fie întotdeauna adaptată la 
particularitățile fermei. Calitatea apei la punctul de 
adăpare este influențată de factori diferiți. De aceea 
fiecare caz trebuie evaluat individual pentru a stabili 
un protocol eficient de tratare a apei. Consultați medicul 
veterinar, consilierul sau institutul certificat pentru 
asistență. 
Faceți o analiză cost-beneficiu înainte de a începe un 
tratament și utilizați probe de apă pentru a verifica 
succesul / eșecul tratamentului ales.
Fiți la curent cu prevederile legislative naționale și 
europene privind biocidele: verificați ce produse / dozaje 
sunt permise. Legislația poate diferi între țări!
Respectați instrucțiunile de siguranță ale produsului 
(produselor) pe care îl utilizați.
Verificați întotdeauna compatibilitatea dacă combinați 
produse (de exemplu dezinfectante, aditivi, vaccinuri) sau 
tehnici.

DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANTĂ DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANTĂ 
MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI?MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI?

Fermele pot avea acces la cele mai variate surse de apă 
(de exemplu, apă subterană, apă de puț deschis, apă 
de drenaj, apă de ploaie, apă de la robinet). Decizia de 
a utiliza o anumită sursă sau mai multe surse de apa 
potabilă pentru animale depinde de diferiți factori, cum 
ar fi disponibilitatea, costurile și calitatea. Sursa de apă și 
particularitățile fiecărei fermei determină calitatea finală a 
apei la adăpători, acolo unde este consumată de animale. 

Aspecte multiple ale calității apei pot influența sănătatea 
animalelor și prin urmare, utilizarea antibioticelor. Este foarte 
important ca animalele să consume un volum suficient de 
apă și să nu existe componente toxice sau agenți patogeni. 
În unele etape de viață, animalele pot fi deosebit de 
sensibile la calitatea consumului suboptim, de ex. animale 
tinere sau care alăptează. Mai mult, componentele din 
apă pot influența indirect administrarea de medicamente 
și suplimente, de exemplu, datorită solubilității slabe sau 
interacțiunii dintre produs și componentele apei. Cu alte 
cuvinte, apa potabilă sigură este una dintre cheile pentru 
prevenirea utilizării antibioticelor. 

Calitatea sursei de apă se poate schimba în timp 
datorită diferiților factori, cum ar fi o perioadă lungă de 
secetă sau ploaie, astfel încât este extrem de important să 
se monitorizeze în mod regulat calitatea apei. Dacă apar 
probleme de sănătate, este foarte important să se excludă 
implicarea apei potabile în acel eveniment.

Acest articol descrie dinamica complexă a 
microorganismelor din sistemele de distribuție a 
apei. “Calitatea apei este diminuată în primul rând 
prin contaminarea fecală. Cea mai bună opțiune este 
un jgheab deschis, în formă de pâlnie, galvanizat, 
posibil cu un sistem de presiune, admisie de aer și 
supape anti-reflux.” 

Apasă aici pentru a vedea mărturia unui fermier de 
păsări „Am văzut o mulțime de murdărie maronie și 
mocirloasă ieșind din țevi”

În acest articol, managerul unei unități avicole 
explică modul în care puteți îmbunătăți producția 
de ouă folosind managementul apei: „Costul de a 
face ceva pentru a preveni acumularea biofilmului 
este mult mai mic decât costul de a nu face nimic”. 
Citiți mai multe despre rolul apei în răspândirea 
infecțiilor în acest articol: Apa potabilă ca factor 
de risc pentru sănătatea păsărilor.

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://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
https://doi.org/10.1590/S1516-635X2004000400001
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CE PARAMETRI DETERMINĂ CE PARAMETRI DETERMINĂ 
CALITATEA APEI?CALITATEA APEI?

Substanțele dizolvate din apă fac ca fiecare sursă de apă să 
fie unică. Aceste substanțe pot include fosfor, sulfați, nitrați, 
magneziu, calciu, fier, mangan, sodiu, clorură și multe 
altele. Acestea determină proprietățile apei, cum ar fi pH-
ul (aciditatea), duritatea, gustul și conținutul de sedimente. 
Tipurile și cantitățile de substanțe din apă determină 
dacă apa este sigură sau nesigură pentru animale. Printre 
substanțele care contaminează frecvent apă din fermele 
de animale sunt nitrații, bacteriile, materiile organice și 
particule aflate în suspensie.

