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АНОТАЦІЯ 

Жижка С.В. Оптимізація техніко-технологічних умов утримання 

свиней ірландської селекції в умовах промислової технології. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва. – Сумський національний аграрний університет Міністерства 

освіти і науки України, Суми, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена оптимізації техніко-технологічних 

умов утримання свиней ірландської селекції в умовах промислової технології 

шляхом вивчення впливу різних систем створення мікроклімату на 

параметри мікроклімату в приміщеннях, відтворні якості підсисних 

свиноматок і ріст поросят сисунів впродовж року, та розробці заходів по 

покращенню умов утримання свиней різних технологічних груп.  

На першому етапі проведено вивчення залежності параметрів 

мікроклімату в свинарниках для утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок від системи їх вентиляції та вплив створених нею параметрів на 

відтворювальні якості свиноматок. Встановлено, що як класична так і 

геотермальна системи вентиляції приміщень в свинарниках для утримання 

холостих і умовно поросних свиноматок цілорічно забезпечували вміст 

аміаку та сірководню в межах ГДК. Вміст вуглекислого газу в обох 

приміщеннях знаходився в межах ГДК влітку та перехідні пори року, тоді як 

взимку він перевищував ГДК на 40% в обох приміщеннях. В усі пори року 

геотермальна система вентиляції створювала більш комфортні умови для 

тварин, які посприяли кращому на 5,6% та 5,0%, приходу свиноматок в охоту 

в цьому приміщенні влітку та восени. Запліднюваність свиноматок у цьому 

приміщенні покращилась навесні на 8,6%, влітку на 5,3% та восени на 3,4%, 

тоді як взимку частка плідно осіменених свиноматок виявилась на 1,3% 

вищою у приміщенні з традиційною вентиляцією. Влітку та восени в 

приміщені з геотермальною вентиляцією частка вибувших свиноматок була 
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меншою на 2,0% та на 1,4% порівняно з класичною. Частка опоросу в тварин, 

які утримувались за геотермальної вентиляції приміщень, була кращою на 

2,7% за осіменіння їх взимку, на 0,3% - навесні, 2,1% - восени і на 0,9% 

влітку, ніж у тварин, які утримувались в приміщеннях за класичної системи 

вентиляції.  

Також встановлено, що як класична, так і геотермальна системи 

вентиляції приміщень для опоросу свиноматок забезпечували оптимальний 

температурний режим в зоні життєдіяльності свиноматки в усі пори року за 

винятком літньої. Більш комфортною для свиноматки в усі пори року була 

температура та вологість повітря за геотермальної вентиляції. За останньої 

швидкість руху повітря знаходилась в межах норми, тоді як за класичної вона 

перевищувала останню на 0,07 м/с навесні та 0,12 м/с восени. Обидві системи 

вентиляції забезпечували задовільний газовий склад повітря в приміщенні 

для опоросу в усі пори року, за винятком зимової, де спостерігалось 

перевищення ГДК вуглекислого газу на 5-15%. В цілому геотермальна 

система вентиляції створювала більш комфортні умови утримання для 

свиноматок і поросят. Це сприяло покращенню збереженості поросят до 

відлучення на 1,11 … 1,94 % (р<0,001), збільшення їх кількості в гнізді на 

цей період на 1,58…3,17% (р<0,01), підвищенню маси одного поросяти при 

відлученні на 2,87…9,83% (р<0,05…0,001) та маси гнізда поросят при 

відлученні на 3,82 …11,57% (р<0,05…0,001).  

На другому етапі досліджень встановлено переваги в продуктивності 

свиней за використання системи вентиляції рівномірного тиску в 

свинарниках для підсисних свиноматок. За рахунок покращення параметрів 

мікроклімату в таких свинарниках підвищилась кількість поросят при 

відлученні на 2,19…5,08% (р<0,05…0,001), їх збереженість до відлучення на 

2,01…3,66% (р<0,05…0,001), маса однієї голови на цей період на 

0,41…5,18% (р<0,05…0,001) та маса гнізда на 2,76…10,43% (р<0,05…0,001). 

Встановлено вірогідну силу впливу системи вентиляції приміщень на  

кількість поросят при відлученні 3,38% (р<0,05), масу гнізда поросят при 
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відлученні на 5,95% (р<0,01) та відсутність впливу цього фактору на 

багатоплідність і великоплідність свиноматок. Фактор пори року мав 

достовірний вплив на масу гнізда при відлученні 26,58% (р<0,001), на 

багатоплідність свиноматок 3,47% (р<0,01), на кількість поросят при 

відлученні 2,38% (р<0,01) та на збереженість поросят до відлучення 1,87% 

(р<0,05). Тоді як на великоплідність вірогідного впливу цього фактору не 

встановлено. Взаємодія цих факторів мала незначний вплив на масу гнізда 

поросят при відлученні. 

Не встановлено закономірностей залежності інтенсивності росту 

поросят та оплати ними корму приростами під час дорощування та відгодівлі 

від конструктивних особливостей системи вентилювання приміщень 

негативного та рівномірного тиску під час підсисного періоду. 

На забійні та м'ясо-сальні якості свиней суттєво впливала передзабійна 

жива маса, тоді як не встановлено впливу на ці показники продуктивності 

системи вентиляції під час підсисного періоду. 

На третьому етапі досліджень встановлено, що внесення азотовмісного 

препарату Тріюн сприяло зниженню вмісту аміаку в повітрі на 11,1 – 49,5% 

та не вплинуло на вміст вуглекислого газу, сірководню та вологість повітря. 

Також встановлено, що використання іграшок в станках для утримання 

поросят на дорощуванні сприяло підвищенню середньодобових приростів під 

час дорощування на 3,14…6,61%, (р<0,01) та під час відгодівлі на 

2,81…5,17% (р<0,05), збільшенню маси тварин у 180-добовому віці на 3,7 кг, 

та зменшенню віку досягнення маси 100 кг на 5,8 доби. 

Економічна ефективність досліджень склала 1 478 133 грн. 

Дисертантом уперше проведена порівняльна оцінка впливу різних 

типів вентиляції на параметри мікроклімату в приміщеннях для утримання 

холостих і умовно поросних свиноматок та в приміщеннях, де утримується 

технологічна група підсисних свиноматок разом з поросятами-сисунами в 

умовах степу України. Проведений аналіз впливу створених умов за 

традиційної та геотермальної систем створення мікроклімату, а також 
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рівномірного та негативного типів вентиляції тваринницьких приміщень, на 

відтворні якості гібридних свиноматок спеціалізованих ліній ірландської 

селекції та на реалізацію створеного цими факторами потенціалу 

відгодівельних якостей отриманого від них приплоду і м’ясо-сальні якості їх 

туш. Вивчено вплив азотоутримуючого препарату Тріюн на формування 

показників мікроклімату в приміщенні. 

Набуло подальшого вивчення впливу передзабійної маси свиней на їх 

забійні та м'ясо-сальні якості, які утримувались за систем створення 

мікроклімату з допомогою систем вентиляції негативного та рівномірного 

тиску.  

Розширено знання стосовно залежності продуктивності свиней від 

використання іграшок в період їх вирощування. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

досліджень встановлена доцільність використання геотермальної системи 

створення мікроклімату в приміщеннях для утримання холостих і умовно 

поросних та підсисних свиноматок в кліматичній зоні степу України. Така 

система вентиляції забезпечила покращення збереженості поросят до 

відлучення на 1,05 … 1,94%, збільшення їхньої кількості в гнізді на цей 

період на 1,58…3,17%, підвищенню маси одного поросяти при відлученні на 

2,87…9,83% та маси гнізда поросят в цей період на 3,82 …11,57%.  

Встановлено переваги в продуктивності свиней за використання 

системи вентиляції рівномірного тиску в свинарниках для підсисних 

свиноматок. За рахунок покращення параметрів мікроклімату в таких 

свинарниках підвищилась кількість поросят при відлученні на 2,19…5,08%, 

їх збереженість до відлучення на 2,01…3,66%, маса однієї голови на цей 

період на 0,41…5,18% та маса гнізда 2,76 …10,43%. 

Використання іграшок в станках для утримання поросят на 

дорощуванні сприяло підвищенню середньодобових приростів під час 

дорощування на 3,14…6,61% та під час відгодівлі на  2,81…5,17%, 
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збільшенню маси тварин в 180-добовому віці на 3,7 кг, та зменшенню віку 

досягнення маси 100 кг на 4,8 доби. 

Ґрунтуючись на отриманих даних висунуті та впроваджені пропозиції 

виробництву ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Глобинського 

району Полтавської області та ПП «Сігма» Дніпровського району 

Дніпропетровської області. Також отримані матеріали використовуються в 

навчальному процесі Сумського національного аграрного університету у 

вигляді відео презентаційного матеріалу для студентів з дисциплін 

«Технологія виробництва продукції свинарства» та «Гігієна тварин», що 

підтверджується відповідними актами.  

Особистий внесок здобувача. 

Здобувачем з допомогою наукового керівника було розроблено 

тематику, напрям та схеми досліджень. Самостійно були опрацьовані 

літературні джерела за темою, вивчені та застосовані відповідні 

дослідженням методики, проведені всі необхідні дослідження. Здійснено 

аналіз та обробка отриманих даних, на основі яких сформульовано 

результати та висновки, що викладені в дисертаційній роботі та впроваджені 

на виробництві і в навчальному процесі.  

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та 

отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: 

всеукраїнській конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку 

тваринництва України в умовах Євроінтеграції» (Херсон, 2019); на ІV 

міжнародній науково-практичній конференції «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 

2019); всеукраїнській студентській науковій конференції, присвяченій 

Міжнародному дню студента. (Суми, 2019); міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України 

в умовах Євроінтеграції» (Херсон, 2020); на І міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційні аспекти розвитку галузей 
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тваринництва», присвяченій 80-річчю від дня народження Заслуженого 

працівника сільського господарства України, доктора сільськогосподарських 

наук, професора Віри Сергіївни Топіхи (Миколаїв, 2020). 

Ключові слова: свиноматка, порося, спеціалізована лінія, 

продуктивність, вентиляція, мікроклімат, повітря, температура, газовий 

склад, вологість, приріст, інтенсивність росту, сезон року, конверсія корму. 

 

SUMMARY 

Zhyzhka S.V. Optimization of technical and technological conditions for 

keeping pigs of Irish selection in terms of industrial technology. Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of doctor of 

philosophy on a specialty 204 - technology of manufacture of products of animal 

husbandry. - Sumy National Agrarian University of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Sumy, 2021. 

The dissertation is devoted to optimization of technical and technological 

conditions of Irish pigs in industrial technology by studying the influence of 

different microclimate systems, indoor microclimate parameters, reproductive 

qualities of suckling sows and growth of suckling piglets during the year, and is 

devoted to developing measures to improve housing conditions of different pigs 

technological groups. 

At the first stage, the dependence of the microclimate parameters in 

piggeries for keeping single and conditionally pregnant sows on their ventilation 

system and the influence of the parameters created by it on the reproductive 

qualities of sows were studied. It was found that both classical and geothermal 

ventilation systems in piggeries for keeping single and conditionally pregnant sows 

year-round provided the content of ammonia and hydrogen sulfide within the 

maximum allowable concentrations. The content of carbon dioxide in both rooms 

was within the maximum allowable concentrations in summer and transitional 

seasons, while in winter it exceeded the maximum allowable concentrations by 
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40% in both rooms. In all seasons, the geothermal ventilation system provided 

more comfortable conditions for the animals, which contributed to a better 5.6% 

and 5.0%, the arrival of sows to hunt in this room in summer and autumn. Fertility 

of sows in this premises improved in spring by 8.6%, in summer by 5.3%, and in 

autumn by 3.4%, while in winter the share of fertilely inseminated sows was 1.3% 

higher in a premises with traditional ventilation. In summer and autumn in the 

premises with geothermal ventilation the share of retired sows was lower by 2.0% 

and 1.4% compared to the classical one. The share of farrowing in animals kept 

under geothermal ventilation was better by 2.7% for insemination in winter, by 

0.3% in spring, 2.1% in autumn and 0.9% in summer than in animals kept in 

premises under the classical ventilation system. 

It was also found that both classical and geothermal ventilation systems for 

farrowing sows provided the optimal temperature in the sow's living area in all 

seasons except summer. Temperature and humidity with geothermal ventilation 

were more comfortable for the sow at all times of the year. In the latter case, the air 

velocity was within the norm, while in the classical case it exceeded the latter by 

0.07 m / s in spring and 0.12 m/s in autumn. Both ventilation systems provided a 

satisfactory gas composition of the air in the room for farrowing in all seasons, 

except for winter, where the maximum allowable concentration of carbon dioxide 

was exceeded by 5-15%. In general, the geothermal ventilation system created 

more comfortable housing conditions for sows and piglets. This contributed to the 

improvement of the safety of piglets before weaning by 1.11… 1.94% (p <0.001), 

increasing their number in the nest during this period by 1.58… 3.17% (p <0.01), 

increasing the weight of one piglets at weaning by 2.87… 9.83% (p <0.05… 

0.001), and the nest mass of piglets at weaning by 3.82… 11.57% (p <0.05… 

0.001).  

At the second stage of research the advantages in productivity of pigs for use 

of system of ventilation of uniform pressure in piggeries for suckling sows are 

established. Due to the improvement of microclimate parameters in such piggeries, 

the number of piglets at weaning increased by 2.19… 5.08% (p <0.05… 0.001), 
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their safety before weaning by 2.01… 3.66% (p <0, 05… 0.001), the weight of one 

head for this period by 0.41… 5.18% (p <0.05… 0.001), and the weight of the nest 

2.76… 10.43% (p <0.05 (0.001). 

We found a probable effect of the ventilation system on the number of 

piglets at weaning 3.38% (p <0.05), the nest weight of piglets at weaning at 5.95% 

(p <0.01) and the lack of influence of this factor on fertility and fertility of sows. 

The seasonal factor had a significant effect on the weight of the nest at weaning 

26.58% (p <0.001), on the fertility of sows 3.47% (p <0.01), on the number of 

piglets at weaning 2.38% (p <0, 01) and the safety of piglets before weaning 

1.87% (p <0.05). Whereas the probabilistic influence of this factor on the fertility 

has not been established. The interaction of these factors had little effect on the 

weight of the nests of piglets at weaning. 

There were no regularities of the dependence of the growth intensity of 

piglets and their payment for feed in increments during rearing and fattening from 

the design features of the ventilation system of the premises of negative and 

uniform pressure during the suckling period. 

  Slaughter and meat and fat qualities of pigs were significantly affected by 

pre-slaughter live weight, while no effect on these performance indicators - 

ventilation systems during the suckling period - was established. 

At the third stage of research it was found that the introduction of the 

nitrogen-containing drug Triun helped to reduce the ammonia content in the air by 

11.1 - 49.5% and did not affect the content of carbon dioxide and hydrogen sulfide 

and humidity. 

It was also found that the use of toys in machines for keeping piglets on 

rearing increased the average daily gain during rearing by 3.14… 6.61% (p <0.01) 

and during fattening by 2.81… 5.17% (p <0.05), an increase in the weight of 

animals at 180 days of age by 3.7 kg, and a decrease in the age of reaching 100 kg 

by 5.8 days. 

The economic efficiency of the research amounted to UAH 1,478,133. 
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For the first time, the respondent conducted a comparative assessment of 

the impact of different types of ventilation on the microclimate parameters in 

rooms for single and conditionally pregnant sows and in rooms where the 

technological group of suckling sows is kept together with suckling piglets in the 

steppe of Ukraine. The analysis of influence of the created conditions under 

traditional and geothermal systems of creation of a microclimate, and also uniform 

and negative types of ventilation of livestock rooms, on reproductive qualities of 

hybrid sows of specialized lines of Irish selection and on realization of the 

potential of fattening qualities of their offspring created by these factors. greasy 

qualities of their carcasses. 

