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Свинарство є однією з найбільш важливих галузей тваринництва, яка в
великій мірі забезпечує населення повноцінними продуктами харчування. В
зв’язку з цим надзвичайно актуальним є питання рентабельності та
конкурентоздатності свинини. В світі питома вага свинини в загальному
виробництві м’яса, не дивлячись на те, що окремі регіони не споживають
свинину, сягає понад 40% і продовжує зростати.
На Україні ж за останні роки стан справ в галузі свинарства суттєво
погіршився. Якщо поголів’я свиней у 1989 році становило 19,4 млн. голів, а
виробництво свинини у забійній вазі 1576 тис. тонн, то у 2009 році показники
відповідно становили лише 7,6 млн. свиней та 526,5 тис. тонн свинини. У
Миколаївській області поголів’я свиней у 2009 році становило 147,7 тис.
голів проти 767,6 тис.гол. у 1990 році, а виробництво свинини зменшилось
більш як в 7 разів.
За такої ситуації необхідно терміново наростити поголів’я свиней при
мінімальних витратах ресурсів, особливо праці, кормів, паливно-мастильних
матеріалів, енергоносіїв. Розробка та впровадження науково-обгрунтованої
ресурсозберігаючої технології інтенсивного ведення свинарства у великій
мірі сприяє вирішенню проблеми забезпечення населення дешевим і якісним
м'ясом та дає можливість в короткий термін наростити рентабельну
конкурентоздатну свинину.

Це можна здійснити при повноцінній годівлі та створенні оптимальних
умов утримання, у яких мікроклімат має надзвичайно важливе значення.
Без дотримання оптимального мікроклімату в приміщеннях, вплив якого
складається із сукупних дій температури, вологості, газового складу повітря,
забрудненості повітря, неможливо одержати дешеву і якісну продукцію в
короткий термін.
Результати чисельних досліджень свідчать, що господарства, де
утримують тварин в приміщеннях з повітрям забрудненим аміаком,
сірководнем, вуглекислим газом зазнають значних втрат від зниження
продуктивності тварин, підвищення рівня смертності (особливо поросят
після народження та відлучення), а також перевитрат кормів на одиницю
продукції. Слід підкреслити, що в умовах незадовільного мікроклімату, як
правило, у свиней знижується природна та імунологічна резистентність до
захворювань. Проведені на молодняку свиней дослідження стверджують, що
належний мікроклімат в приміщенні позитивно впливає на обмінні процеси в
організмі свиней, що дає змогу при аналогічній кількості кормів одержувати
значно вищі прирости живої маси. За спостереженнями, визначено, що
оптимальна температура для молодняку свиней різного віку становить 15230С, температури за межею теплової байдужості (27-350С і вище) негативно
впливають на життєздатність організму. Знизити негативний вплив
температур на організм свиней можна шляхом підвищення повітрообміну і
швидкості руху повітря, а також
дотримування зоогігієнічних норм
розміщення тварин у приміщеннях.
Розробка ресурсозберігаючих технологій виробництва свинини
грунтується не тільки на дослідженнях сучасної науки та зарубіжного
досвіду, а й на критичному ставленні до раніше існуючих технологій
відтворення і вирощуванні свиней без застосування різноманітних
енергоносіїв для створення оптимальних умов утримання тварин в
приміщеннях. Свого часу рекомендувалась виробництву технологія
«холодного» вирощування свиней, групового утримання підсисних
свиноматок з поросятами і інші, та більшість із них так і не
використовуються на виробництві через низьку ефективність.
Сучасні
альтернативні
методи
вирощування
свиней
при
ресурсозберігаючих технологіях використовують при утриманні свиней на
глибокій солом’яній підстилці в ангарах (металеві каркаси з тентовим
покриттям, металеві каркаси з плівковим покриттям) або реконструйованих
чи побудованих приміщеннях. Дані технології застосовують в певних
кліматичних зонах для утримання різних статевовікових груп свиней. Суть
технології полягає в утриманні свиней крупними однорідними групами на
глибокій незмінній підстилці, годівлі вволю сухими збалансованими
комбікормами при вільному доступі до води і використанні природної та
примусової вентиляції для регулювання мікроклімату. В приміщеннях для
утримання свиней різної конструкції є площадка, де розміщені самогодівниці
для годівлі та автопоїлки для поїння, які забезпечують вільний доступ свиней
до комбікормів і води. Друга частина приміщень устелена соломою для

вигулу та відпочинку тварин. Технологія утримання свиней в ангарах з
тентовим покриттям має ряд мінусів, зокрема, кліматичне обмеження і
залежність від соломи, яка використовується у великих об’ємах, а потім
повинна утилізуватись.