Un gust, miros sau o culoare inacceptabilă și un nivel 
ridicat de particule solide aflate în suspensie în apă pot 
determina animalele să bea mai puțin decât ar trebui. 
Există numeroase substanțe cu un potențial risc pentru 
sănătate. În continuare vor fi prezentați cei mai importanți 
parametri și posibile tehnici de remediere a acestor 
deficiențe.

1. Proprietăți senzoriale

2. Temperatura

3. Parametrii chimici

Aici ne referim la proprietățile apei pe care le putem 
percepe cu simțurile noastre, și anume culoarea, mirosul, 
gustul și claritatea. Aceste proprietăți determină în mare 
măsură acceptabilitatea estetică a apei. Apa potabilă 
trebuie să fie incoloră, inodoră și limpede; dacă nu, o 
problemă cu calitatea trebuie luată în considerare. 

CuloareaCuloarea
Schimbările tipice de culoare sunt îngălbenirea datorită 
substanțelor organice (de exemplu, apa freatică provenită 
din turbă). Excesul de fier face apa portocalie-gălbuie și 
poate provoca depunerea fierului în conductele de apă. 
Îngălbenirea poate fi, de asemenea, un semn al excesului 
de amoniac. Un filtru de carbon poate fi folosit pentru 
decolorarea apei.

MirosMiros
Mirosul poate fi cauzat de substanțe organice și anorganice 
prezente în mod natural în apă (fier, mangan, humus) 
sau care sunt adăugate artificial (fenol, clor, ...). Un miros 
neplăcut sau anormal poate duce la reducerea aportului de 
apă. Aceasta este o problemă în special pentru animalele 
care alăptează sau pentru animalele tinere. Problemele de 
miros pot fi rezolvate folosind un filtru de carbon sau un 
bazin de sedimentare.

ClaritateClaritate
Particulele mici din apa curentă (de exemplu argilă sau 
nisip) provoacă turbiditate. Cu cât sunt mai multe particule, 

 ▲ Culoarea, mirosul și claritatea sunt ușor de monitorizat 
și, prin urmare, sunt parametri foarte utili pentru 
detectarea problemelor. (Sursa: Ildar Sagdejev/CC BY-SA 4.0)

cu atât apa este mai tulbure. În apa stagnantă, turbiditatea 
este de obicei cauzată de contaminarea bacteriană. 
Contaminarea severă cu material fecal combinată cu 
expunerea la lumina soarelui duce adesea la o creștere 
puternică a algelor.

Turbiditatea este un semn de impuritate, dar nu 
întotdeauna de poluare. Apa foarte tulbure poate 
compromite anumite procese de purificare sau poate 
provoca obstrucții în conducte sau în punctele de adăpare. 
Prin urmare, apa tulbure trebuie filtrată întotdeauna. Sunt 
disponibile numeroase sisteme de filtrare.

Temperatura apei poate varia substanțial în funcție de 
anotimp. La temperaturi ridicate, există un risc mai mare 
de creștere a încărcăturii bacteriene și a nivelurilor de 
amoniu, nitrați și nitriți din cauza descompunerii materiei 
organice. Algele prosperă și la temperaturi mai ridicate.

Un control mai bun al temperaturii apei este unul dintre 
avantajele spălării automate a conductelor de apă potabilă. 
Urmăriți acest video pentru a vedea testimonialul unui 
crescător de broiler:

pHpH
Aciditatea (pH-ul) apei variază foarte mult în funcție de 
sursa sa, dar este de obicei între 6,5 (ușor acidă) și 8,5 
(ușor alcalină). Apele subterane prezintă adesea o valoare 
ridicată a pH-ului. pH-ul apei are o influență majoră asupra 
solubilității substanțelor, ceea ce este adesea o problemă. 
Unele substanțe nedorite se pot dizolva cu ușurință (de 
exemplu, metale grele, săruri) in timp ce alte substanțe 
care sunt utile, cum ar fi medicamentele, abia se pot 
dizolva.

Aciditatea poate favoriza, de asemenea, procese precum 
conversia amoniului în amoniac (în prezența unui pH 
ridicat) sau coroziunea conductelor (în cazul unui pH 
scăzut și în funcție de materialul conductelor). 

Animalele vor mânca mai puțin atunci când apa potabilă 
este prea acidă (pH <3,5). Pe de altă parte, apa excesiv de 
bazică (pH ~ 9) poate provoca afecțiuni gastrice, diaree, 
digestie slabă și scăderea consumului de apă și alimente. 

Deoarece apa de la sursă are adesea un pH destul de 
ridicat, acidificarea este o tehnică frecvent utilizată pentru 
a obține un pH optim, în special la păsări și porci.