The influence of the nitrogen-containing drug Triun on the formation of 

indoor microclimate indicators was studied. 

The study of the influence of the pre-slaughter weight of pigs on their 

slaughter and meat-fat qualities, which were kept in the systems of creating a 

microclimate with the help of ventilation systems of negative and uniform 

pressure, continued. 

Knowledge of the dependence of pig productivity on the use of toys during 

their rearing has been expanded. 

The practical significance of the obtained results. Based on the research 

results, the expediency of using a geothermal system to create a microclimate in 

the premises for keeping single and conditionally pregnant and suckling sows in 

the climatic zone of the steppe of Ukraine has been established. This ventilation 

system improved the safety of piglets before weaning by 1.05… 1.94%, increasing 

their number in the nest during this period by 1.58… 3.17%, increasing the weight 

of one piglet at weaning by 2.87… 9, 83% and the nest weight of piglets in this 

period by 3.82… 11.57%. 

Advantages in pig productivity were established with the use of uniform 

pressure ventilation system in piggeries for suckling sows. Due to the improvement 

of microclimate parameters, in such piggeries the number of piglets at weaning 

increased by 2.19… 5.08%, their safety before weaning by 2.01… 3.66%, the 
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weight of one head for this period by 0.41… 5 , 18%, and nest weight 2.76… 

10.43%. 

The use of toys in machines for keeping piglets for rearing increased the 

average daily gain during rearing by 3.14… 6.61%, and during fattening by 2.81… 

5.17%, increasing the weight of animals at 180 days of age by 3 , 7 kg, and 

reducing the age of reaching 100 kg by 4.8 days. 

Based on the obtained data, proposals were put forward and implemented for 

the production of LLC SPE "Globinsky Pig Complex" Globinsky district of 

Poltava region and PE "Sigma" Dnieper district of Dnepropetrovsk region. The 

obtained materials are also used in the educational process of Sumy National 

Agrarian University in the form of video presentation material for students in the 

disciplines "Technology of livestock production" and "Animal Hygiene", which is 

confirmed by the relevant acts. 

Personal contribution of the applicant. 

The applicant, with the help of a supervisor developed the theme, direction, 

and research schemes. Literary sources on the topic were independently developed, 

research methods were studied and applied, and all necessary research was 

conducted. The analysis and processing of the received data on the basis of which 

the results and the conclusions which are stated in the dissertation work and are 

introduced on manufacture and in educational process are formulated. 

Approbation of dissertation results. 

The materials of the dissertation were reported, discussed and received a 

positive assessment at scientific and practical conferences: All-Ukrainian 

conference "Current state and prospects of livestock development in Ukraine in 

terms of European integration" (Kherson, 2019); at the IV International Scientific 

and Practical Conference "Technology of production and processing of livestock 

products: history, problems, prospects" (Sumy, 2019); All-Ukrainian student 

scientific conference dedicated to the International Student Day. (Sumy, 2019); 

international scientific-practical conference "Current state and prospects of 

livestock development in Ukraine in terms of European integration" (Kherson, 
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2020); at the I International Scientific and Practical Conference "Innovative 

Aspects of Animal Husbandry Development" dedicated to the 80th anniversary of 

the Honored Worker of Agriculture of Ukraine, Doctor of Agricultural Sciences, 

Professor Vera Sergeevna Topikha (Mykolaiv, 2020). 

Key words: sow, piglet, specialized line, productivity, ventilation, 

microclimate, air, temperature, gas composition, humidity, growth, growth 

intensity, season of the year, feed conversion. 
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ВСТУП 

З часів XIX ст. на території України свинарство міцно закріпило за 

собою статус традиційної галузі тваринництва, а завдяки ряду біологічних 

особливостей, таких як: всеїдність, скоростиглість, багатоплідність, 

великоплідність, та відносно великій забійній вазі при порівняно незначних 

витратах кормів на одиницю продукції – галузь свинарства займає провідне 

місце в загальному обсягу виробництва м'яса серед інших сфер тваринництва 

в нашій державі.  

Технологічний прогрес та стрімкі темпи розвитку комп’ютерних і 

суміжних технологій примушують з кожним роком все більше і більше уваги 

приділяти вдосконаленню не тільки окремих елементів виробничих процесів, 

але й повній заміні старих систем на більш сучасніші, з метою забезпечення 

максимальної ефективності виробництва. В сучасних ринкових умовах, для 

забезпечення максимальної конкурентоспроможності, потрібно значну увагу 

приділяти питанням забезпечення здоров’я та благополуччя тварин, а 

особливо молодняку та новонароджених поросят, шляхом впровадження 

новітніх технологій та результатів найсучасніших світових досліджень в 

галузях утримання, годівлі та селекції тварин на кожному з етапів 

виробництва свинини.  

Створення та підтримка належного мікроклімату в приміщеннях для 

утримання свиней впродовж всього року є обов’язковою умовою 

забезпечення не тільки хорошого здоров'я тварин, а й максимальної реалізації 

їх генетичного потенціалу [163]. 

За сучасних технологій утримання тварин, недотримання нормативних 

параметрів мікроклімату, як було неодноразово доведено науковцями [2, 

172], призводить до небажаних стресових ситуацій, які спричиняють 

захворювання, погіршення конверсії корму, підвищення витрат енергоносіїв, 

та скорочення тривалості продуктивного періоду життя у маточного поголів'я 

на 15-20%, а температурний режим, що не відповідає нормі, негативно 

відображається на репродуктивних функціях свиноматок [51, 66].  
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Постійна селекція свиней на підвищення їхньої м’ясності, яка 

призводить до зниження прошарку підшкірного жиру, також вимагає 

корекції задля підтримання кліматичних параметрів у приміщеннях [105].  

Виходячи з цього, питання щодо порівняння різних систем вентиляції 

та вивчення залежності продуктивних та відтворювальних якостей свиней від 

техніко-технологічних процесів створення мікроклімату в приміщенні для 

їхнього утримання, вбачається актуальним та потребує поглибленого 

дослідження. 

Актуальність теми. Завдяки науково-технічного прогресу в 

свинарство впроваджується новітні науково-практичні досягнення. Особливо 

швидкими темпами впроваджуються техніко-технологічні рішення систем 

утримання свиней. Ці рішення здебільшого копіюються з передових 

підприємств країн з розвинутим свинарством, але без врахування 

геокліматичних особливостей розташування свинокомплексів та генетичних 

особливостей тварин. Тому актуальним є питання вивчення впливу різних 

техніко-технологічних рішень утримання свиней ірландської селекції в 

умовах промислової технології степу України. 

І, як результат, метою дисертації є оптимізація техніко-технологічних 

умов утримання свиней ірландської селекції в умовах промислової технології 

шляхом порівняння різних систем створення мікроклімату, вивчення їх 

впливу на відтворні якості свиноматок та ріст підсисних поросят впродовж 

року, і розробка заходів по покращенню умов утримання свиней різних 

технологічних груп.  

Поставлена мета вирішувалась за допомогою наступних завдань: 

 дослідити залежність показників мікроклімату в приміщеннях 

для утримання холостих і умовно поросних свиноматок від 

класичної та геотермальної системи вентиляції в різні пори року; 

  встановити вплив параметрів мікроклімату створюваних 

класичною та геотермальною системи вентиляції в приміщеннях 
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для утримання холостих і умовно поросних свиноматок в різні 

пори року на їх відтворювальні якості; 

 визначити річну динаміку параметрів мікроклімату в 

приміщеннях для утримання підсисних свиноматок за класичної 

та геотермальної системи вентиляції; 

 дослідити вплив класичної та геотермальної систем створення 

мікроклімату в приміщеннях для лактуючих свиноматок на їх 

відтворні якості в різні пори року; 

 встановити залежність відтворювальних якостей свиноматок, 

інтенсивності росту їх приплоду, відгодівельних, забійних та 

м’ясо-сальних якостей свиней від систем вентиляції негативного 

та рівномірного тиску в приміщеннях для підсисних свиноматок.  

 визначити залежність параметрів мікроклімату в приміщеннях 

для відгодівлі свиней від ступеню наповненості гнойозбірних 

ванн та кліматичних параметрів зовні приміщення; 

 проаналізувати вплив додавання в гнойозбірні ванни препарату 

Тріюн на газовий склад та вологість повітря в приміщенні для 

відгодівлі свиней; 

 дослідити залежність продуктивності свиней від наявності 

іграшок в станках для їх дорощування; 

 розрахувати економічну ефективність досліджень. 

Об’єкт дослідження: процеси створення параметрів мікроклімату в 

свинарниках для різних технологічних груп свиней та формування 

продуктивних якостей свиней;  

Предмет дослідження: мікроклімат в свинарських приміщеннях, 

відтворні, відгодівельні та м’ясо-сальні якості свиней.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно тематичних планів науково-

дослідних робіт кафедри технології кормів та годівлі тварин Сумського 

національного аграрного університету у період з 2016-2020 рр.: 

«Удосконалення існуючих та розробка нових техніко-технологічних рішень 

промислових технологій виробництва свинини й розробка на їх основі 

об’ємно-планувальних рішень сучасних свинарських підприємств» (№ 

державної реєстрації 0117U004088). 

Методи досліджень. Для досягнення поставлених нами завдань 

використовувались наступні методи дослідження: аналітичні (огляд джерел 

літератури, аналіз і узагальнення отриманих результатів), зоотехнічні 

(показники продуктивності), біометричні (визначення середніх величин та їх 

похибок, коефіцієнтів варіації), фізико-хімічні (фізичні властивості та 

газовий склад повітря, якісний та хімічний склад продуктів забою), 

економічні (розрахунок економічної ефективності досліджень) та статистичні 

(обробка отриманих даних). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведена 

порівняльна оцінка впливу різних типів вентиляції на параметри 

мікроклімату в приміщеннях для утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок та в приміщеннях, де утримувалась технологічна група 

лактуючих свиноматок разом з поросятами-сисунами, в умовах степу 

України. Також проведений аналіз впливу створених умов за традиційної та 

геотермальної систем створення мікроклімату, а також рівномірного та 

негативного типів вентиляції тваринницьких приміщень на відтворні якості 

гібридних свиноматок ірландської селекції та відгодівельні якості 

отриманого від них приплоду і м’ясо-сальні якості їх туш. Вивчено вплив 

рівня наповненості гнойозбірних ванн та внесення азотоутримуючого 

препарату Тріюн на формування показників мікроклімату в приміщенні. 

Набуло подальшого розвитку вивчення впливу системи створення 

мікроклімату на ріст, відгодівельні та м’ясо-сальні якості свиней.  
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Розширено знання стосовно залежності продуктивності свиней від 

використання іграшок в період їх вирощування. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів 

проведених нами досліджень встановлена доцільність використання 

геотермальної системи створення мікроклімату в приміщеннях для 

утримання холостих і умовно поросних та підсисних свиноматок в 

кліматичній зоні степу України. Така система вентиляції забезпечила 

покращення збереженості поросят до відлучення на 1,05…1,94%, збільшення 

їх кількості в гнізді на цей період на 1,58…3,17%, підвищенню маси одного 

поросяти при відлученні на 2,87…9,83% та маси гнізда поросят в цей період 

на 3,82 …11,57%.  

Встановлено переваги в продуктивності свиней за використання 

системи вентиляції рівномірного тиску в свинарниках для підсисних 

свиноматок. За рахунок покращення параметрів мікроклімату в таких 

свинарниках підвищилась кількість поросят при відлученні на 2,19…5,08%, 

їх збереженість до відлучення на 2,01…3,66%, маса однієї голови на цей 

період на 0,41…5,18% та маса гнізда 2,76 …10,43%. 

Використання іграшок в станках для утримання поросят на 

дорощуванні сприяло: підвищенню середньодобових приростів під час 

дорощування на 3,14…6,61% та під час відгодівлі на 2,81…5,17%, 

збільшенню маси тварин в 180-добовому віці на 3,7 кг, та зменшенню віку 

досягнення маси 100 кг на 4,8 доби. 

Базуючись на отриманих даних, висунуті та впроваджені пропозиції 

виробництву ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» Глобинського 

району Полтавської області та ПП «Сігма» Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області. Також отримані матеріали використовуються в 

навчальному процесі Сумського національного аграрного університету у 

вигляді відео презентаційного матеріалу для студентів з дисциплін 

«Технологія виробництва продукції свинарства» та «Гігієна тварин». 
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Особистий внесок здобувача. 

Здобувачем спільно з науковим керівником було розроблено тематику, 

напрям та схеми досліджень. Самостійно були опрацьовані літературні 

джерела за темою, вивчені та застосовані відповідні дослідженням методики, 

проведені всі необхідні дослідження. Здійснено аналіз та обробку отриманих 

даних, на основі яких сформульовано результати та висновки, що викладені в 

дисертаційній роботі, впроваджені на виробництві і в навчальному процесі.  

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та 

отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: 

всеукраїнській конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку 

тваринництва України в умовах Євроінтеграції» (Херсон, 2019); на ІV 

міжнародній науково-практичній конференції «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 

2019); всеукраїнській студентській науковій конференції, присвяченій 

Міжнародному дню студента (Суми, 2019); міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України 

в умовах Євроінтеграції» (Херсон, 2020); на І міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційні аспекти розвитку галузей 

тваринництва», присвяченій 80-річчю від дня народження Заслуженого 

працівника сільського господарства України, доктора сільськогосподарських 

наук, професора Віри Сергіївни Топіхи (Миколаїв, 2020). 

Публікації. Основні положення та результати проведених досліджень 

опубліковано у 13 наукових працях, із них 6 статей – у наукових фахових 

виданнях України, з яких 4 включено до міжнародних наукометричних баз 

даних, 1 стаття – у виданнях індексованих в Web of Science, 1 стаття в 

зарубіжному науковому виданні. Та 5 публікацій у матеріалах міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій. 
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Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається із вступу, 

огляду літератури, загальної методики та основних методів досліджень, 

результатів досліджень та їх узагальнення, висновків і пропозицій 

виробництву, списку використаної літератури та 12 додатків. Робота 

викладена на 205 сторінках комп’ютерного тексту, містить 32 таблиці та 47 

рисунків. Список використаних літературних джерел включає 183 

найменувань, з яких 27 – латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Сучасний стан свинарства в Україні та світові тенденції в 

галузі  

 

Сільське господарство України є однією з основних та провідних 

галузей економіки нашої країни. Потенціал даної галузі значно перевищує 

потреби внутрішнього ринку країни і як результат, вітчизняні 

сільгоспвиробники постачають свою продукцію в більше ніж 190 країн світу.  

Станом на 2019 рік аграрний сектор складає 18% ВВП України і 

приносить близько 40% валютної виручки. При правильному управлінні та 

підвищенню рівня інвестиційної привабливості, можливо значно розширити 

участь України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською 

продукцією та зробити вагомий внесок у розв'язання світової проблеми 

голоду. Природній приріст популяції людей в світі, який за даними ООН (за 

2019 р.) становить 1,08% на рік, спричиняє в свою чергу зростання 

актуальності розвитку виробництва продовольства в цілому. Але пріоритет 

розвитку саме галузі свинарства тісно пов’язаний не тільки з економічним 

станом в країні і світі, а й з важливими біологічно-господарським 

особливостям та корисними ознаками свиней, такими як: багатоплідністю, 

великоплідністю, всеїдністю, поліестричністю, економним використанням 

кормів, високим забійним виходом, скороспілістю та енергетичною цінністю 

продуктів забою. Також не слід забувати, що м’ясо свиней містить в собі всі 

необхідні для людини незамінні амінокислоти, такі як: лізин, триптофан, 

метіонін, незамінні жирні кислоти, а також весь комплекс вітамінів. Всі ці 

фактори роблять даний напрямок дуже привабливим як для промислових 

підприємств, так і для індивідуальних та малих фермерських господарств. 