Зважаючи на актуальність питань впливу середовища та технології
утримання на продуктивність свиней, коли в нас і за рубежем йде
переосмислення позитивних і негативних сторін традиційних технологій і
пошук напрямків заощадження ресурсів при виробництві продукції
тваринництва, на виконання завдання НААНУ «Розробити наукові основи
енергозберігаючої технології виробництва свинарської продукції для
господарств південного регіону України» в виробничих умовах СГПП
«Техмет-Юг» і СТОВ «Промінь» Миколаївської області ми провели ряд
порівняльних
досліджень
по
утриманню
при
традиційній
та
енергозберігаючій технологіях поросят-відлучників і на дорощуванні живою
масою 25-40 та на відгодівлі живою масою 40-60, 60-80, 80-110 кг.
Експериментальна частина даних досліджень проводилась в типових
капітальних приміщеннях при однаковому рівні годівлі тварин, аналогічних
за живою масою, розвитком та віком.
Контрольна група тварин (традиційна технологія) утримувалась на
утепленій бетонній підлозі в приміщенні, яке розділене на дві частини
кормовим проходом, в групових станках по 50 голів. Годівля проводилась із
самогодівниць з добовим
завантаженням сухого корму, поїння – з

автоматичних поїлок, гній прибирався щоденно при допомозі транспортера
ТСН-2, вентиляція була природна примусово-витяжна.
Дослідна група тварин утримувалась в типових капітальних
приміщеннях з примусовою вентиляцією, на глибокій, довгонезмінній
підстилці.
Весь простір приміщення розділено на 4-6 секцій, в яких утримується
180-240 голів свиней. Зимою комфортна температура в зоні лігва свиней
підтримується за рахунок ферментації гною, який видаляється після
закінчення відгодівля через кожні 5-6 місяців. Кормовий стіл, де проходить
процес годівлі та поїння тварин, розміщений на висоті 60 см від підлоги, що
дає можливість накопичувати підстилку до означеної висоти. Для годівлі
тварин використовують самогодівниці з 7-денним запасом комбікорму, які
мають регулюючий пристрій, що забезпечує належний рівень годівля свиней
та в повній мірі перешкоджає розсипанню кормів. Для поїння тварин на
кормовому столі встановлено 4-6 автопоїлок.
Як відомо, в технології утримання надзвичайно важливим елементом є
мікроклімат середовища, де знаходяться тварини. Тому в своїх дослідженнях
ми акцентували увагу на мікроклімату приміщень.
Наші дослідження були виконані по періодах, протягом 3 днів підряд у
різний час доби (вранці, вдень, ввечері). Зони вимірювання вибирали по
середині і у двох протилежних кутах приміщення, на висоті 25, 100, 150 см
від підлоги. Прилади в приміщенні розміщували так, щоб на них не діяло
сонячне проміння, холодне повітря від вікон, дверей, вентиляційних каналів.
Показання термометра враховували через 10 хвилин після установки.
Визначення мікроклімату проводили на різних рівнях від підлоги за
допомогою приладів: барометра-анероїда, яким визначали величину
атмосферного тиску; ртутного термометра, за допомогою якого вимірювали
температуру повітря; аспіраційного психрометра (Ассмана), яким визначали
вологість повітря; крильчатого
анемометра АСО-3, яким визначали
швидкість руху повітря; ступінь бактеріальної забрудненості повітря
визначали методом вільного осадження на щільні живильні середовища в
чашках Петрі зі стерильним м’ясопептонним агаром, універсальним
газоаналізатором УГ-2 визначили вміст аміаку в приміщенні.
Крім того були зроблені лінійні проміри товщини стін, глибини та
ширини станків, висоти огорож, висоти кормового стола над рівнем підлоги,
діаметра вентиляційної шахти, вимірювали відстань від підлоги до
вентиляційної шахти.
Вміст мікроорганізмів у повітря визначали методом вільного осадження
на щільне живильне середовище шляхом встановлення в дослідних місцях
відкритими чашки Петрі зі стерильним агаром на 5 хв. Потім їх закривали і
ставили в термостат на 48 годин при температурі 370С. Підрахували кількість
пророщених колоній без урахування об’єму досліджуваного повітря.

Таблиця 1. – Параметри мікроклімату при різних технологіях утримання
свиней живою масою 15-25 кг
Групи тварин
Показники

контрольна

Одиниці
виміру

Атмосферний
мм рт.ст.
тиск
Температура
0
С
повітря
Відносна
%
вологість
Швидкість руху
м/сек
повітря
Вміст аміаку в
мг/м3
повітрі
Мікробна
забрудненість
тис./м3
повітря

дослідна

рівень від підлоги (м)
0,25

1,0

1,5

756

-

-

в
0,25
серед.

Норма
згідно
НТП

1,0

1,5

в
серед.