Exemplu de ▶ 
benzi de pH 

(Sursa: Lilly_M/
CC BY-SA 3.0)

https://www.youtube.com/watch?v=TGP_rB9rSyU&ab_channel=DISARMProject
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ConductivitateConductivitate
Conductivitatea este o măsură a cantității de săruri 
prezente în apă (salinitate) și variază foarte mult în funcție 
de sursa de apă.

Excesul de sare este o problemă obișnuită și duce la 
diaree și, ulterior, la reducerea creșterii, scăderea producției, 
îmbolnăviri sau decese la animale. Toleranța pentru săruri 
depinde de specie, vârstă, necesarul de apă, anotimp și 
starea animalului. Animalele gestante, animalele care 
alăptează și păsările de curte sunt, în general, mai sensibile. 
Ozmoza inversă și nanofiltrarea pot fi utilizate pentru a 
scădea salinitatea apei, dar acestea sunt tehnici destul de 
costisitoare care pot duce la un debit scăzut. Amestecarea 
apei saline cu apa de ploaie care are de obicei o salinitate 
scăzută, poate face, de asemenea, să fie o soluție.

Amoniu / nitrat / nitritAmoniu / nitrat / nitrit
În mod natural, amoniul se găsește în concentrații scăzute 
atât în apele subterane, cât și în apele de suprafață. 
Concentrația este de obicei mai mică de 1 mg / l în apele 
subterane. Valori mai mari sunt observate în zonele de 
coastă și în apa de ploaie sau în apa puțurilor deschise din 
unele ferme.

Amoniul este produs în timpul degradării bacteriene 
a materialelor vegetale și animale. Nitratul din apele 
subterane provine în principal din îngrășăminte. 
Intensitatea fertilizării și compoziția solului determină în 
mare măsură nivelurile de nitrați din apele subterane. În 
special solurile nisipoase permit azotului să se scurgă cu 
ușurință. Nitratul este detectat și în apele de suprafață, dar 
în concentrații mai mici. Prezența nitriților în apă indică 
poluarea organică, de obicei din urină și / sau fecale. Nitritul 
(NO2) este o etapă intermediară în conversia bacteriană a 
amoniacului (NH3) în nitrat (NO3).

La animale, valorile prea mari ale nitriților pot duce la 
hipoxie și asfixiere. Cel mai mare risc asociat amoniului 
constă în conversia în nitrat cu nitritul ca etapă 
intermediară. Mai mult, o concentrație a amoniul de peste 
1,5 mg / l provoacă miros neplăcut. Când este transformat 
în amoniac în intestin, poate duce la inflamații intestinale și 
diaree. Nivelurile ridicate de nitrați din apa potabilă nu sunt 
neapărat dăunătoare, dar riscul provine din conversia sa 
potențială în nitriți. Excesul de nitrați din apa de suprafață 
determină, de asemenea, creșterea algelor (eutrofizare).

Apa poate fi curățată de amoniac și nitriți folosind un 
filtru cu bile, un filtru de lavă sau un bazin de sedimentare. 
Atât nitrații cât și nitriții pot fi îndepărtați cu un schimbător 
de anioni sau un filtru cu zeolit.

SulfatSulfat
Sulfatul este unul dintre cei mai abundenți anioni din 
apele naturale. Concentrațiile ridicate de sulfat pot provoca 
diaree, dar pot duce, de asemenea, la apariția unor mirosuri 
neplăcute severe, datorită reducerii sulfatului în sulf în 
condiții de anaerobioză. Această reducere a sulfatului 
poate duce și la coroziunea canalelor de beton. Apa poate 
fi curățată de excesul de sulfat folosind un schimbător de 
anioni.

ClorulClorul
Clorul este prezent în mod natural în apă în diferite 
concentrații în compuși precum clorura de sodiu (sare 
de masă). Fluxurile de deșeuri industriale, fertilizarea și 
sărarea drumurilor cu clorură de calciu (CaCl2) sunt surse 
importante de cloruri în mediu. Excesul de clor determină 
corozivitatea apei.

Creșterea durității / Ca / Mg / (bi) carbonațiCreșterea durității / Ca / Mg / (bi) carbonați
Conținutul de calciu și magneziu al apei determină 
duritatea acesteia. Duritatea apei poate fi exprimată în 
grade franceze (F°) sau germane (D °): 1 F° x 0,56 = 1 D°. 