Експорт продукції свинарства є дуже спокусливим як для виробників, так і для 

переробників, через можливість потрапити на світові ринки за вищою ціною. 
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Зокрема, в умовах поширення АЧС в світі, попит на свинину в глобальному 

масштабі тільки зростатиме. Крім цього, можливість експортувати свинину 

зменшує тиск на внутрішні ціни у разі надлишкової пропозиції продукції [3, 15, 

24]. 

Вважається, що нормою для людини є 100-105 г білка на добу, в тому 

числі 65-67 г тваринного походження. Слід звернути увагу, що в нежирному 

м’ясі свиней кількість повноцінних білків становить 90%, тоді як у яловичині 

та баранині – 75-85%. Коефіцієнт використання білків для нежирної свинини 

і телятини становить 90%, яловичини – 75%, баранини – 80% [38, 138]. 

Сукупність цих факторів і обумовила перевагу виробництва м'яса 

свинини у порівнянні з іншими видами тварин як в Україні, так і в більшості 

розвинених країн світу. Сучасне виробництво свинини характеризується 

швидкими темпами збільшенням виробничих потужностей за рахунок 

швидкого розвитку науково-технічного прогресу та спрямованого 

формування генофонду. Це надає можливість розводити генетично кращих 

тварин та сприяє стабільному зниженню затрат на виробництво при 

збереженні високої якості кінцевого продукту, а глобальний попит на нього 

стабільно зростає, в тому числі залежно від підвищення економічного рівня 

країн, що розвиваються [39, 116, 152, 156].  

У 2018-му році, за оцінками FAO та OECD, глобальне споживання м’яса 

становило майже 327 млн т, що на 18,5% або на 51 млн т більше ніж у 2008-му. 

Дані джерела, також прогнозують збільшення цих показників на 11% та 

перевищення 363 млн т до 2028-го року. З них частка споживання свинини буде 

складати більше 35% (130 млн т). За даними 2018 року, споживання продуктів 

зі свинини в світі склало близько 120 млн т, а за прогнозами експертів, в 

наступне десятиріччя цей показник зросте на 7,5%, з яких близько 59% 

споживання припадає на країни Азії (що майже 71 млн т в рік). 

Абсолютним світовим лідером ринку свинини є Китай, де кількість 

спожитої свинини населенням складає понад 55 млн т (майже 40 кг на 

людину). Закономірно й те, що Китай займає перше місце за обсягами 
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виробництва свинини. У 2018-му році, показник забійної маси склав 54 млн 

т, що близько 45% від глобального виробництва м’яса свиней, 1,5 млн т з 

якого імпортується (16% світових обсягів імпорту) [81, 82, 85]. Наступним за 

рівнем привабливості ринком збуту в східному регіоні є Японія. За обсягами 

імпорту ця країна займає друге місце в світі, а відставання від лідера у 2018-

му не перевищувало 7%. Наступною з країн, на азійському ринку свинини, за 

чисельністю поголів’я та обсягами виробництва є В’єтнам – 3% від світового 

показника (3,6 млн т). Хоча рівень самозабезпеченості у 2018-му році в цій 

країні перевищував 97%, збільшення останнього не встигає покривати 

зростаючий попит, що дає експертам підстави прогнозувати збільшення 

обсягів імпорту свинини до 98 тис. т [45, 135]. 

Російська Федерація за обсягами виробництва та ємністю ринку, 

співставна з В’єтнамом, а споживання свинини в розрахунку на особу відстає 

від показника попередньої країни на третину та становить 25,5 кг/рік. Але 

експерти FAO та OECD також прогнозують значне збільшення обсягів 

імпорту свинини у майбутньому. На країни континенту Латинської Америки 

припадає понад 7% глобального споживання свинини, що в перспективі 

можуть збільшитись та перевищити 8%. 

Найбільшим експортером свинини у світі є країни Європейського 

Союзу – 23 тис. т свинини забійною масою (2-ге місце за виробництвом 

свинини в світі, 19% від загальних обсягів). Країни ЄС експортують на 

зовнішні ринки близько 13% (більш ніж 3 тис. т), але обсяги виробництва 

найвірогідніше не зростатимуть. На думку аналітиків, до 2028 р. можливе 

послаблення внутрішнього споживання свинини на 2%. 

США покриває 10% глобального виробництва, та посідає шосте місце 

серед найбільших імпортерів свинини з показником 6,8% глобального попиту 

на цей вид м’яса та займає другу сходинку у рейтингу найбільших 

експортерів з показником в 29% світового експорту. Саме ЄС та США 

забезпечує більше ніж 60% глобального експорту продукції свинини 

створюючи між собою постійну конкуренцію на цьому ринку. Наступною в 
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переліку найбільших експортерів є Канада, вона покриває 17% світового 

попиту на свинину. Свинарство Канади значно більше залежить від 

експортних операцій ніж інших країн, так як з 2,1 тис. т виробленої свинини 

(що складає 1,7% світових об’ємів) на зовнішні ринки спрямовується близько 

75%. Бразилія експортує в три рази менші обсяги ніж Канада, а саме 6% 

світового експорту свинини (0,56 млн т) та посідає четверте місце. 

Виробництво свинини в Бразилії стабільно зростає до показника 4 млн т, що 

складає 3,3% від загальних світових обсягів, що в майбутньому за 

прогнозами може становити більш ніж 4,5 млн т свинини [31, 82].  

Значним фактором впливу на виробників продукції свинини стало 

поширення АЧС. Глобальних масштабів це захворювання свиней набуло 

після виявлення перших випадків в Китаї, Камбоджі, Північній Кореї, Лаосі, 

Монголії та В'єтнамі, де в результаті спалаху за рік знищили майже 5 млн. 

свиней. 

Спалах цього захворювання мав значний вплив на ріст внутрішніх цін 

та на збільшення активності світових експортерів, що в свою чергу стало 

значною підтримкою внутрішніх цін на свинину в цих країнах [75].  

Промислове свинарство в Україні розвивалось у декілька етапів. В 1981 

році в складі СССР, в УРСР була зафіксована рекордна чисельність поголів’я 

свиней – майже 20 млн гол., а його концентрація на промислових комплексах 

становила близько 79%, незважаючи на тогочасний стан матеріальної та 

технологічної бази. В той період, на усіх категоріях господарств було 

вироблено 1576,3 тис. тон свинини (у забійній масі), що становить близько 

30-31 кг на одну людину. УРСР на той період посідала 5-те місце в світі за 

кількістю поголів’я свиней – після Китаю, США, Росії та Німеччини. Що дає 

нам змогу вказати на значний потенціал вітчизняного виробництва свинини 

та ще більші можливості його розвитку за умов використання останніх 

техніко-технологічних рішень і загального розвитку галузі. За часів 

незалежності, спостерігались наступні зміни в чисельності поголів’я: у 1990 

році поголів’я свиней становило 19947 тис. голів, у 1995 році – 13946 тис., у 
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2000 році – 7652,3 тис., у 2005 році – 7052,8 тис., у 2010 році – 7960,4 тис., у 

2015 році – 7350,7 тис. голів, з них 50,8% в сільськогосподарських 

підприємствах – 3732,8 тис. та 49,2% (3617,9 тис. голів) у господарствах 

населення [134, 142]. 

В другій половині 2010-х відбулися зміни не тільки в кількості 

свинопоголів’я промислових підприємств, а й в самій структурі. Ці зміни 

були обумовлені низкою різноманітних вагомих факторів: складна ситуація 

на сході України, падіння курсу національної валюти і, як результат, 

зниження купівельної спроможності населення в цілому, поширення АЧС, 

втрата ринку експорту до Російської федерації, законодавчі та податкові 

зміни. В порівнянні з 2015 роком (2,7 тис. сільськогосподарських 

підприємств, 3,7 млн свиней на утриманні), на початок 2019 р., число 

операторів зменшилось на тисячу, а поголів’я – на 0,34 млн гол.. За даними 

2018-го року 15 найбільших операторів галузі утримували близько 52% 

поголів’я промислових свиноматок та у відповідній мірі забезпечували, що 

найменше, половину промислової пропозиції живих свиней забійних 

кондицій. Зокрема якщо на початку 2015-го у господарствах з поголів’ям 

понад 5 тис. голів утримували 67% промислового поголів’я. Торік і на 

початку 2019-го на таких свинофермах сконцентровано близько 72% 

поголів’я. Хоча кількість свиногосподарств за 2018-й скоротилася більш ніж 

на дві сотні (за рахунок виходу з галузі виробників з поголів’ям менше 2 тис. 

свиней), відзначається продовження розвитку сектору за рахунок 

укрупнення. В результі, 13 свиногосподарств наростили виробничі 

потужності та увійшли до когорти виробників з поголів’ям 2-5 тис. свиней, 

стільки ж само господарств перетнуло десятитисячний поріг [61]. 

Асоціація «Свинарі України» (АСУ) сформувала рейтинг 

найпотужніших свиногосподарств нашої держави. В цей перелік 

промислових операторів ввійшли ті чий розвиток якісно і кількісно впливає 

на результати роботи галузі. Станом на 1 січні 2019 р. очолює даний рейтинг 

ПрАТ «АПК-Інвест» (Донецька обл.) із загальним поголів’ям 290,6 тис. та 
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реалізацією свиней у живій масі за рік – 58183 т. Друге місце посідає СП 

ТОВ «Нива Переяславщини» (Київська обл.), загальне поголів’я якого 

становить  195,9 тис., а реалізація свиней у живій масі за рік – 35000 т. Третє 

– ТзОВ «Гудвеллі» (Івано-Франківська обл.), загальне поголів’я – 187,0 тис, 

реалізація свиней у живій масі за рік – 38543 т. Наступна сходинка – ТОВ 

«НВП Глобинський свинокомплекс» (Полтавська обл.), загальне поголів’я – 

154,3 тис, реалізація свиней у живій масі за рік – 34000 т. Замикає п’ятірку 

лідерів – ПАП «Агропродсервіс» (Тернопільська обл.) з загальною 

чиседбностью поголів’я – 119,5 тис., та реалізаціею свиней у живій масі за 

рік – 24600 т. [53, 96,140]. 

Опираючись на вищезгадані статистичні дані та враховуючи думки 

таких науковців як: І. Баньковска [4], С. Гнатюк [39], С. Іванов [56, 57], М.І. 

Ібатуллін [55], В. П. Рибалко [119, 120], А. В. Лихач [70], М.Г. Повод [103, 

104] та ін., можна впевнено констатувати той факт, що українське свинарство 

має всі необхідні передумови для подальшого розвитку та росту з 

розрахунком не тільки на внутрішній ринок, а й з перспективою експорту. 

Одним з пріоритетних завдань на сьогоднішній день є збільшення 

виробництва м'яса в нашій країні без збільшення його собівартості та падіння 

попиту на продукцію за рахунок росту цін.  

Основою для вирішення цієї задачі є покращенням генетичної 

складової, але для повного розкриття генетично закладених ознак, 

максимальну увагу також потрібно приділяти всім складовим технологічного 

процесу, а особливо – удосконаленню годівлі та умов утримання свиней [119, 

121, 154]. 
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1.2. Фактори, які впливають на продуктивні якості свиней 

У свинарстві прийнятий такий поділ на статево-вікові групи: кнурі-

плідники; холості, умовно поросні, поросні та підсисні свиноматки; 

ремонтний молодняк; поросята-сисуни; поросята на дорощуванні; молодняк 

на відгодівлі [71, 72]. Для кожної статево-вікової групи існують свої норми 

годівлі та утримання яких необхідно дотримуватись для забезпечення 

максимального рівня продуктивності на кожному з етапів [98].  

Одним з початкових факторів, що в подальшому впливає на ріст та 

розвиток поголів’я є генетика та методи її використання. Сучасне економічно 

ефективне свинарство неможливо уявити без гібридизації, яка 

використовується для отримання ефекту гетерозису. Існує три форми 

гетерозису: соматичний – спрямований на покращення середньодобових 

приростів та технологічних показників м’яса; репродуктивний – для 

підвищення відтворювальних показників; адаптивний – що підвищує 

пристосованість та адаптацію тварин до стресу та несприятливих факторів 

навколишнього середовища. Максимального ефекту гетерозису можна 

досягти при схрещуванні ліній, порід, або груп тварин в яких була уже 

проведена селекція за різними ознаками, тобто тих що мають різний набір 

алелей різноманітних генів, що забезпечують успішну передачу цих 

господарсько-корисних ознак товарним гібридам [94, 112].  

Одною з проблем вітчизняної селекції було те, що наші науковці 

намагалися вивести універсальну породу, але навіть з урахуванням та 

дотриманням усіх принципів бонітування це виявилось непосильною 

задачею. Оціночні індекси, що використовувались в «радянському» 

свинарстві, характеризували більше фенотип ніж генетичну цінність тварин, 

а при високому рівні продуктивності поголів’я, оцінювання згідно з 

«Інструкцією з бонітування свиней» не завжди дозволяє отримати точні 

результати для ведення селекційної роботи, оскільки 92-96% тварин 

відносять до класу еліта навіть при суттєвих відмінностях в значенні 

селекційної ознаки [17].  
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Зараз в Україні і світі надають перевагу індексній селекції. Даний 

метод полягає в відборі тварин на основі інтегрованого оцінювання їх 

селекційної цінності при якому недоліки однієї з ознак компенсуються 

перевагами іншої. Таким чином, бракування тварин проводять за гнучкою 

схемою, що значно підвищує економічний ефект селекції. Застосування 

індексів дозволяє оцінити тварин за комбінацією основних показників їх 

продуктивності з урахуванням економічного та генетичного значення кожної 

з ознак, а також розрахувати комплексну селекційну цінність тварини [37].  

На сучасному етапі розвитку світової генетики неможливо уявити 

генетичне поліпшення порід свиней без застосування BLUP-моделі. Вперше 

цей метод був запропонований професором С. Хендерсоном із 

Корнельського університету у 70-роках ХХ століття. Назва BLUP є 

абревіатурою від англійської Best Linear Unbiased Prediction (найліпший 

лінійний неупереджений прогноз). Даний метод є статистичною процедурою, 

що дозволяє селекціонеру краще використовувати доступну інформацію що 

до продуктивності тварини [33, 88, 181].  

З моменту народження, всі фактори що можуть впливати на тварин 

можна умовно поділити на наступні типи: фізичні (до яких можна віднести 

температуру, відносну вологість повітря, шум, радіацію, швидкість руху 

повітря та ін.); хімічні (надмірна концентрація вуглекислого газу, аміаку, 

сірководню та інших хімічних речовин); кормові (порушення норм годівлі, 

неякісні корми, різкі зміни в раціонах годівлі); біологічні (збудники 

захворювань); технологічні (режими утримання, вік відлучення, вільний 

простір, шум та ін.); транспортні (завантаження, розвантаження, перевезення 

тварин); соціальні або рангові (місце тварин в стаді, ієрархія) [145].  

Також важливим фактором впливу на тварин є відношення до них 

обслуговуючого персоналу. Безліч стресових ситуацій може виникати через 

недотримання принципів гуманності та добробуту [118]. Зважаючи на вимоги 

сьогодення, керівники та фахівці господарства мають приділяти увагу 

питанням забезпечення добробуту тварин з точки зору п’яти свобод: свобода 
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від голоду та спраги (бажано щоб свині мали вільний доступ, як до води так і 

до кормів), це дає змогу підтримувати здоров’я та нормальний ріст та 

розвиток; свобода від дискомфорту (забезпечення комфортного місця для 

життєдіяльності та відпочинку, що відповідає всім необхідним нормам); 

свобода від болю, травм чи хвороби (превентивні заходи, рання діагностика і 

лікування); свобода від страху і страждання (забезпечення спокою та 

відповідних умов поведінки як зі сторони персоналу, так і між особинами в 

групі тварин); свобода прояву природної поведінки (забезпечення контакту з 

собі подібними та надання вільного місця з необхідними умовами) [8, 48, 49, 

161].  