-

-

-

760

-

756

25,5 24,9 25,0

25,1

28,7

27,1 25,2

27,0

22

76,1 75,6 75,4

75,7

76,0

75,0 75,3

75,4

70

0,25 0,26 0,22

0,24

0,30

0,34 0,45

0,36

0,2-0,6

2,20 1,95 1,66

1,93

7,5

2,5

2,0

4,0

20

-

75

-

-

-

40-50

58

-

-

Результати досліджень (табл. 1) свідчать, що зоотехнічні умови
приміщень, де утримувались дослідні і контрольні групи тварин, за
більшістю показників, були в межах нормативних параметрів. В той же час в
дослідній групі відносна вологість була дещо нижчою (на 0,3%) ніж у
контрольній. За вмістом аміаку в повітря кращі показники мала контрольна
група. Мікробна забрудненість повітря в обох групах була вищою від норми
відповідно на 8 і 25 тис./м3. Достатньо велика різниця між дослідною і
контрольною групами по показниках мікробної забрудненості, очевидно,
пов’язано з утриманням свиней на глибокій незмінній підстилці, яка є
добрим середовищем для накопичення мікробів.
Таблиця 2. – Показники мікроклімату в приміщеннях, де утримувався
відгодівельний
молодняк
при
різних
технологіях
утримування.
Групи тварин
контрольна
Показники

Одиниці
виміру

рівень від підлоги (м)
0,25

Атмосферний
тиск
Температура
повітря
Відносна

дослідна

мм рт.ст. 758

1,0

1,5

-

-

в
0,25
серед.
-

758

Норма
згідно
НТП

1,0

1,5

в
серед.

-

-

-

760

0

С

21,0 21,8 21,7

21,4

23,4

23,2 22,6

23,1

12-16

%

87,1 88,3 87,8

87,6

76,2

75,3 75,8

75,9

75

вологість
Швидкість руху
повітря
Вміст аміаку в
повітрі
Мікробна
забрудненість
повітря

м/сек.

0,26 0,23 0,18

0,22

0,46

0,39 0,32

0,38

0,3-1,0

мг/м3

9,0

8,6

8,3

8,6

11,1

9,4

7,2

9,2

20

тис./м3

106

-

-

-

155

-

-

-

70-90

Проведені дослідження на відгодівельному поголів’ї (табл. 2)
стверджують, що зоогігієнічні умови утримання дослідних і контрольних
груп тварин на відгодівлі за період досліджень за більшістю показників
мікроклімату відповідали нормативним параметрам. Відносна вологість при
енергозберігаючих технологіях була близько норми (75,9%), а при
традиційній перевищувала норматив на 12,6%, що на наш погляд,
пояснюється низьким рівнем повітрообміну через недостатню площу
вентшахт, яка складає 188 см на 100 кг живої маси, розрахункова ж норма
при природній вентиляції складає 200 см2. Мікробна забрудненість в обох
технологіях перевищувала нормативний показник відповідно на 16 та
65 тис./м3. При цьому в приміщеннях, де утримувалися тварини на глибокій
підстилці, мікробна забрудненість набагато вище за норматив, що
пояснюється наявністю глибокої підстилки (соломи) та більшою щільністю
утримання свиней.
За показниками вмісту аміаку в повітрі в обох приміщеннях, де
утримувались як контрольна, так і дослідна групи, відмічено його низький
вміст, хоча в дослідному він був дещо більшим, що пояснюється більшою
концентрацією тварин на одиницю площі, яка становила 0,57 гол./м 2, в той
час, як в приміщенні, де утримувались тварини контрольної групи, становив
0,37 гол./м2. Швидкість руху повітря в обох приміщеннях не виходила за
межі норми.
Отже, ресурсозберігаюча технологія утримання свиней, порівняно з
традиційною, дозволяє збільшити навантаження на одного оператора майже
в 4,5 рази, в 2 рази підвищити показник використання площі лігва і
виробництво свинини за добу. Проте середньодобові прирости поросятвідлучників і на дорощуванні вищі при традиційній технології і перевищують
показники при ресурсозберігаючій технології на 20 г, що, очевидно,
пов’язано з меншою кількістю тварин в групі, щільністю їх розміщення і
збільшення фронту годівлі.
Підсумовуючи результати наших досліджень з цього питання можна
сказати, що ресурсозберігаюча технологія є більш ефективною при відгодівлі
свиней живою масою 60-110 кг. При утриманні поросят-відлучників і
молодняка на дорощуванні свиней живою масою 15-40 кг більш високу
інтенсивність росту одержано при традиційній технології утримання. Тому,
на наш погляд, при вирощуванні племінного молодняку більш доцільно
застосовувати традиційну технологію. Дослідження також показали суттєву
різницю в забрудненості повітря на різних рівнях від підлоги. Системи ж

вентиляції, які в використовували для видалення шкідливих газів з
тваринницьких приміщень, в основному розраховані на їх видалення з одного
рівня, що значно знижує ефективність вентиляції. Це спонукало нас до
розробки пристрою, який би давав можливість визначити найбільш
забруднене повітря.
На підставі проведених досліджень розроблено і впроваджено пристрій
для підвищення ефективності роботи примусової вентиляції в приміщеннях
при утриманні свиней на глибокій довгонезмінній підстилці. (Патент №
40791 «Пристрій примусової вентиляції тваринницьких приміщень» від
27.04.2009 р.). Використання даного пристрою більш ефективно видалити
шкідливі гази з тваринницьких приміщень, зменшити витрати електроенергії
на забезпечення мікроклімату на 25-30 відсотків.
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