Duritatea apelor subterane și a apelor de suprafață variază 
foarte mult în funcție de sol. Apa de ploaie, pe de altă 
parte, este moale. Se disting trei tipuri diferite de duritate, 
și anume:

duritate temporară (substanțe care sunt îndepărtate 
prin fierbere: bicarbonat de calciu (Ca (HCO3)2 și 
bicarbonat de magneziu Mg (HCO3)
duritate permanentă (ioni de Ca și Mg care sunt încă 
prezenți în apă după fierbere) 
duritate totală (suma durității temporare și 
permanente).

Creșterea durității sau excesul de calciu și magneziu din 
apă pot provoca blocaje în conducte, robinete, adăpători 
etc.), iar excesul de magneziu are ca rezultat un gust amar 
neplăcut. Calciul, pe de altă parte, face ca apa să aibă 
un gust bun. Duritatea apei este, de asemenea, cel mai 
important parametru pentru a determina dacă acidificarea 
cu acizi organici va fi eficientă: cu cât apa este mai dură, cu 
atât va fi nevoie de mai mult acid pentru a atinge pH-ul 
țintă.

Apa dură nu prezintă de obicei un risc pentru sănătate 
pentru animale, deși excesul de bicarbonat crește riscul 
de diaree la pui și purcei înțărcați. Duritatea poate fi 
redusă prin intermediul unui filtru cu zeolit sau al unui 
schimbător de cationi.

Fier / mangan Fier / mangan 
Fierul și manganul apar de obicei sub formă oxidată 
(Fe3+, Mn4+) și, prin urmare, sunt insolubile în cursurile de 
apă naturale. În unele circumstanțe, pot apărea niveluri 
mai ridicate de fier în apele subterane. Concentrațiile de 
fier sunt de obicei limitate în apa de ploaie și în apa de 
suprafață.

Prezența fierului sau a manganului nu prezintă un risc 
pentru sănătate, dar are efecte secundare neplăcute, cum 
ar fi schimbarea culorii apei (fier: culoare ruginie, mangan: 
înnegrire), depozite de precipitații, blocaje (în țevi, robinete, 
duze etc. ), gust neplăcut al apei potabile și favorizarea 
dezvoltării bacteriilor.

Îndepărtarea fierului poate fi realizată printr-o 
combinație de filtrare și oxidare sau cu un schimbător de 
cationi.

Alți compușiAlți compuși
Pot fi monitorizați și alți parametrii, cum ar fi: sodiul 
(indicator pentru salinitate), potasiul (indicator de 

 ▲ Apa de culoare ruginie sau negricioasă poate fi o indicație a 
excesului de fier și mangan, care are efecte secundare nedorite, 
cum ar fi blocaje în sistemul de conducte, gust neplăcut și 
favorizarea dezvoltării biofilmului
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contaminare fecală), zincul (excesul tulbură și dă gust 
neplăcut apei), borul (excesul prezintă risc pentru sănătate), 
fosforul (excesul cauzează eutrofizare) și fluor (element 
esențial, dar nivelurile ridicate sunt toxice).

4. Parametrii microbiologici
Număr total de germeniNumăr total de germeni

Numărul total de germeni 
este utilizat ca parametru de 
igienă. Bacteriile din mediu 
sunt detectate prin cultivare 
la 22 °C. Incubația la 37 °C 
permite cultivarea selectivă 
a organismelor potențial 
patogene. 

E. coliE. coli / Enterococcus / Enterococcus
Numărul de bacterii E. coli prezente este un indicator 
al contaminării fecale recente a apei. Enterococii sunt 
indicatori ai unei contaminări mai vechi (precum și recente) 
cu gunoi de grajd, deoarece sunt mai rezistenți la mediul 
acvatic comparativ cu E. coli.

Bacterii patogeneBacterii patogene
Bacteriile patogene (Salmonella, Campylobacter, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas, Actinobacillus 
pleuropneumoniae etc.) pot fi prezente și în apă.

Este disponibilă o gamă largă de tehnici pentru 
dezinfectare; fiecare dintre ele are propriile sale 
argumente pro și contra.

BiofilmBiofilm
Biofilmele sunt o problemă invizibilă, dar frecventă și 
persistentă, care afectează calitatea apei la punctul de 
adăpare. Un biofilm este un strat subțire aderent la 
peretele interior al conductei de apă potabilă care este 
creat de microorganismele crescute pe depozite minerale 
sau materiale organice.