Але, оскільки стрес супроводжується зниженням продуктивності, 

збільшенням захворюваності й відходу тварин, то визначення цих показників 

є критерієм ефективності його профілактики при вдосконаленні технології 

вирощування поросят [151]. Контроль кожного з цих факторів є 

обов’язковою частиною сучасного виробничого процесу. Будь який стрес-

фактор виснажує тварин та впиває на їх адаптацію, і як результат – має вплив 

на продуктивність [57, 67]. Звичайно ж, ми не можемо повністю ізолювати 

свиней від них. Такі технологічні фактори як: раннє відлучення поросят 

[125], переважування, створення технологічних груп [151], щеплення, 

купірування хвостів та інші ветеринарні заходи, є невід’ємною частиною 

виробництва [2, 46, 92]. За даними науковців [1, 73], після відлучення 

поросят від свиноматок на фоні стресової реакції можуть розвиватися різні 

захворювання дихального тракту, шлунково-кишкового тракту, зменшення 

кількості гемоглобіну та еритроцитів, та зниження прирости живої маси.  

У дослідженнях М.І. Гаращука та Л.М. Степченко [29], встановлено 

можливість компенсувати порушення викликані стресом після відлучання за 

допомогою впливу гуміліду. Він посилює гемопоез, активує процеси 

аеробного окиснення та забезпечує ріст активності окремих ферментативних 

систем організму поросят зменшуючи їх захворюваність. 
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Доволі гостро стоїть вирішення питання стресу при транспортуванні 

тварин та тривалості витримки свиней перед забоєм. Як стверджує В. І. 

Тищенко та Н. В. Божко [139] – до цього часу немає єдиного підходу до 

питання технології перед забійної підготовки худоби (особливо свиней) та 

шляхів запобігання травматизму в період транспортування і утримання їх на 

майданчиках м’ясокомбінатів. Якщо свині транспортуються на відстань 100 і 

більше кілометрів, то це супроводжується значною втратою живої маси – до 

2,43%, та зменшує вихід м’яса і негативно впливає на його фізико-хімічні 

показники. Також голодна витримка перед забоєм не має тривати більше ніж 

8 годин. Перевищення даної норми веде до погіршення якості м’яса та 

знижує його вологоутримуючу здатність на 5,8%, а енергетичну цінність на 

цілих 18,5%. Особливо чутливі тварини можуть загинути, наприклад в США 

від стресу під час транспортування гине 3-5% тварин.  

Думки вчених дещо розходяться що до оцінки частки впливу факторів 

на кінцевий показник продуктивності. Л.М. Цой [148], Д. Н. Ходосовский, [5, 

147], М.Г. Повод [104], вважають що частка впливу спадкових факторів на 

продуктивність становить 20-30%, параметри утримання мають вплив в 

мажах 30-40%, а годівля – 40-60%. Але А. Денисов [2] та А. А. Старков [132], 

вказують на те, що порода та генетика обумовлюють від 0 до 16%, умови 

утримання складають частку 15-20%, а повноцінність годівлі має 65-75% 

впливу на рівень продуктивності. Як стверджує Ю. А. Коваль [65] та М. В. 

Чорний з співавторами [150], найвища результативність відгодівлі свиней 

сучасних генотипів залежать від взаємодії трьох факторів «генотип × умови 

утримання × сезон року» (61,4%). На другому місці знаходиться генотип 

(15,8%), на третьому – взаємодія факторів «сезон року × приміщення» 

(11,4%). 

За результатами вивчення впливу факторів на продуктивність свиней – 

більшість вчених визнають, що найбільш суттєвий вплив на неї мають саме 

кормові фактори і тому питання ефективності годівлі активно вивчається 

науковою спільнотою. Закономірним є твердження, що найбільша частка 
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економічних витрат у свинарстві (більше 65% від загальної собівартості 

свинини) припадає на вартість кормів. За дотримання необхідних норм 

утримання в умовах відповідної технології виробництва, на 1 ц приросту 

живої маси свині витрачають не більше 400-450 корм. од. [40], але за даними 

цього ж джерела при неповноцінній або ж незбалансованій годівлі, витрати 

кормів на одиницю продукції може збільшуватись в півтори – два рази 

(залежно від технологічної та статево-вікової групи). Незбалансованість 

раціонів за поживними речовинами на 50 % – збільшує витрати кормів на 30-

35% та зменшує середньодобові прирости. Збалансованість раціонів за 

вмістом енергії та кількістю поживних і біологічно активних речовин дає 

можливість значно підвищити продуктивність тварин, особливо молодняку 

на відгодівлі.  

Проте навіть оптимально високий рівень енергії поряд із 

балансуванням раціону за біологічно повноцінним протеїном за рахунок 

незамінних амінокислот (лізин, метіонін, цистин, триптофан, треонін) макро і 

мікроелементами, та біологічно активними речовинами також не забезпечує 

стовідсоткової реалізації відгодівельної програми якщо господарник не 

приділяє належної уваги системам годівлі. Вивченням питання типів годівлі 

(сухого з самогодівниць, вологого зі зволоженням в кормових автоматах, та 

рідкого мультифазного типу) займались В. Столюк [136], Ю. В. Вдовиченко. 

В. М. Нечмілов, М.Г. Повод. Е. А. Самохіна, Н. Грищенко та ін. [18, 42, 89, 

90, 91, 107], за результатами їх дослідження при порівнянні даних типів 

годівлі встановлено, що за рідкого типу годівлі середньодобове споживання 

корму у поросят було вище на 12,4%, а середньодобовий приріст на 18,3% та 

на 7,0% від аналогів, що утримувались в приміщенні з сухим та вологим 

типом годівлі відповідно. Найкраща збереженість, енергія росту та конверсія 

корму виявилася також у тварин за рідкого типу годівлі. Водночас свині які 

вживали на дорощуванні вологі мішанки із зволоженням їх в коритах 

кормових автоматів, поступалися за відгодівельним показником своїм 

аналогам, у яких під час дорощування був рідкий тип годівлі, але переважали 
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своїх ровесників, котрі в цей період споживали сухий корм із самогодівниць 

[99]. 

Звичайно у системи годівлі рідкого типу є певні недоліки, такі як: вища 

вартість та експлуатаційні витрати на обладнання, коротший термін 

зберігання кормів в порівнянні з іншими типами, потреба в щоденному 

контролі трубопроводів та годівниць, необхідність в чіткому балансуванні 

пропорцій кормосуміші. Також потрібно компенсувати підвищену вологість 

у тваринницьких приміщеннях за допомогою систем регулювання 

мікроклімату, особливо у зимовий період. При неможливості забезпечення 

всіх необхідних умов експлуатації та при неможливості використання 

системи рідкого мультифазного типу годівлі за конструктивних 

особливостей будівлі потрібно звернути увагу на інші системи годівлі. Як 

стверджують фахівці технологи [6, 12, 27, 89, 91], кожен окремий випадок 

при виборі системи годівлі потрібно розглядати індивідуально, з 

урахуванням усіх можливих особливостей. 

Наступним по значенню фактором впливу на прояв продуктивних 

якостей, являються параметри утримання тварин. Слід пам’ятати, що до 

параметрів утримання відносяться не тільки показники tº, NH3, H2S, СО2, 

швидкості руху повітря та відносної вологості повітря, які підтримуються за 

допомогою систем створення мікроклімату, а й безліч інших. На думку М. 

Калинина [60], Н. Ю. Кремпа, М. В. Демчука [68], K. S. Kwon та I. B. Lee 

[165], R. K. Tabase та S. Millet [178], створення прийнятних аероекологічних 

умов всередині тваринницького приміщення також вимагає розуміння 

механізмів утворення та циркуляції пилу. Інтенсивна активність серед 

тварин, кількість тварин та вентиляція є важливими факторами для 

утворення вдихуваного пилу, а вентиляція, температура повітря в 

приміщенні та активність тварин – є важливими факторами для генерації 

пилу що загрожує здоров’ю дихання як свиней, так і персоналу.  

Багато питань що стосуються утримання досі викликають дискусії. За 

повідомленнями В. М. Волощука [23], В. Коваленка [63] та В. Пахно [97], у 
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вітчизняному свинарстві минулих років та зазвичай на промислових 

свинокомплексах, утримання поросних свиноматок відбувалося груповим 

способом до 20 голів. Тоді як згодом, більшого розповсюдження набуло їх 

утримання в індивідуальних станках. Індивідуальне утримання свиноматок 

значно вплинуло на підвищення багатоплідності, живої маси та кількості 

поросят при відлученні. Даний спосіб, як стверджують Н. П. Грищенко [43] 

та А. В. Черненко [149], дає можливості контролю індивідуальної годівлі та 

дозволяє створити кращі умови для догляду та штучного осіменіння. В 

порівнянні з груповими станками, за даного способу значно зменшується 

контакт свиноматки з іншими тваринами та знижується шанс травмування. 

Також не можливо ігнорувати той факт, що утримання в індивідуальних 

станках допомагає в питанні економії простору необхідного для утримання, 

але одночасно це обмежує свиноматку в можливості рухатись. А це на думку 

світової спільноти є порушенням однієї із п’яти свобод, що були зазначені 

вище. Однією з проблем порушення здоров’я і продуктивності свиней є 

відсутність необхідної дози активності, що в результаті може викликати 

гіподинамію [21, 44]. Впровадження моціону, за твердженням дослідників, 

необхідне не тільки для свиноматок, але й для інших технологічних груп. В 

умовах утримання кнурів-плідників моціон позитивно впливало не тільки на 

їх фізіологічний стан, а й на якість отриманої від них спермо продукції [146], 

але надмірна воля також не є правильним рішенням. За повідомленнями М. 

Г. Повода [103, 105] продуктивність свиней усіх досліджуваних генотипів як 

в зимовий так і в літній періоди є вищими саме в спеціалізованих 

приміщеннях, а найнижчою – за утримання в приміщеннях ангарного типу. 

Як альтернативну індивідуальному утриманню свиноматок під тиском 

світової спільноти почали запроваджувати та вивчати систему 

дрібногрупового утримання [52, 154, 158, 162], яка дає змогу дещо 

компенсувати недоліки утримання в фіксованому станку та звести до 

мінімальних показників ризик травмування і прояв агресії в середині групи, 

та одночасно дозволяє налагодити більш індивідуальну годівлю та контроль 
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технологічних процесів. Але на сьогодні вчені не мають однозначної думки 

що до найбільш оптимального способу утримання поросних свиноматок. Так 

в дослідженнях М.С. Варапая [16] та А.А. Тютюнникова [144] навпаки 

стверджується, що утримання свиноматок великими групами з 

використанням кормових станцій є найбільш оптимальним по відношенню 

до індивідуального та дрібногрупового, а продуктивні показники при 

великогруповому утриманні з використанням кормових станцій кращі ніж 

при дрібногруповому та водночас майже не поступаються показникам тварин 

які утримувались в індивідуальних станках.  

Таким чином можна впевнено сказати, що існує досить багато факторів 

які впливають на продуктивність. Всі ці питання потребують комплексних 

досліджень при залученню не тільки спеціалістів в галузі зоотехнії, а й з 

ветеринарних, технічних та економічних галузей. Для створення умов за яких 

будуть враховані всі можливі фактори необхідно провести ще багато 

досліджень та перевірити їх в промислових умовах.  

 

1.3 Особливості різних систем створення мікроклімату 

 

У середніх широтах свині утримуються переважно в обмежених 

тваринницьких приміщеннях з механічною системою вентиляції. В останні 

десятиліття глобальне потепління стало викликом не тільки для людей, але й 

мало значний вплив на галузь тваринництва загалом. Тепловий стрес 

всередині тваринницьких будівель оцінювався за допомогою імітаційної 

моделі клімату в приміщенні яка визначається метеорологічними 

параметрами ззовні приміщення. Як стверджують C. Mikovits с співавторами, 

[170] крім впливу метеорологічних умов, теплове середовище всередині 

будівлі залежить від теплової енергії що виділяться тваринами і 

теплоізолюючих властивостей самої будівлі та вентиляційної системи.  

На думку В. Лихача [71] та А. Пригодіна [114], сучасне виробництво 

продукції свинарства базується на індустріальних технологіях, що 
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передбачають створення оптимального мікроклімату незалежно від 

кліматичних параметрів зовнішнього середовища які змінюються як 

впродовж року так і впродовж доби. Як стверджує М. Калинін [60], від 

вибору системи створення мікроклімату залежать не тільки комфорт 

утримання тварин, а й їх продуктивні показники, адже чим більше енергії 

буде витрачено на подолання несприятливих факторів – тим менше її буде 

витрачено на продуктивні показники. Водночас вагомим додатковим 

завданням також є зменшення витрат енергоносіїв для забезпечення 

належних параметрів як для тварин, так і для обслуговуючого їх персоналу. 

За повідомленнями Г.С. Погодня, О.О. Стародубця, Л.І. Топчія та ін. [113, 

133, 143], при недотриманні належних параметрів мікроклімату в 

приміщеннях для свиней, навіть при повноцінній їх годівлі та високоякісній 

генетичній базі, не вдасться отримати належної високої продуктивності 

свиней. Як стверджує В.А. Гришко [41], в різні пори року залежно від 

параметрів навколишнього середовища, різні системи створення 

мікроклімату по-різному забезпечують ці параметри в середовищі утримання 

тварин.  

На промислових комплексах, як повідомляє K. líkař [166, 167], завжди 

гостро стоїть питання дотримання всіх необхідних правил та санітарно-

гігієнічних норм які забезпечують оптимальні умови утримання, так як 

одним із факторів успішного ведення бізнесу в галузі тваринництва є 

отримання здорового поголів'я. Для досягнення максимальної ефективності 

роботи свиноферми слід забезпечити не тільки добрі умови утримання для 

тварин, а й надійний догляд на всіх етапах виробництва. 

При недотриманні технології утримання тварин на фермах і 

свинокомплексах, як стверджує В. Кабанов [58], часто виникають такі 

захворювання як: актинобацилярна плевропневмонія (АПП), грип (SIV), 

цірковірусна хвороба свиней (PBFD), репродуктивно респіраторний синдром 

свиней (РРСС), мікоплазмоз. Основна ознака цих економічно значущих 

захворювань – ураження органів дихання, так як у тварин вони найбільш 
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уразливі. У зв'язку з цим на його думку, створення оптимального 

мікроклімату в свинарнику – вкрай важлива умова яка повинна бути 

забезпечена відповідно до діючих норм утримання свиней.  

В умовах помірно-континентального клімату України, на думку О. О. 

Стародубця [133], практично не можливо забезпечити мікроклімат 

свинарських приміщень за рахунок лише одних конструктивних 

особливостей та герметизації приміщення. І як стверджує Л. І. Топчій [143], 

необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню оптимальних умов 

мікроклімату не тільки влітку та взимку, а й перехідні пори року, так я цей 

період є найбільш нестабільним і супроводжується різкими змінами 

погодних умов та температурного режиму, що має прямий плив на показники 

в середині приміщення. Часті зміни температури та вологості ззовні, 

можливо компенсувати всередині приміщень в першу чергу завдяки 

налагодженій системі вентиляції яка дозволяє забезпечити комфортний та 

стабільний мікроклімат навіть за мінливих умов навколишнього середовища 

[25, 84].  