E. coli, Pseudomonas, Salmonella, Enterococcus, Listeria, 
Clostridium perfringens, Aspergillus și Candida sunt 
exemple de microorganisme comune în aceste biofilme. 
Datorită prezenței biofilmului în conducte, presiunea 
bacteriană poate crește cu 1 până la 2 unități log și chiar 
mai mult (!) între sursa de apă și punctul de adăpare.

Prezența biofilmului poate provoca, de asemenea, 
subdozarea vaccinurilor și a antibioticelor, contribuind 
astfel la dezvoltarea rezistenței la antibiotice. Conform 
acestui studiu, purjarea regulată a țevilor de adăpare din 
halele de păsări încetinește formarea biofilmului. Citiți 
mai multe despre prevenirea biofilmului în rezumatul 
DISARM „De ce și cum să preveniți formarea biofilmului 
în conductele de apă potabilă”.

Alge Alge 
Așa-numitele alge albastre-verzi, care sunt de fapt bacterii 
(cianobacterii), creează un risc important pentru sănătatea 
publică și animale. Când algele înfloresc, ele sunt vizibile 
ca un strat verde-albastru pe apă. Când stratul devine mai 
gros, algele încep să se descompună și substanțele toxice 
sunt eliberate în apă.

Un protocol de curățare a conductelor este 
esențial pentru a limita dezvoltarea biofilmului și 
pentru a păstra sănătatea animalelor. Acest studiu 
oferă informații despre validarea indicatorilor de 
măsurare a biofilmului (în Franceză).  
Faceți clic aici pentru o explicație despre biofilm 
realizată de prof. Dr. Susan Watkins.

 ▲ Prevenirea dezvoltării algelor este foarte importantă. 
Odată ce înflorirea algelor a devenit vizibilă, este prea 
târziu să se mai acționeze. (Sursa: eutrophication&hypoxia/CC 
BY 2.0)

5. Interferență
Când medicamentele, vaccinurile sau suplimentele sunt 
administrate prin apă, interferența cu alte componente 
din apă poate împiedica produsul să ajungă la punctul 
de adăpare în forma și concentrația potrivite. Proprietăți 
precum pH-ul și duritatea apei, precum și reziduurile altor 
substanțe, de ex. clor, pot inactiva sau reduce solubilitatea 
produselor. Componentele prezente în apa potabilă și 
efectele lor potențiale trebuie luate în considerare în orice 
moment.

Apasă aici pentru a citi mai multe despre riscurile 
interferenței când se utilizează medicația prin apă. Acest 
rezumat sintetizează sfaturi utile pentru a realiza o 
vaccinare eficientă prin intermediul apei potabile.

Sistemele de conducte din halele de pasăre sunt 
predispuse la dezvoltarea biofilmului: temperatura 
este ideală pentru creșterea bacteriană și în primele 
zile ale unei runde, debitul de apă este foarte scăzut. 

Emisiile provenite din 
locuințe în fermele 
de porci au ca 
rezultat precipitarea 
amoniacului, astfel 
încât în fermele de 
porci care folosesc apa 
de ploaie, poluarea 
cu amoniac este 
frecventă. (Sursa: ILVO)

Calitatea apei este 
extrem de importantă atunci când se aplică 
vaccinări prin apă potabilă

Apariția spumei albe sau albastre la margine sau a 
mortalității bruște a păsărilor sau a peștilor sunt semne ale 
prezenței algelor albastre-verzi.

https://www.cabdirect.org/cabdirect/welcome/?target=%2fcabdirect%2fabstract%2f20183183457
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?v=3zeiFEKthWU
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://disarmproject.eu/resources/effective-water-vaccination-the-importance-of-water-quality/
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
https://www.youtube.com/watch?v=Yy30FleILwY&ab_channel=BoehringerIngelheimAnimalHealth
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CUM POATE FI EVALUATĂ CUM POATE FI EVALUATĂ 
CALITATEA APEI?CALITATEA APEI?

CUM POATE FI  CUM POATE FI  
REMEDIATĂ APA?REMEDIATĂ APA?

Calitatea apei trebuie monitorizată în mod regulat. 
Unii parametri pot fi verificați de către fermier, dar este 
indispensabilă analiza de laborator frecventă. Medicul 
veterinar / consilierul dvs. și laboratorul consultat au 
experiența necesară pentru a vă ajuta să interpretați 
rezultatele laboratorului și să determinați următorii pași, 
dacă este necesar.

Prelevarea de probe

Proprietăți senzoriale

Parametrii chimici și microbiologici

Baza calității unei analize a apei este metoda de 
eșantionare a apei. Este important să se facă diferența 
între calitatea sursei de apă și calitatea apei la punctul 
de adăpare. Pentru a analiza calitatea sursei, eșantionul 
trebuie prelevat de preferință din sursa însăși sau dintr-un 
robinet cât mai aproape de sursă. Pentru a evalua calitatea 
apei pe care o consumă animalele, trebuie luată o probă de 
la punctul de adăpare.

Claritatea, mirosul și culoarea pot fi ușor monitorizate 
de către fermier. Cu un „senzor de apă murdară”, 
precum exemplul din acest videoclip, claritatea poate fi 
monitorizată continuu. Când apa nu este limpede, inodoră 
și incoloră, adesea acesta este un semn de contaminare 
sau că există niveluri anormale ale anumitor compuși. 
O astfel de apă trebuie analizată imediat în laborator. 
De asemenea, conductele trebuie verificate pentru a se 
identifica biofilmul și depozitul de calcar.

Unii parametri de bază, cum ar fi pH-ul și contaminarea 
bacteriană sau organică, pot fi testați de fermier cu seturi 
disponibile în comerț. Pentru date mai profunde, de ex. 
identificarea bacteriilor, este necesară analiza de laborator. 

Apasă aici pentru un plan practic pas cu pas pentru 
prelevarea de probe de apă și urmăriți pașii din acest 
video

Calitatea apei poate fi ușor monitorizată cu senzori 
ieftini.

În creșterea extensivă a animalelor, calitatea apei 
din iazuri ar trebui monitorizată pe tot parcursul 
sezonului de creștere sau a perioadei de pășunat.

“The Watertool”, un instrument complet pentru a vă 
ajuta să evaluați și să vă remediați calitatea apei (în 
olandeză)

1. Sisteme de îmbunătățire a calității la 
sursă 

A. FiltreA. Filtre
Sunt disponibile numeroase tipuri de filtre de apă și fiecare 
dintre ele are proprietăți și indicații specifice. O selecție a 
filtrelor utilizate în mod obișnuit este prezentată mai jos.

Filtru de carbon Un filtru de carbon poate fi utilizat pentru 
a elimina gustul, mirosul, culoarea și resturile de poluare cu 
material vegetal. Acest tip de filtru trebuie înlocuit în mod 
regulat, altfel eficiența va scădea substanțial. Mai mult, 
atunci când este puțin întreținut, poate deveni un focar 
pentru bacterii și, prin urmare, crește presiunea bacteriană 
în apă.

Filtre grosiere și fine Aceste filtre captează particulele 
suspendate și îmbunătățesc claritatea apei.

Filtre de nisip (rapide sau lente) Filtrele de nisip rapide și 
lente captează particulele aflate în suspensie.

Filtru cu bile Într-un filtru cu bile, particulele aflate în 
suspensie sunt îndepărtate prin filtrare mecanică, în timp 
ce amoniul și nitritul sunt transformați în nitrați în biofilmul 
prezent pe bile.

Filtru cu lavă  Acest sistem biologic folosește roci de 
lavă poroase. Pe măsură ce apa trece prin roci, bacteriile 
nitrificante benefice consumă oxigen pentru a transforma 
amoniul și nitritul în nitrați, producând un mediu anaerob 
în care bacteriile denitrifiante pot transforma nitratul în 
azot și oxigen inofensiv.

Plantele furnizează bacteriilor oxigen și substanțe 
nutritive și elimină azotatul din apă. Pentru a menține 
acest sistem în echilibru, este important să mențineți un 
nivel stabil al apei. 

Filtru cu zeolit Zeolitul este o rocă naturală poroasă care 
poate fi utilizată în două moduri. Ca filtru poate elimina 
particulele suspendate, fierul și manganul. Ca schimbător 
de ioni, filtrul cu zeolit dedurizează apa și elimină nitrații / 
nitriții și cationii metalelor grele.

https://video.agriexpo.online/video_ag/videos/video-6824.mp4
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://disarmproject.eu/resources/step-by-step-plan-for-watersampling/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
https://youtu.be/bQj-c5G-7QQ
http://watertool.inagro.be/interface/Toepassingsgebied.aspx
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Filtrarea cu membrană Când se aplică filtrarea cu 
membrană, tratamentul prealabil al apei este de obicei 
necesar pentru a preveni blocarea membranelor. 
Microfiltrarea, ultrafiltrarea, nanofiltrarea și osmoza inversă 
sunt diferite tipuri de filtrare cu membrană. Fiecare dintre 
aceste tipuri filtrează o dimensiune specifică de particule 
/ celule / molecule / ioni. Membranele sunt singurul tip 
de filtrare care reduce eficient încărcătura bacteriană din 
apă.