Слід пам’ятати, що негативний вплив на організм як тварин так і 

обслуговуючого персоналу має не тільки зависока, а і занизька температура 

повітря. Як повідомлять в своїй роботі M. C. Brumm, D. P. Shelton, R. K. 

Johnson [159], занадто висока температура в свинарнику призводить до 

теплового стресу свиней, та значного зниження їх продуктивності [129]. За 

таких умов тварини починають споживати значно більше холодної води і 

внаслідок споживають корму менше ніж це визначено нормами годівлі. В 

результаті чого погіршується його конверсія, а у тварин виникають проблеми 

зі здоров'ям. Слід пам’ятати що свині втрачають тепло в основному при 

диханні, частота якого збільшується з підвищенням температури.  

Занадто низька температура в свинарниках, за твердженням 

дослідників, навпаки – змушує свиней споживати більше корму, але всю його 

енергію вони використовують в основному для підтримання оптимальної 

температури тіла, а не для необхідного виробничникам росту. Особливо 
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небезпечними, як стверджують В. О. Іванов., Л. В. Романовська та О. О. 

Максименко [56], є різкі коливання температури в свинарниках – перепади 

між денною та нічною температурою. Найчастіше такі коливання 

відбуваються в перехідні пори року, в результаті чого виникають протяги які 

є найбільш шкідливими для таких технологічних груп як поросята-сисуни та 

поросята на дорощувані. Вплив затримки росту на ранніх стадіях 

постембріонального розвитку за рахунок незбалансованості параметрів 

мікроклімату, як стверджують В. П. Степанов [135] та R. K. Tabase з 

співавторами [178], спричиняє дуже високий ризик захворювань які 

відображаються на подальшому розвитку та продуктивності цих тварин та 

завдають економічних втрат. 

В усі пори року, але особливо взимку, та холодними ночами в інші 

пори року, як вважає Ф. де Кок [47], важливо підтримувати вентилювання в 

свинарнику на такому рівні, який буде не тільки відповідати встановленим 

температурним нормам, але й забезпечувати належний рівень виділених 

чадного і вуглекислого газів (CO і CO2), аміаку (NH3) та сірководню (H2S). 

Механічні вентиляційні установки створюють рухомий потік повітря 

незалежно від зовнішніх умов та мають можливість більш детального 

контролю потоку повітря за допомогою комп’ютера і у холодний період, 

незалежно від сили вітру, підтримується надходження свіжого повітря без 

значних втрат тепла. При установці вентиляційних систем, на думку R. K. 

Tabase та групи вчених [174], найбільша увага приділяється саме відведенню 

повітря, роботі персоналу з настройками контролера та місцю забору свіжого 

повітря. 

Мікроклімат тваринницьких приміщень, за визначенням М.О. 

Захаренко з співавторами [128] характеризується: швидкістю руху, 

відносною вологістю, сукупністю фізичного стану повітряного середовища, 

вмісту в ньому вуглекислого газу, аміаку, сірководню та його пиловою і 

мікробною забрудненістю. 

За сучасних технологій утримання тварин, недотримання нормативних 
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параметрів мікроклімату, як було неодноразово доведено науковцями [2, 10, 

14, 32, 49, 174], призводить до небажаних стресових ситуацій які 

спричиняють захворювання, погіршення конверсії корму, підвищення затрат 

на енергоносії та скорочення тривалості продуктивного періоду життя у 

маточного поголів'я на 15-20%. Як вважають В. Козир [66], Г. Кошелева [67], 

Ю. Митник [80] та інші, температурний режим який не відповідає нормі 

негативно відображається також і на репродуктивних функціях свиноматок 

[110].  

Постійна селекція свиней на підвищення їхньої м’ясності, яка 

призводить до зниження прошарку підшкірного жиру, на думку Д. Н. 

Ходосовского [147], також вимагає корекції підтримання кліматичних 

параметрів у приміщеннях.  

Забезпечення та підтримка сталого мікроклімату в приміщеннях для 

утримання свиней за будь яких умов зовнішнього середовища в усі пори року 

та впродовж всієї доби, на переконання M. S., Honeyman, & J. D. Harmon, 

[163] є обов’язковою умовою забезпечення не тільки хорошого здоров'я 

тварин, а й максимальної реалізації їх генетичного потенціалу. 

Беручи до уваги все вищесказане, можна впевнено стверджувати, що 

вирішенню кліматичних питань на об'єкті має приділятися особлива увага. 

Правильна вентиляція в свинарнику повинна закладатися ще на стадії його 

планування та розробки, що допоможе в подальшому зберегти поголів’я від 

небажаних наслідків незадовільної циркуляції повітря в свинарнику [182]. За 

повідомленням М.С. Наримбетова [87] існують різні класифікації систем 

вентиляції приміщень: за способом надходження повітря (природна та 

штучна), місцем дії (місцева і загальна), призначенням (припливна, витяжна, 

припливно-витяжна). Різні системи доцільно встановлювати тільки з 

урахуванням кліматичних умов, а кожне приміщення оцінювати окремо, 

враховуючи всі можливі фактори зовнішнього впливу [79, 100, 101].  

Принципом роботи природної вентиляції на свинофермі на 

переконання K. Andonov, P. Daskalov, та K Martev [157] – є повітрообмін 
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який здійснюється через пори будівельного матеріалу, щілини в стінах, стелі, 

дверях, та вікна. При такій системі за повідомленням P. F. Linden, [168] не 

застосовуються механізовані канали чи повітряні клапани, а обмін повітря 

здійснюється виключно завдяки зовнішній і внутрішній різниці тисків яка 

виникає внаслідок різниці швидкості руху повітря. Вітер з вітряної сторони 

ферми створює високий тиск, при цьому з протилежної сторони будівлі 

повітря буде розрідженим і в результаті цього тиск там буде трохи нижчим. 

Обсяги та швидкість повітрообміну при такій системі будуть залежати він 

конструктивних особливостей будівлі, матеріалів, розмірів відповідних 

отворів та швидкості вітру.  

Як повідомляє О. Г. Скляр з співавторами [130, 131], існує декілька 

поширених схем які забезпечують роботу природної вентиляції: шахтова, 

горизонтальна та аераційна. 

Шахтова схема вентиляції працює за рахунок припливу повітря через 

спеціальні отвори в стінах. Частіше всього такі отвори розміщуються під 

вікнами, рідше для цієї цілі використовують самі вікна. Відпрацьоване 

повітря назовні виходить через шахти. 

Горизонтальна схема вентиляції базується на енергії вітру що 

стимулює здійснення повітрообміну, але така система менш ефективна в 

порівнянні з шахтовою. Щілиноподібні отвори влаштовуються над вікнами і 

під дахом та заповнюються пористим матеріалом. При будівництві 

розраховується правильна ширина будівлі та її положення на місцевості 

відповідно до переважаючих напрямків вітрів. Такий спосіб вентиляції, як 

повідомляє М.С. Наримбетов [87], широко застосовується в країнах які 

розташовані в теплих кліматичних зонах планети. 

Робота аераційної схеми вентиляції бере за основу циркуляцію 

повітряних мас, що створюється як результат виділеного тваринами тепла 

при одночасному впливі повітряного тиску на будівлю. Здійснюється аерація 

за допомогою аераційних ліхтарів, спеціальних вентиляційних каналів, 

фрамуг та вікон. 
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Основним недоліком всіх природніх типів вентиляції за 

повідомленнями H. L Choi [160], L. Rong [175], K. Van Huffel та Van't Klooster 

з співавторами [179, 180], є той факт що вони не забезпечують необхідний 

рівень повітрообміну в різні періоди року і взагалі не піддаються 

регулюванню. Таку систему доцільно використовувати лише в тих країнах та 

місцях, де природні умови є стабільними, а їх коливання протягом року – 

мінімальними.  

Більш сучасним та ефективним методом як стверджує Oberreuter M. 

[172] та інші, є механічна вентиляції. Вона включає в себе комплекс 

вентиляторів і повітроводів, що забезпечують постійний повітрообмін у 

приміщенні та значно менше залежать від зовнішніх метеорологічних умов 

ніж у природних типів вентиляції. Деякі типи механічної вентиляції, як 

зазначає Н. І. Болтянська [10, 11], можуть за необхідності включати в себе 

пристрої для обробки, підігрівання, охолодження, зволоження чи осушення 

повітря, що надходить у приміщення, та очищення забрудненого повітря, яке 

викидається назовні. При механічній вентиляції організований рух повітря 

виникає за рахунок різниці тисків, що створюється вентиляторами. Вона 

застосовується у вентиляційних системах із значними аеродинамічними 

опорами, які виникають у випадках складної обробки та розподілу повітря. 

Механічна вентиляція за класифікацією що приведена в публікаціях В. 

Божко [9] може бути припливною, витяжною, а також припливно-витяжною .  

Робота витяжної вентиляції заснована на механічному видаленні з 

внутрішніх приміщень відпрацьованих повітряних мас і вільному доступі 

чистого повітря через спеціалізовані припливні отвори та щілини, які 

знаходяться в зовнішніх огородженнях, вікнах, воротах, дверях або панелях в 

стінах [5, 19, 95, 126,]. 

При припливній системі, повітря подається механічним способом з 

спеціальних отворів під стелею, а внутрішні повітряні маси під дією 

повітряного напору видаляються через спеціальні вентиляційні щілини, які 

розташовуються внизу стін, або через канали. Переваги цієї системи в тому, 
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що повітря на вході можна підігріти, або навпаки охолодити, очистити від 

пилу, або зволожити [19, 127,130]. 

Припливно-витяжна вентиляційна система застосовується досить часто 

на великих промислових об'єктах. Така система відрізняється надійністю і 

поєднанням в собі переваг двох попередніх. В сучасних тваринницьких 

приміщеннях застосовують автоматичне регулювання припливу, витяжки та 

підігріву повітря [10, 19, 130, 171].  

На сьогоднішній день самою економічною і досить ефективною 

вважається система вентиляції негативного тиску всередині приміщення із 

застосуванням подачі холодного повітря зверху-вниз за допомогою витяжних 

вентиляторів і комп'ютерного клімат контролю. За капітальними витратами 

схема вентиляції «зверху-вниз» є менш витратною у порівнянні з усіма 

іншими розглянутими варіантами [19].  

Велике значення також приділяється енергетичним затратам систем 

вентиляції особливо в пікові періоди року, як за низької, так і за високої 

температур зовнішнього середовища. Частковим рішенням цієї проблеми в 

останні роки є робота по створенню засобів для підтримки мікроклімату з 

використанням природних відновлювальних ресурсів, одним з яких є 

відносно постійна температура глибоких шарів ґрунту. Опираючись на цей 

принцип розроблена геотермальна система вентиляції, яка включає в себе 

підземні тунельні повітропроводи, в яких повітря взимку підігрівається, а 

влітку охолоджується за рахунок великої площі контакту, що створюється 

шляхом заповнення цих повітропроводів камінням різного діаметру. 

Принцип дії такої вентиляції, як зазначає P.D Patel. з співавторами [173], 

полягає в тому, що повітря за рахунок розрідження яке створюється 

даховими вентиляторами, потрапляє в приміщення через підземний 

повітропровід розташований на відповідній глибині в ґрунті. Взимку повітря 

підігрівається, а влітку охолоджується за рахунок постійної температури і 

вологості на певній глибині ґрунту. Далі це повітря через повітропроводи, що 

знаходяться під станками та дифузори, попадає в свинарник та циркулює із 
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вже присутнім там повітрям. Відпрацьоване повітря за допомогою 

вентиляторів відбирається з під решітчастого простору, що сприяє активному 

виводу відпрацьованих газів з приміщення. За рахунок цього, в порівнянні з 

традиційною системою створення мікроклімату негативного тиску, що 

працює за принципом припливу повітря через стінні клапани, геотермальна 

система вентиляції менш чутлива до перепадів температури, швидкістю руху 

та відносною вологістю повітря ззовні [64, 68, 83, 123, 131]. 

 

1.4.Обґрунтування напрямків власних досліджень 

 

Для забезпечення максимальної ефективності роботи свинокомплексів 

в умовах сучасних темпів розвитку галузі, індустріалізації, механізації та 

діджиталізації, потрібно враховувати безліч факторів. Навіть мінімальні 

відхилення від норми відображаються на продуктивних показниках і, як 

результат, на економічних [35, 36]. Забезпечення всіх необхідних норм 

утримання для технологічної групи лактуючих свиноматок та поросят-

сисунів, як стверджують В. М. Волощук, з співавторами [26], є одним з 

головних завдань на підприємстві без якого не можливо організувати 

подальший повноцінній ріст і розвиток поросят. На стан здоров’я тварин та 

на їх відтворювальні якості, як зазначають В.С. Топіха, Л. О Домашова [141], 

значно впливає вік свиноматок який обумовлює рівень більшості показників, 

та походження тварин в основному обумовлює мінливість тих показників 

відтворювальних якостей, які визначаються при відлученні поросят та 

головним чином обумовлюються їх материнськими якостями та молочністю 

[26, 28, 30, 34, 93, 141]. Але в першу чергу, основний вплив мають умови 

утримання та годівлі.  

Дослідженню впливу технологічних особливостей утримання 

регулярно приділяється увага як вітчизняні так і світові науковці: В. М. 

Волощук [14, 23], В. М. Бугаєвський [14], В. С. Козир [66], В. М. Герасимчук 

[25, 32], В. Я. Лихач [71, 72], М. Г. Повод [28, 106], М. Б. Шпетний [155], А. 
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Пригодін [114], М. Калинин [60], Т. Н. Кузьмина [69], K. Líkař [166, 167], M. 

Oberreuter [172], P. D. Patel [173], М. С. Наримбетов [87]. Дослідниками C. 

Zong, [183], C. K. Zhang, G. Kai, та B. Bjerg [176], також було встановлено 

користь використання вентиляції негативного тиску з додатковою 

вентиляцією у ванні при вакуумно-самопливній системі видалення гною. 

Комбінація стельової та приванної вентиляції призвела до значно нижчих 

концентрацій аміаку в приміщенні повітря – на 42,6% та на 22,3% у 

решітчастих ванн порівняно лише з стельовою вентиляцією.  

Але враховуючи швидкі темпи розвитку галузі та технологічний 

прогрес, з кожним днем виникає все більше питань що потребують вивчення 

і удосконалення як вже існуючих рішень, так і нових методів чи заходів на 

виробництві. 

В доступній нам літературі не було знайдено вичерпних досліджень 

порівняння впливу традиційної системи вентиляції при якій повітрообмін 

здійснюється за допомогою витяжних шахтних дахових вентиляторів та 

рівномірно встановлених стінних припливних клапанів з геотермальною 

вентиляцією негативного тиску, а також припливно-витяжною вентиляцією 

рівномірного тиску на показники мікроклімату (tº, NH3, H2S, СО2, швидкість 

руху повітря та його відносну вологість) за вище згаданих систем і 

комплексного порівняльного аналізу залежності продуктивних якостей 

свиней від створених різними системами вентиляції параметрів мікроклімату. 

Також не було знайдено дослідження що до впливу внесення до ванни 

азотоутримуючих препаратів на показники мікроклімату. 

Тому нами була поставлена мета вивчити залежність продуктивних 

якостей свиней від параметрів мікроклімату, створених за різних систем 

вентилювання приміщень впродовж різних пір року та виливу окремих 

технологічних факторів на значення параметрів мікроклімату в приміщені. 

Відповідно до поставленої мети нами була розроблена концепція досліджень 

в цьому напрямку, розроблена методика та проведені дослідження. 
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Отримані нами результати дослідження можуть бути використані як 

при проектуванні та будівництві нових приміщень, так і при реконструкції 

старих господарств промислового типу в Україні, а також мають важливе 

теоретичне і практичне значення. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Загальна схема та методики проведення дослідів 

 

Заплановані нами дослідження проводилися на базі ТОВ «Сігма», в с. 