B. Bazin de sedimentareB. Bazin de sedimentare
Această tehnică îndepărtează particulele suspendate, fierul 
și manganul dacă concentrațiile lor nu sunt prea mari. Apa 
din bazinul de sedimentare este aerisită periodic pentru 
a precipita fierul și manganul. Pe măsură ce particulele 
suspendate se adună pe fundul bazinului, bazinul trebuie 
curățat în mod regulat.

C. Îndepărtarea fieruluiC. Îndepărtarea fierului
Fierul și manganul pot fi îndepărtate 
din apă pe baza a două principii: 
tehnica clasică de oxidare + filtrare 
sau prin schimb de cationi (vezi e. 
Unitatea de schimb de cationi). 

Apasă aici pentru mai multe 
informații despre soluțiile pentru îndepărtarea fierului și 
manganului.

D. Controlul algelorD. Controlul algelor
Prevenirea dezvoltării algelor, în special a algelor albastre-
verzi (cianobacterii), este crucială. Dacă algele albastre-
verzi sunt deja prezente, este prea târziu pentru acțiune. 
Prevenirea trebuie să înceapă la începutul primăverii. 
Tehnicile de control al algelor includ ecranarea împotriva 
luminii, aerarea / agitarea apei, ultrasunetele și plantele de 
apă.

Apasă aici pentru mai multe informații despre soluții de 
control ale algelor albastre-verzi.

E. Unitate cu schimb ionicE. Unitate cu schimb ionic
Există două tipuri de unități de schimb: cationică (cu ioni 
încărcați pozitiv) și anionică (cu ioni încărcați negativ). 
Unitatea de schimb cu cationi schimbă diferiți cationi, cum 
ar fi cationii de fier (Fe+) și mangan (Mn+) cu ionii de sodiu 
(Na+). Prin schimbul de ioni de calciu (Ca++) și magneziu 
(Mg++), acesta scade duritatea apei.

 ▲ Fiecare tip de membrană filtrează o anumită dimensiune 
de particule / molecule. (MF, microfiltrare; UF, ultrafiltrare; NF, 
nanofiltrare; RO, osmoză inversă). Luat din: watertool.inagro.be.

Oxidarea fierului 
(Sursa: watertool.

inagro.be)

O prezentare generală a posibilelor metode de 
remediere a calității apei potabile în fermele de 
vaci de lapte este prezentată în acest articol (în 
olandeză).
“În ultimii ani, tendința a fost ca dezinfectarea 
apei potabile să se facă fără utilizarea substanțelor 
chimice.” 

3. Tratarea continuă a apei

Menținerea conductelor fără biofilm este crucială pentru 
calitatea apei la punctul de adăpare. Din păcate, prevenirea 
formării biofilmelor nu este întotdeauna ușoară. Soluțiile 
posibile sunt spălarea la presiune înaltă și tratamentul 
cu o combinație de acid puternic, bază puternică și 
dezinfectant.

 ▲ Acest video prezintă avantajele spălării cu jet de apă 
sub presiune într-o fermă de broileri

2. Sisteme de curățare și dezinfecție a 
conductelor

Exemplu de protocol complet de curățare și 
dezinfecție a conductelor.

Exemplu de protocol de curățare a liniilor de adăpare 
într-o unitate de creștere a porcilor.

A. DezinfecțiaA. Dezinfecția
Alegerea tehnicii de purificare și / sau dezinfecție și dozarea 
produselor depind de presiunea infecției în apă. Cu cât este 
mai mare presiunea de contaminare înainte de aplicare, 
cu atât presiunea reziduală va fi mai mare după ce a fost 
aplicat un produs. Doar în condițiile unei aplicări corecte 
și adecvate, produsele comerciale bazate pe dezinfectarea 
chimică pot asigura că presiunea bacteriologică este 
menținută sub control.

Trebuie acordată atenție prezenței biofilmului în 
conducte, deoarece acest lucru poate „consuma” o mulțime 
de produse. Blocajele, cum ar fi o pompă dozatoare care 
nu este setată corect sau stocul de produse epuizat, pot 
duce la o dezinfectare mai puțin eficientă.

O filtrare adecvată înainte de dozarea dezinfectantului 
asigură că există mai puține neplăceri de la particulele 
suspendate în apă. Particulele suspendate care se depun 
în țevi pot fi teren de dezvoltare pentru un biofilm.

Consultați un expert pentru a obține instrucțiunile 
personalizate de care are nevoie fiecare sistem de 
conducte și urmați aceste instrucțiuni cu atenție pentru a 
obține valoare pentru banii dvs.

Deoarece acest sistem se bazează pe adăugarea de 
sare, salinitatea apei va crește atunci când se aplică 
această tehnică. Excesul de sare poate provoca probleme 
de sănătate, cum ar fi diareea. Un schimbător de anioni 
poate curăța apa de anioni precum azotatul și sulfatul, 
schimbându-i cu un alt ion precum Cl-.

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/
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?v=xBbMk7RXHS4
https://www.youtube.com/watch?v=jPQg3aVojBI
https://youtu.be/AbiDNFjKl90
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Beneficii ale acidifieriiBeneficii ale acidifierii
Gust mai bun -> aport mai mare de apă -> 
beneficii pentru sănătate și aport mai mare de 
furaje
pH scăzut (~ 4) se înclină către pH-ul stomacului -> 
digestie mai bună
Efect prebiotic
Efect pozitiv și mai clar la pui și purcei
Acest studiu a arătat că scăderea pH-ului apei 
potabile la porcii nou înțărcați reduce încărcătura 
de E. coli din fecale.

Atenție!Atenție!
Protocolul și instrucțiunile de siguranță specifice 
fiecărui produs trebuie respectate cu grijă
Verificați întotdeauna compatibilitatea cu alte 
tratamente prin apă!
În unele cazuri acidificarea inițiază formarea de 
mucus în conducte datorită creșterii încărcăturii 
microbiene -> utilizați cu un protocol de curățare 
adecvat.

Apasă aici pentru a viziona pașii unui plan practic de 
determinare a dozei corecte de acid pentru apa.

Curățarea unui sistem de adăpare și alegerea 
acizilor organici pentru porci

 ▲ Acest video arată cum amestecul de acid 
organic poate fi o sursă fiabilă pentru reducerea 
antibioticelor în producția de purcei

Un fermier olandez de broileri mărturisește: “Eu 
folosesc oțet de mere în apa de băut; o practică 
folosită frecvent la porumbeii de sport. Împreună 
cu un bun management, acest lucru îmi păstrează 
broilerii sănătoși. Este un non-sens ca animalelor 
să li se administreze antibiotice pentru a rămâne 
sănătoase.” 

Propietate Hipoclorit de 
sodiu

Dioxid de 
clor

Apă 
oxigenată

Activare 
electrochimică

Dezinfecție 
cu UV

Ozonare Dezinfectare 
termică sau încălzire

Bactericid da da da da da da da

Dezinfecție 
reziduală

da da da da nu limitat nu

Degradant 
de biofilm

nu da da da nu minimal numai în interiorul 
reactorului

Influența 
asupra 
gustului

da nu nu limitat nu nu nu

Subproduse 
nedorite

da nu/da nu posibil,  
limitat

nu posibil, 
limitat

nu

Termen de 
valabilitate

Scăderea 
activității de 
dezinfecție

Preparare la 
fața locului

Scăderea 
activității 
de 
dezinfecție

Preparare la 
fața locului

durata de 
valabilitate a 
lămpii

Preparare 
la fața 
locului

-

Coroziv da less nu less nu da Risc crescut de 
coroziune din cauza 
temperaturii mai 
ridicate

Mulțumiri speciale INAGRO (watertool.
inagro.be) pentru contribuția valoroasă la 
acest ghid.

B. AcidificareB. Acidificare
Acidificarea apei scade pH-ul și reduce duritatea sa 
temporară. pH-ul optim depinde, printre altele, de speciile 
de animale. În practică, instalarea unei pompe dozatoare pe 
conducta de apă potabilă permite dozarea necesarului de 
acid sau amestec de acid în apă. Un pH mai mic de 4 ajută 
la reducerea bacteriilor patogene. Atunci când duritatea 
apei este prea mare, pH-ul scăzut nu poate fi întotdeauna 
obținut cu acizi organici. Este crucială determinarea dozei 
corecte de acid / amestec acid atunci când se utilizează 
pentru prima dată. Acest lucru trebuie revizuit ori de câte 
ori se schimbă tipul de apă și / sau acidul (amestecul).

Apa prea acidă poate provoca acidoză la rumegătoare. 
pH-ul 6,5-8,5 este acceptabil.

 ▲ Sursa: www.lv.vlaanderen.be

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/
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://youtu.be/QBAd8aqZTcw
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://www.boerderij.nl/gezonde-kuikens-met-appelazijn
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
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