Степове Дніпровського району Дніпропетровської області, ТОВ «НВП» 

Глобинський свинокомплекс та ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», на 

свинокомплексі «Агрофірми «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району 

Миколаївської області та в лабораторіях Глобинського м’ясокомбінату. 

Дослідження проводилися згідно вимог та особливостей роботи з 

піддослідними тваринами, що визначені Наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України про «Порядок проведення науковими 

установами дослідів, експериментів на тваринах» [111] та Законом України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» [115]. 

Науково-дослідну роботу проведено у три етапи з використанням 

зоотехнічних, аналітичних методів, а також методів статистичного та 

економічного аналізу результатів досліджень. Загальна схема досліджень 

представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Загальна схема досліджень 
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На першому етапі досліджень досліджували параметри мікроклімату 

та їх вплив на відтворювальні якості свиноматок за класичної та 

геотермальної систем вентиляції приміщень. Матеріалом для досліджень 

першого досліду першої серії слугували помісні свиноматки, отримані від 

схрещування порід ландрас × велика біла ірландського походження та кнурів 

синтетичної термінальної лінії Maxgro, ірландської компанії Hermitage 

Genetics, осіменіння яких проводилось в цехах за двох різних систем 

регулювання мікроклімату - традиційної та геотермальної. 

Для вивчення впливу систем створення мікроклімату в цеху холостих і 

умовно поросних свиноматок після відлучення від них поросят, на 

інтенсивність приходу їх в охоту після відлучення, відсоток їх осіменіння, 

відсоток опоросу, нами було на базі репродукторної ферми приватного 

підприємства «Сігма» в с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської 

області з червня 2016 р. по грудень 2017 проведено дослідження. Для його 

проведення було відібрано, за методом пар аналогів, в кожну календарну 

пору року по 150 голів дорослих (3-4 го репродуктивного циклу) свиноматок. 

Відбір тварин для дослідження проводився з врахуванням віку, маси та 

попередньої продуктивності. 

Умови годівлі були ідентичними для всіх тварин, яка здійснювалась 

сухими, повноцінним комбікормами власного виробництва і була 

повноцінною, збалансованою (додаток К). 

Для осіменіння свиноматок використовувалась сперма одних і тих же 

кнурів в усі пори року. Виявлення охоти проводилось за допомогою кнура-

пробника два рази на добу, о 6:30 та о 13:30. Осіменіння проводилось з 

допомогою одноразових катетерів два рази на добу: після виявлення стадії 

нерухомості та повторно через 24 години.  

Тварини контрольної групи під час холостого та умовно-поросного 

періоду були розміщені в приміщенні з вентиляцією негативного тиску 

(традиційною системою), повітрообмін при якій забезпечується витяжними 
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шахтними даховими вентиляторами та припливними клапанами, рівномірно 

встановленими на стінних приміщення (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Приміщення для утримання тварин І (контрольної) групи 

 

Їх аналоги з дослідної групи утримувалась також у приміщенні з 

вентиляцією негативного тиску, але в якій рух повітря здійснювався через 

підземні повітропроводи та рівномірно розподілявся за рахунок 

перфорованих дахових повітропроводів розташованих над станками. За 

такого типу вентилювання повітря проходить по підземних повітропроводах 

і в холодну пору отримує тепло від ґрунту, а в жарку пору віддає його за 

рахунок стабільної температури в заглиблених повітропроводах (рис. 2.3).  

Упродовж всього періоду дослідження, кожного тижня в станках 

проводились заміри параметрів мікроклімату за загальноприйнятими 

методиками.  

Вимірювання температури лігва у в станках здійснювалось за 

допомогою пірометра Testo 805, також ним були отримані показники 

температури шкіри свиноматки - з лівої сторони на лопатці, на животі та 
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окості. Для визначення показника температури повітря та швидкості його 

руху використовувався термоанемометр Testo 425м. Вміст вуглекислого газу 

(CO2), аміаку (NH3), сірководню (H2S) – визначався за допомогою 

газоаналізатора «ДОЗОР–С-М». Вологість повітря, за допомогою 

термогідрометру Testo 605, на рівні лежання поросят (7 см), їх стояння (25 

см) та на рівні дихальних шляхів дорослої людини (160) см.  

 

Рис. 2.3. Приміщення для утримання тварин ІІ (дослідної) групи 

Виміри проводили зранку та вдень - два рази на добу в різних точках 

приміщення відповідно до методики [128].  

УЗД сканування свиноматок проводилось за допомогою 

ультразвукового сканеру Agroscan A16. 
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Рис.2.4. Прилади для вимірювальні показників мікроклімату під час 

досліджень 

 

Аналіз відтворювальних якостей свиноматок проводився за 

наступними показниками: частка приходу в охоту (як відношення 

свиноматок, що прийшли в охоту після відлучення поросят до загальної 

кількості відлучених свиноматок), частка запліднених свиноматок (як 

відношення свиноматок з підтвердженою за допомогою УЗД сканування 

поросністю до кількості осімененних), % (відносна частка) опоросу (як 

кількість свиноматок, що опоросилися до кількості свиноматок з 

підтвердженою поросністю), %. 

Після підтвердження поросності за допомогою УЗД сканування, 

свиноматок обох груп утримували в одному приміщенні з традиційною 

системою створення мікроклімату, групами по 10-12 голів на повністю 

щілинній підлозі. На 110 день поросності їх переводили в приміщення для 

опоросу з традиційною системою вентиляції, де утримання свиноматок, як 
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контрольної так і дослідної групи здійснювались в ідентичних умовах, за 

однакової системи створення мікроклімату та рівноцінних умов годівлі. 

Після опоросу свиноматок нами вивчався вплив параметрів 

мікроклімату в цеху холостих і умовно-поросних свиноматок на наступні 

продуктивні якості: багатоплідність, великоплідність та маса гнізда 

новонароджених поросят, кількість, збереженість, індивідуальна жива маса 

та маса гнізда поросят при відлученні.  

Метою другого науково-господарського етапу досліджень було 

вивчення впливу системи вентилювання приміщень для підсисних 

свиноматок та поросят сисунів на створювані ними параметри мікроклімату в 

приміщенні впродовж чотирьох пір року та залежність від них продуктивних 

якостей підсисних свиноматок. Матеріалом для цього дослідження слугували 

помісні свиноматки від схрещування порід ландрас × йоркшир ірландського 

походження і кнурів синтетичної термінальної лінії Maxgro, ірландської 

компанії Hermitage Genetics та їх приплід, які під час опоросу утримувались в 

приміщеннях за різних систем регулювання мікроклімату – традиційної та 

геотермальної.  

Дослідження охоплювали всі пори року та проводились впродовж 

червня−грудня 2017 року та січня−листопада 2018 року, на базі 

репродукторної ферми приватного підприємства «Сігма» в с. Степове 

Дніпровського району Дніпропетровської області. Для їх проведення в кожну 

календарну пору року за методом пар аналогів з числа поросних свиноматок, 

яких утримували в ідентичних умовах у холостий та умовно-поросний 

періоди, було сформовано по дві групи тварин, кількістю 50 голів кожна. 

Відбір тварин для дослідження проводили з урахуванням віку, маси та 

попередньої продуктивності.  

Свиноматок контрольної групи на період опоросу розміщали в 

приміщенні з вентиляцією негативного тиску (традиційною системою), 

підтримання мікроклімату за якої здійснювалося за допомогою витяжних 
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шахтних дахових вентиляторів (рис. 2.5 поз. 1) та рівномірно встановлених 

стінних припливних клапанів (рис. 2.5 поз. 2).  

 

Рис.2.5. Секція приміщення, де утримувались свиноматки 

контрольної групи 

 

Свиноматок дослідної групи розмістили у приміщенні з геотермальною 

вентиляцією негативного тиску (рис. 2.6), яка також базується на 

використанні постійної температури в глибоких шарах ґрунту. Тому на 

глибині 1,2 м прокладаються підземні повітроводи, по яких рухається повітря 

і взимку отримує тепло від ґрунту, а влітку його віддає за рахунок досить 

стабільної температури ґрунту на глибині 0,8-1,2 м. Повітря за рахунок 

розрідження, яке створюється витяжними даховими вентиляторами (рис. 2.6 

поз. 1), потрапляє в приміщення через ці підземні тунелі, що заповнені 

камінням різної величини, далі через перфоровані повітропроводи (рис. 2.6 

поз. 2), які розташовані над станками, воно розподіляється по приміщенню.  

Тварини обох груп в холостий та поросний періоди утримувались в 

однакових умовах, після чого були переведені в піддослідні секції 

приміщень, що включають в себе по 48 станків ідентичної конструкції.  

Годівля свиноматок обох груп упродовж періоду досліджень також 

була ідентичною, повноцінною і збалансованою. При годівлі 
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використовувались сухі комбікорми власного виробництва, склад і 

поживність яких наведено в додатку К. Напування свиноматок відбувалось за 

допомогою ніпельних автонапувалок.  

 

Рис.2.6. Секція приміщення, де утримувались свиноматки 

дослідної групи 

 

Видалення гною проводилось за необхідністю, по мірі наповнення 

підрешітчастих ванн, але не рідше одного разу на три тижні, за допомогою 

вакуумно самопливної системи.  

Упродовж всього періоду дослідження, кожної середи проводились 

щотижневі виміри параметрів мікроклімату за загальноприйнятими 

методиками [53] в станках № 1, 21, 33 та 48. 

Для заміру всіх параметрів мікроклімату застосовувались прилади та 

методики, які використовувались в першому досліді [53, 59]. Вимірювання 

проводили двічі на добу – вранці і вдень.  

При аналізі сезонної продуктивності свиноматок враховувались 

наступні показники: загальна кількість народжених поросят, голів 
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(потенційна багатоплідність); кількість живих поросят при народжені, голів   

(багатоплідність); маса гнізда новонароджених поросят, кг; великоплідність, 

кг; збереженість поросят до відлучення,%; кількість поросят при відлученні, 

голів; їх індивідуальна жива маса, та маса гнізда при відлучені, кг. 

Інтенсивність росту поросят вивчали за абсолютним, середньодобовим та 

відносним приростом живої маси.  

Метою другого етапу, другого науково-господарського досліду було 

вивчення впливу класичної системи вентиляції негативного тиску та 

вентиляції рівномірного тиску в приміщеннях для лактуючих свиноматок на 

подальшу продуктивність, забійні якості та фізико-хімічні показники м’яса 

свиней. Для досліджень, на початку середнього місяця кожної календарної 

пори року (січень, квітень, липень та листопад) відбирали по 60 свиноматок F1 

ірландського йоркшира × ірландського ландраса генетичної компанії 

Hermitage Genetics, що осіменялись спермою кнурів синтетичної термінальної 

лінії Maxgro за принципом, описаним у попередніх дослідах. В холостий та 

умовно поросний період всі групи тварин утримувались в індивідуальних 

станках на частково щілинній підлозі з нормованою годівлею за допомогою 

об’ємних дозаторів корму. Після встановлення поросності за допомогою УЗД 

всіх тварин перевели в великогрупові станки по 60 голів в кожному, з 

індивідуальною годівлею за допомогою кормової станції «Поркод» 

голландської фірми «Velos» (NEDAP). Годівля та напування свиноматок всіх 

груп в холостий і поросний періоди була повноцінною, збалансованою і 

ідентичною для всіх тварин. Вентиляція в цей період для всіх тварин була 

однаковою та підтримувалась за допомогою системи негативного тиску. 

Видалення гною вакуумно самопливне. 

Свиноматки І (контрольної) групи поросились та лактували в 

приміщеннях з класичною вентиляцією негативного тиску (рис. 2.7), де 

приплив свіжого повітря в приміщення здійснюється за рахунок величин 

відкриття припливних клапанів (рис. 2.7 поз.1), а видалення відпрацьованого 

повітря за допомогою витяжних дахових, шахтних вентиляторів (рис. 2.7 
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поз.2), за допомогою яких і створюється негативний тиск в приміщенні. 

Узгодження величини відкриття припливних клапанів та від потужності 

вентиляторів здійснюється спеціальним процесором. 

 

Рис.2.7. Секція приміщення, де утримувались свиноматки 

контрольної групи 

 

Свиноматки ІІ (дослідної) групи в період опоросу і лактації були 

поставлені в приміщення з системою вентиляції рівномірного тиску (рис. 2.8), 

де приплив повітря здійснюється за допомогою припливних дахових шахтних 

вентиляторів з системою його рівномірного розподілу по приміщенню (рис. 

2.8 поз. 1), а видалення відпрацьованого повітря за допомогою витяжних 

дахових шахтних вентиляторів (рис. 2.8 поз. 2). Робота обох вентиляторів 

узгоджується спеціальним процесором, що дозволяє підтримувати 

рівномірний тиск повітря в усьому приміщенні. 

При аналізі сезонної продуктивності свиноматок за вентиляції  

негативного та рівномірного тиску враховувались ті ж показники, що й у 

попередніх дослідах. 

Для вивчення залежності потенціалу росту та подальшої відгодівельної 

продуктивності від системи вентиляції в підсисний період, від тварин літнього 

опоросу було сформовано при відлучені по 160 голів поросят з кожного 
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приміщення від свиноматок аналогів за віком, масою, та попередньою 

продуктивністю. Їх було переважено індивідуально при відлученні, 

пронумеровано шляхом биркування різнокольоровими бирками і переведено 

на 29 добу в цех дорощування.  

 
 

Рис.2.8. Секція приміщення, де утримувались свиноматки 

дослідної групи 

 

Поросята обох груп утримувалися в одній секції у станках по 160 голів 

площею 56 м2 , на частково щілинній підлозі з підігрівом суцільної її частини. 

(рис.2.9). Система підтримання мікроклімату в приміщенні була рівномірного 

тиску. Видалення гною виконувалось за допомогою вакуумно-самопливної 

системи періодичної дії. Поросята обох груп годувалися повнораціонними 

комбікормами виробництва власного комбікормового заводу, згідно схеми, 

прийнятій у господарстві з використанням рідкого типу годівлі за допомогою 

системи порційної годівлі Spotmix II фірми Schauer (Додаток М), 

транспортування корму в якій здійснюється за допомогою повітря, 

автоматичне додавання води та змішування з кормом проходить 

безпосередньо перед годівницею.  
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Облік кормів проводився щоденно для кожного станка шляхом фіксації 

даних програми системи порційної годівлі Spotmix II. По закінченню 

дорощування на 77 добу життя всі піддослідні підсвинки були індивідуально 

зважені і переведені на відгодівлю. 

 

 

Рис. 2.9. Утримання поросят піддослідних груп на дорощуванні 

 

Під час досліду нами проводився аналіз інтенсивності росту, 

збереженості поросят, щоденного споживання корму та його конверсії.  

Вивчення відгодівельних якостей піддослідних тварин проводили за 

методичними рекомендаціями Інституту свинарства і АПВ НААНУ [58, 59, 

137]. Для вирішення даного завдання нами було сформовано (з урахуванням 

маси поросят) по три підгрупи підсвинків у кількості 50 голів в кожній, як в 

контрольній, так і в дослідній групах. Вони були поставлені в суміжні 

станки, на повністю щілинній підлозі з розрахунку 0,75 м2 (рис.2.10). Годівля 

свиней обох піддослідних груп була ідентичною, повноцінною та 

збалансованою в мультифазному режимі, комбікормами власного 

виробництва (додаток М). Тип годівлі – рідкий, за допомогою системи рідкої 

годівлі WEDA. Змішування корму з водою в співвідношенні 1 частина сухого 
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корму до 3 частин води, здійснювалося у бункерах змішувачах, після чого 

корм транспортувався до годівниць у рідкому вигляді, однаковими порціями, 

8-10 разів на добу, відповідно до кривої годівлі, запрограмованої в системі 

управління кормокухнею. Облік кормів в усіх станках здійснювався 

автоматично, на комп'ютері системи годівлі і додатково, щоденно, фіксувався 

в акті обліку кормів.  

 

Рис. 2.10. Утримання піддослідних поросят на відгодівлі 

 

Під час всього періоду відгодівлі враховувались: вибуття свиней та їх 

причини, дата вибуття і маса тварин, що вибули. По досягненню середньої 

маси 110 кілограм піддослідні свині обох груп були індивідуально зважені, з 

нанесенням їх маси на тіло тварини. На основі даних зважування 

розраховувались абсолютний, середньодобовий та відносний прирости живої 

маси. Відгодівельні якості свиней обох груп оцінювали за 

загальноприйнятими методиками [59] з вирахуванням середньодобового 
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приросту, (г); віку досягнення живої маси 100 кг, (діб); витрати кормів на 1 кг 

приросту (кг).  

На основі актів вибуття свиней розраховували збереженість тварин за 

час дорощування та відгодівлі і їх падіж.  

Для вивчення впливу систем вентиляції приміщень під час підсисного 

періоду на забійні якості та морфологічний склад туш свиней було відібрано, 

за принципом груп. По досягненню відгодівельними тваринами середньої 

маси 110 кг піддослідних тварин індивідуально зважили з нанесенням на їх 

тіло маси спреєм. На основі маси, нанесеної на тілі тварин, з кожної групи 

було відібрано шість груп по 10 голів з середньою масою близькою до ; 100; 

110 та 120 кг. На окорокову частину тіла відібраних свиней були нанесені 

шляхом татуювання індивідуальні номери, і тварини були завантажені в 

окремий бокс скотовозу та транспортовані до ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат», де і був проведений їх контрольний забій після 12 годинної 

голодної витримки. Під час забою визначали забійний вихід, морфометричні 

показники туш та їх морфологічний склад за загальноприйнятими методиками. 

Забійний вихід (%), за методом М.Ф. Іванова, як відсоткове співвідношення 

маси туші без внутрішніх органів до передзабійної живої маси тварини. 

Морфометричні показники туш визначали за наступними промірами: 

 – довжина напівтуші (см), від переднього краю зростання тазових кісток 

до переднього краю першого шийного хребця; 

 – товщина шпику (мм), над 6 – 7 грудними хребцями, в холці, в її 

найтовщому місці та на попереку; 

 – площа «м’язового вічка» (см2), шляхом нанесення контуру поперечного 

розрізу найдовшого м’язу спини між останнім грудним та першим поперековим 

хребцем на кальку з наступним визначенням її за допомогою прикладних програм; 

 – маса задньої третини напівтуші (кг), шляхом зважування; 

Морфологічний склад туш свиней визначали шляхом обвалювання 

охолодженої правої напівтуші після 24-годинної витримки з подальшим 

зважуванням м’яса, сала та кісток. При обвалюванні туш вимірювали масу 
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задньої третини напівтуш та площу «м’язового вічка». 

Оцінка фізико-хімічних показників якості м’яса проводилась за 

методиками [108], методичними рекомендаціями [77] та нормативними 

документами [86]. Хімічний аналіз м’яса проводили за загальноприйнятими 

методиками [78, 109, 120] та відповідно до нормативних документів [74, 117]. 

На третьому етапі досліджень нами проводилось вивчення впливу 

певних технологічних елементів на загазованості приміщень. 

З метою виявлення додаткових технологічних факторів, які б 

підвищували продуктивність свиней та їх добробут, в першому досліді 

третього етапу, нами було проведено дослідження впливу наявності 

«іграшок» в станках для дорощування поросят на їх ріст та подальшу 

відгодівельну продуктивність. Для проведення дослідження з групи тварин 

поєднання ♀(ВБ×Л)×♂Maxgro, що утримувалися в умовах свинокомплексу 

«Агрофірми «Миг-Сервіс-Агро» Новоодеського району Миколаївської 

області, було за принципом пар-аналогів сформовано 2 групи поросят з 

рівною кількість боровків та свинок. Кожна група налічувала по 60 голів. 

Тварини утримувались в ідентичних станках на повністю щілинній підлозі по 

15 голів у станку.  

Поросята І – (контрольної) групи утримувалися без використання 

«іграшок»; тварини ІІ – (дослідної) груп утримувалися із використанням 

«іграшок». Вік поросят на початок експерименту складав 28 діб. Годівля 

поросят обох піддослідних груп була ідентичною згідно деталізованих норм з 

урахуванням фізіологічних особливостей тварин. 

Конструкція іграшок в умовах підприємства була у вигляді підвішених 

на ланцюгах елементів тросо-шайбових стрічок (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Утримання поросят дослідної групи в станку з 

«іграшками» 

 

Годівля тварин здійснювалась повнораціонними, збалансованими, 

сухими кормами із кормових автоматів зі зволоженням корму в них. В 

станках, де утримувались тварини дослідної групи на рівні 75 см від підлоги, 

по центру станка, було закріплено подвійний ланцюжок ланцюгово-

шайбового транспортера. У тварин контрольної групи такі іграшки були 

відсутні. Тривалість дорощування склала 49 діб, після чого всі піддослідні 

тварини були переведені на відгодівлю в ідентичні станки на повністю 

щілинній підлозі. В кожному станку підчас відгодівлі утримувалось по 30 

голів свиней, на кожну з яких приходилось 0,75 м2 площі. Під час відгодівлі 

годівля свиней обох груп була однаковою сухими збалансованими 

повнораціонними розсипчастими кормами. Як в період дорощування, так і в 

період відгодівлі в приміщеннях підтримувались параметри мікроклімату з 

урахуванням фізіологічних особливостей відповідної групи тварин.  
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Впродовж досліду тварини зважувались при постановці (в 28 діб), при 

переведенні на відгодівлю (в 77 діб), а також щомісячно в 60, 90 120 та 180 

діб. 

 

В другому досліді третього етапу, з метою встановлення рівня впливу 

хімічного препарату Тріюн було проведено дослідження його впливу на 

загазованість та вологість повітря в приміщеннях. 

Для цього на комплексі з відгодівлі свиней №3 ТОВ «НВП» 

Глобинський свинокомплекс в с. Гриньки було сформовано 2 піддослідні 

групи свиней: 

(І контрольна група) у кількості 2450 голів),  

(ІІ дослідна група) у кількості 2659 голів),  

У ванни корпусу, де утримувались тварини дослідної групи, відповідно 

до рекомендацій виробника 25.10.2017 року було проведено внесення 

препарату Тріюн, з розрахунку 300 мл препарату на 10 м3 гною. Всього на 

корпус були внесені 107 л 10-% розчину Тріюну, який вносили з розрахунку 

54 мл на 1 см наповненості ванн. Вимірювання параметрів мікроклімату 

проводились аналогічно попередньому досліду тими ж приладами.  

 

2.2. Методи досліджень 

 

Всі піддослідні тварини проходили регулярне обстеження стану 

здоров’я ветеринарними спеціалістами. На всіх етапах дослідження 

дотримувались всі заходи безпеки як тварин, так і персоналу. Умови догляду, 

утримання та поведінки персоналу по відношенню до тварин були 

гуманними та знаходились в межах «п’яти свобод». 

Розрахунки інтенсивності росту свиней за абсолютним, 

середньодобовим і відносним приростами на основі отриманих нами даних 

живої маси проводили за наступними формулами С. Броді [13]: 
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Абсолютний приріст: 

ot WWP       (2.1) 

де: Р – абсолютний приріст, кг; 

Wt – жива маса у кінці періоду, кг; 

Wо – жива маса на початку періоду, кг. 

Середньодобовий приріст: 

t OW W
C

t


  (2.2) 

де: С – середньодобовий приріст, кг; 

Wt  –  жива маса у кінці періоду, кг 

Wо – жива маса на початку періоду, кг; 

 t  – тривалість періоду, діб. 

 

Відносний приріст: 

 
  2

%100






ot

ot

WW

WW
K    (2.3) 

де: К – відносний приріст, % 

Wt – жива маса у кінці періоду, кг 

Wо – жива маса на початку періоду, кг. 

Для комплексної оцінки відтворювальних якостей маточного поголів'я, 

яке утримувалось за різних умов створення мікроклімату, використовували 

оціночний індекс конструкції М. Д. Березовского.  

GWBI 352   (2.4) 

де B — кількість поросят при народженні , голів; 

W — кількість відлучених поросят, голів; 

G — середньодобовий приріст поросят до відлучення, кг; 

 

Конверсію корму розраховували за наступною формулою: 
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П

К
З к

к     (2.5) 

де: ЗК  – затрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг; 

КК – кількість корму, згодованого за обліковий період, кг; 

П – валовий приріст живої маси за обліковий період, кг.  

Економічну ефективність проведених досліджень обчислювали згідно 

«Методики визначення економічної ефективності використання в сільському 

господарстві результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт, нової техніки, винаходів та раціоналізаторських пропозицій» [131] за 

формулою: 

КЛ
ПС

ЦЕ 



100

,   (2.6) 

де: Е – вартість додаткової основної продукції, грн.;  

Ц – закупівельна ціна одиниці продукції в масштабах цін, діючих в 

Україні, грн.;  

С – середня продуктивність тварин вихідної форми;  

П – середня прибавка основної продукції, виражена в відсотках на 

1 голову тварин нового або поліпшеного селекційного досягнення в 

порівнянні з продуктивністю тварин вихідної форми;  

Л – постійний коефіцієнт зменшення результату пов’язаного з 

додатковими витратами на додану продукцію, рівний 0,75;  

К – чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин нового або 

поліпшеного селекційного досягнення, голів. 

Результати досліджень обробляли за допомогою пакету комп’ютерних 

програм Microsoft Office 2013 та Statistica V.5.5.  

У наших дослідженнях використовувалась наступна система 

достовірності: p<0,05; p<0,01; p<0,001. Вірогідність різниці за окремими 

показниками між тваринами дослідної та контрольної групи встановлювали 

за допомогою таблиці стандартного значення Стьюдента-Фішера. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Залежність параметрів мікроклімату приміщень від класичної 

та геотермальної системи вентилювання та їх вплив на відтворювальні 

показники продуктивності свиноматок.  

 

3.1.1. Річна динаміка параметрів мікроклімату в приміщеннях для  

холостих і умовно-поросних свиноматок залежно від систем його 

створення та їх вплив на відтворювальні якості свиноматок  

 

Розвиток сучасного свинарства вимагає мобілізації всіх складових 

технологічного процесу виробництва свинини для успішного конкурування, 

як на місцевих так і світовому ринках. Всі ці складові взаємопов’язані між 

собою і зумовлені викликами тих же ринків. Вимоги ринку до пісної свинини 

спричинили інтенсивну селекцію на зменшення товщини шпику, що в свою 

чергу, призвело до констиціонального послаблення організму свиней, 

зниженню їх опірності несприятливим факторам зовнішнього середовища, 

що в свою чергу змушує виробників створювати більш комфортні умови 

утримання для тварин. Як стверджує низка вітчизняних і зарубіжних вчених 

[2, 9, 10, 11, 41, 66, 128, 145, 164, 166, 172] недотримання зоогігієнічних норм 

утримання призводить до погіршення здоров’я свиней і як наслідок їх 

продуктивності. Особливо це актуально для новонароджених поросят 

сучасних генотипів, які мають підвищений рівень обмінних процесів і 

знижену пристосованість до умов навколишнього середовища [14, 27, 43, 52, 

71, 83, 106, 107, 135]. У зв’язку з чим, виробники змушені витрачати 

додаткові кошти на покращення умов утримання як свиноматок, так і їх 

приплоду. З іншого боку на виробників спричиняє тиск постійне 

подорожчання енергоносіїв, за допомогою яких створюються ці умови. Все 

це змушує останніх до пошуку нових, більш ефективних рішень, для 
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підтримання комфортних умов для свиней всередині приміщення при 

кардинальній зміні геокліматичних факторів. Одним з таких рішень і є 

впровадження геотермальної системи вентиляції, з метою нівелювання різких 

змін зовнішніх кліматичних факторів та зменшення для цієї мети витрат 

енергоносіїв за рахунок стабільної температури в заглибленому шарі ґрунту. 

Така система вентиляції гарно зарекомендувала себе в країнах західної 

Європи але вона вимагає додаткових вкладень. Тому нами проведено 

порівняльні дослідження класичної та геотермальної систем вентиляції 

приміщень в умовах степу України, впродовж чотирьох календарних пір 

року. 

Результати проведених досліджень, наведених у табл. 3.1.1, свідчать 

про те, що взимку температура повітря в зоні життєдіяльності свиноматки 

була вірогідно (р<0,01) вищою на 3,3°С в дослідному приміщенні порівняно 

з контрольним, та знаходилась в межах норм «ВНТП-АПК-02.05 Свинарські 

підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)» [22]. Тоді як температура в 

контрольному свинарнику знаходилась на відмітці 14,5°С, що нижче 

рекомендованих ВНТП норм на 1,5°С. Також суттєво (на 2,7°С) нижчою 

(р<0,05) у цьому свинарнику виявилась температура суцільної бетонної 

підлоги в зоні лежання свиноматки. Водночас температура решітчастої 

бетонної підлоги у ній була на 3,8°С (р<0,05) нижчою порівняно з 

аналогічними показниками дослідного приміщення. Ці фактори спричинили 

тенденцію до зниження на 1,5°С температури шкіри у свиноматок 

контрольної групи у порівнянні з дослідною. 

Також геотермальна система вентиляції змогла забезпечити 

оптимальну швидкість руху повітря – 0,12 м/с (р<0,01), тоді як при 

традиційній системі цей показник становив 0,23 м/с. 

Незважаючи на досить високу відносну вологість повітря зовні 

приміщення в цю пору року – 86,2%, в обох підконтрольних приміщеннях її 

показник знаходився в межах рекомендованих норм. Але при цьому, в 
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свинарнику з геотермальною вентиляцією спостерігалось її вірогідне 

зниження на 8,7% (р<0,01).  

Обидві системи створення мікроклімату забезпечили оптимальні 

показники вмісту аміаку та сірководню в повітрі приміщень, але не змогли 

забезпечити оптимальний склад вуглекислого газу, його показник 

перевищував гранично допустиму концентрацію на 0,08% об. в обох 

приміщеннях. 

Таблиця 3.1.1, 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання холостих і умовно поросних свиноматок за класичної та 

геотермальної системи їх підтримання в зимову пору року 

 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення, °С - -1,5 

Відносна вологість повітря, зовні приміщення, % - 86,2 

Швидкість руху повітря, зовні приміщення, м/с - 2,63 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 767,1 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

свиноматки, °С: 
16-20 14,5±1,41 17,8±0,82* 

Температура шкіри свиноматки, °С  22,6±2,02 24,1±2,76 

Температура суцільної бетонної підлоги, °С - 15,0±1,01 17,7±0,81* 

Температура щілинної бетонної підлоги, °С - 14,3±1,46 18,1±1,11* 

Відносна вологість повітря, % 40-70 66,5±1,6 60,7±1,32** 

Швидкість руху повітря, м/с 0,30 0,23±0,021 0,12±0,036** 

Вміст у повітрі приміщень:    

СО2, % об 0,20 0,28±0,066 0,28±0,036 

NH3, мг/м3 20 3,7±0,66 5,8±0,8* 

H2S, мг/м3 10 0,6±0,67 1,6±1,39 

Примітка (тут і надалі) -*(р<0,05);** (р<0,01);*** (р<0,001); 

 

Навесні, як видно з табл. 3.1.2, жодна з систем створення мікроклімату 

не змогла забезпечити оптимальну вологість повітря: 79,2% в контрольному 

приміщенні, та 75,1% в дослідному. При цьому, в приміщенні з 

геотермальною вентиляцією, де утримувались свині дослідної групи, вона 

була нижчою на 5,2% (р<0,01), що в дану пору року створювало більш 

комфортні умови для тварин. Аналогічна тенденція спостерігалась і з 
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швидкістю руху повітря. За традиційної системи вентилювання приміщень не 

було досягнуто оптимального показника, тоді як в дослідному свинарнику 

швидкість його руху була вірогідно (р<0,001) нижчою на 0,26 м/с, або на 

51,9% за рахунок більш рівномірного його розподілу перфорованими 

каналами і знаходилась в межах допустимих норм. Вміст газів СО2, NH3 та 

H2S в обох приміщеннях знаходився в межах гранично допустимих 

концентрацій, але за геотермальної системи був вірогідно вищим: 

сірководню на 1,1 мг/м3 (р<0,001), аміаку на 2,4 мг/м3 (р<0,001), та 

вуглекислого газу на 0,02 % об. (р<0,05). Температура повітря у зоні 

життєдіяльності свиноматки в контрольному приміщенні становила 19,4°С, 

тоді як в дослідному цей показник дещо перевищував норму – 20,6°С, та був 

вірогідно (р<0,001) вищим від контрольного.  

Таблиця 3.1.2  

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання холостих і умовно поросних свиноматок за класичної та 

геотермальної системи їх підтримання у весняну пору року  

 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення, °С - +11,1 

Відносна вологість повітря, зовні приміщення, % - 62,0 

Швидкість руху повітря, зовні приміщення, м/с - 4,33 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 767,1 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

свиноматки, °С: 
16-20 

19,4±0,23 20,6±0,35** 

Температура шкіри свиноматки, °С - 25,9±0,49 26,2±0,57 

Температура суцільної бетонної підлоги, °С - 19,6±0,88 19,4±0,94 

Температура щілинної бетонної підлоги, °С - 19,2±0,45 19,5±0,67 

Відносна вологість повітря, % 40-70 79,2±1,15 75,1±1,01** 

Швидкість руху повітря, м/с 0,30 0,54±0,021 0,26±0,039*** 

Вміст у повітрі приміщень:    

СО2, % об 0,20-0,40 0,17±0,006 0,19±0,009* 

NH3, мг/м3 20 5,2±0,21 7,6±0,20*** 

H2S, мг/м3 10 1,2±0,23 2,3±0,17*** 

 

Показники температури як суцільної, так і решітчастої бетонної 

підлоги в обох свинарниках майже не залежали від типу вентиляції 
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приміщень. Зменшення різниці в температурі повітря та підлоги в 

контрольному і дослідному свинарнику спричинило майже рівну 

температуру на поверхні шкіри свиноматок. 

У літню пору року (табл. 3.1.3) як традиційна, так і геотермальна 

системи вентилювання приміщень забезпечували оптимальний газовий склад 

повітря та підтримували його в межах гранично допустимих концентрацій. 

Температура повітря у зоні життєдіяльності свиноматки перевищувала норму 

в обох групах, але за геотермальної системи була вірогідно (р<0,001), на 

3,0°С, або 11,1% нижчою. Температура суцільної частини бетонної підлоги в 

лігві свиноматки була вищою на 3,2°С, або 12,2% (р<0,01) за класичної схеми 

вентиляції порівняно з геотермальною. Також в цьому приміщені виявлено 

вищу на 2,2, або 8,4% (р<0,001) температуру перфорованої бетонної підлоги. 

Таблиця 3.1.3 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання холостих і умовно поросних свиноматок за класичної та 

геотермальної системи їх підтримання в літню пору року  
 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення,  °С - 25,4 

Відносна вологість повітря, зовні приміщення, % - 58,7 

Швидкість руху повітря, зовні приміщення, м/с - 3,15 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 755,6 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

свиноматки, °С: 
16-20 27,1±1,02 24,1±0,24** 

Температура шкіри свиноматки, °С - 32,4±0,61 32,6±0,34 

Температура суцільної бетонної підлоги, °С - 26,3±0,85 23,1±0,76** 

Температура щілинної бетонної підлоги, °С - 26,3±0,48 24,1±0,46*** 

Відносна вологість повітря, % 40-70 28,9±2,73 32,6±0,41** 

Швидкість руху повітря, м/с 1,0 1,17±0,084 0,93±0,079* 

Вміст у повітрі приміщень:    

СО2, % об 0,20 0,06±0,032 0,04±0,003 

NH3, мг/м3 20 0,6±0,88 0,3±0,22 

H2S, мг/м3 10 0,5±0,32 0,4±0,20 

Примітка -*(р<0,05);** (р<0,01);*** (р<0,001); 
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Не дивлячись на істотну різницю в температурі навколишнього 

середовища температура шкіри свиноматки суттєво не відрізнялась в розрізі 

груп. 

За рахунок досить сухого повітря зовні приміщення, відносна його 

вологість всередині, як контрольного так і дослідного свинарника була нижче 

рекомендованих ВНТП-АПК-02.05 норм. Але за геотермальної системи цей 

показник був вірогідно на 3,7% (р<0,01) вище порівняно з традиційною 

системою вентилювання, але виявився нижчим від рекомендованої ВНТП 

норми на 7,4%, тоді як при традиційній системи вентиляції ця різниця 

становила 11,1%. 

Швидкість руху повітря в приміщенні контрольної групи перевищувала 

норму на 0,17 м/с, тоді як в приміщенні, де знаходились тварини дослідної 

групи знаходилась в її межах та була нижчою від контрольної на 0,24 м/с 

(р<0,05). 

В осінню пору року (табл. 3.1.4), за рахунок спекотної її частини, 

температура в обох приміщеннях знаходилась в межах 17,9 - 20,6ºС, що 

близько до верхньої межі рекомендованих ВНТП норм. Вірогідно (р<0,05) 

вищою на 2,7 ºС вона була в свинарнику з традиційною системою вентиляції.  

Температура підлоги в лігві свиноматок обох груп суттєво не 

відрізнялись. Водночас в свинарнику з класичною вентиляцією 

спостерігалась тенденція до більш рівномірної температури обох частин 

бетонної підлоги, тоді як в дослідному свинарнику різниця між 

температурою суцільної та перфорованої підлоги склала 3,9 ºС. Не виявлено 

практичної різниці між температурою шкіряного покрову свиноматок обох 

груп. 
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Таблиця 3.1.4   

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання холостих і умовно поросних свиноматок за класичної та 

геотермальної системи їх підтримання в осінню пору року  

 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення, °С - 12,1 

Відносна вологість повітря, зовні приміщення, % - 73,6 

Швидкість руху повітря, зовні приміщення, м/с - 3,34 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 764,4 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

свиноматки, °С: 
16-20 20,6±1,02 17,9±0,81* 

Температура шкіри свиноматки, °С - 28,9±0,52 28,6±1,30 

Температура суцільної бетонної підлоги, °С - 18,9±1,20 20,8±2,76 

Температура щілинної бетонної підлоги, °С - 19,1±0,91 16,9±1,38 

Відносна вологість повітря, % 40-70 72,3±1,47 66,3±2,41* 

Швидкість руху повітря, м/с 0,30 0,36±0,25 0,10±0,053*** 

Вміст у повітрі приміщень:    

СО2, % об 0,20 0,10±0,013 0,11±0,024 

NH3, мг/м3 20 2,1±1,64 4,4±2,97 

H2S, мг/м3 10 0,4±0,4 0,5±0,30 

 

Відносна вологість повітря також була вірогідно (р<0,05) нижчою в 

свинарнику, де утримувались тварини дослідної групи – 66,3%, в порівнянні 

з приміщенням, де знаходились тварини контрольної групи – 72,3%. 

Швидкість руху повітря в обох приміщеннях залежала від конструктивних 

особливостей системи вентиляції, але знаходилась в межах норми і склала в 

приміщенні з геотермальною системою вентиляції – 0,10 м/с, тоді як у 

дослідному приміщенні вона виявилась вищою на 0,26 м/с (р<0,001) 

порівняно з контрольним.  

За результатами проведеного аналізу показників відтворювальних 

якостей свиноматок, що утримувались в холостий та умовно поросний період 

в приміщеннях за різної системи створення мікроклімату, (табл. 3.1.5), слід 

відмітити значну їх залежність від систем створення мікроклімату в літню та 

перехідні пори року, тоді як взимку не встановлено вірогідної залежності. 
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Таблиця 3.1.5 

Відтворювальні показники свиноматок, що утримувались в холостий та 

умовно поросний період за класичної та геотермальної системи 

створення мікроклімату у приміщенні впродовж року 

Показник 

Зима Весна Літо Осінь 

тр
ад

и
ц

ій
н

а 

гео
тер

м
ал

ьн
а 

тр
ад

и
ц

ій
н

а 

гео
тер

м
ал

ьн
а 

тр
ад

и
ц

ій
н

а 

гео
тер

м
ал

ьн
а 

тр
ад

и
ц

ій
н

а 

гео
тер

м
ал

ьн
а 

Частка приходу в охоту після 

відлучення,%  
91,3 91,9 93,1 92,5 84,4 90,0 87,5 92,5 

Кількість осіменених 

свиноматок, гол. 
150 150 150 150 150 150 150 150 

Кількість свиноматок з 

підтвердженою поросністю, 

гол. 

122 120 118 131 118 126 122 127 

Частка запліднених 

свиноматок, %  
81,3 80,0 78,7 87,3 78,7 84,0 81,3 84,7 

Вибракувано свиноматок за 

час умовно поросного 

періоду, гол 

4 5 5 5 8 5 7 5 

Частка вибракуваних 

свиноматок до УЗД – 35, % 
2,7 3,3 3,3 3,3 5,3 3,3 4,7 3,3 

Кількість свиноматок, що 

опоросились, гол 
108 107 104 115 102 110 107 114 

Частка опоросу, % 88,5 91,2 88,1 87,8 86,4 87,3 87,7 89,8 

 

Більш комфортні умови, створені геотермальною системою вентиляції 

посприяли кращому приходу в охоту свиноматок дослідної групи у спекотні 

літні та осінні місяці. Так, еструс краще проявлявся у свиноматок дослідної 

групи влітку на 5,6% та восени на 5,0%, тоді як взимку і навесні такої 

розбіжності в частці виявлених в охоті свиноматок не спостерігалось. 

Запліднюваність свиноматок також залежала від мікроклімату в 

приміщеннях, створюваного різними системами їх вентилювання. З березня 

по травень, за рахунок більш сприятливого мікроклімату в середині 
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дослідного приміщення суттєво збільшилася на 8,6% частка плідно 

осіменених свиноматок, тоді як влітку ця різниця склала 5,3%, а восени 3,4%.  

Взимку частка плідно осіменених свиноматок виявилась на 1,3% 

вищою у приміщенні з традиційною вентиляцією.  

Деяка різниця спостерігалась і за кількістю тварин, що вибули 

впродовж холостого і умовно поросного періоду. Взимку та навесні частка 

свиноматок, що вибули, була приблизно рівною в обох приміщеннях. Тоді як 

влітку вона була меншою на 2,0%, а восени на 1,4% в дослідному 

приміщенні. 

Співвідношення кількості свиноматок, що опоросились, до їх кількості 

з позитивним тестом на поросність, в усі пори року виявилось кращим у 

тварин дослідної групи, які утримувались в холостий і умовно поросний 

період в приміщенні з геотермальною вентиляцією. Так встановлено, що 

частка опоросу у тварин дослідної групи була кращою на 2,7% за осіменіння 

їх взимку, на 0,3% навесні, 2,1% восени і на 0,9% влітку, ніж у тварин 

контрольної групи.  

Тобто, параметри мікроклімату, що створені різними системами 

вентилювання приміщення впливали на прихід свиноматок в охоту, їх 

запліднюваність та відсоток опоросу. Більш відчутним цей вплив був влітку 

та восени, а меншим взимку та навесні.  

Створені умови утримання, за яких проводилось осіменіння 

свиноматок, та їх утримання в умовно поросний період певною мірою 

вплинули на потенціал їх продуктивності під час опоросу і підсисного 

періоду. Також, на наш погляд, ці показники залежали від пори року, на яку 

приходився опорос.  

Так, не встановлено різниці за більшістю відтворювальних показників 

у свиноматок, які осіменялись та утримувались в період умовної поросності 

взимку (табл. 3.1.6) в приміщеннях за різних систем створення мікроклімату. 

Винятком є збереженість поросят, яка виявилась вірогідно (р<0,05) на 0,82% 

вищою в гніздах свиноматок дослідної групи. 
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Таблиця 3.1.6 

Продуктивні показники свиноматок, що утримувались в холостий та 

умовно поросний період взимку за класичної та геотермальної системи 

створення мікроклімату у приміщенні  

 

Показник 

І контрольна  ІІ дослідна 

хSX   хSX   

Зимова пора року утримання в цеху холостих і поросних свиноматок  

(весняний опорос) 

Багатоплідність, гол. 11,60±0,162 11,66±0,128 

Маса гнізда при  

народженні, кг 
16,59±0,193 16,44±0,211 

Великоплідність, кг 1,43±0,019 1,41±0,021 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
10,75±0,115 10,71±0,218 

Збереженість, % 92,67±0,312 91,85±0,213* 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,39±0,119 7,41±0,095 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
79,52±1,748 79,36±1,236 

 

Опорос свиноматок, які осіменялись і утримувались в першу третину 

поросності навесні, мав дещо інші результати (табл. 3.1.7). Свиноматки 

дослідної групи мали вірогідно (р<0,05) на 0,04 кг, або на 2,9% вищу 

великоплідність, що сприяло збільшенню на 0,43 кг (2,6%) маси їх гнізда при 

народженні (р<0,01). Також у них встановлено кращу на 0,49% збереженість 

(р<0,05) за загального її зниження порівняно з опоросами в попередню пору 

року. Також в літній період опоросу спостерігалась тенденція до зниження 

маси гнізда та індивідуальної маси гнізда при відлученні, порівняно з 

весняними опоросами.  
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Таблиця 3.1.7 

Продуктивні показники свиноматок, що утримувались в холостий та 

умовно поросний період навесні за класичної та геотермальної системи 

створення мікроклімату у приміщенні  

 

Показник 

І контрольна  ІІ дослідна 

хSX   хSX   

Весняна пора року утримання в цеху холостих і поросних свиноматок  

(літній опорос) 

Багатоплідність, гол. 11,89±0,113 11,86±0,098 

Маса гнізда при  

народженні, кг 
16,53±0,128 16,96±0,102 

Великоплідність, кг 1,39±0,012 1,43±0,011 

Кількість поросят  

при відлученні, гол. 
10,73±0,142 10,76±0,121 

Збереженість, % 90,24±0,193 90,73±0,156 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,12±0,151 7,16±0,100 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
76,4±2,349 77,04±1,954 

 

В опоросах свиноматок, які осіменялись та утримувались підчас 

умовної поросності влітку (табл.3.1.8), встановлені суттєві розбіжності в 

розрізі груп за багатоплідністю (р<0,01) на 0,33 поросяти (3,0%), та масою 

гнізда поросят при народженні на 1,0 кг або 6,9% (р<0,001). Також у 

свиноматок цієї групи простежувалась тенденція до підвищення 

великоплідності на 3,9%, збереженості до 0,29%, кількості поросят при 

відлученні на 3,27% та маси гнізда в цей період на 2,46%, тоді як за масою 

одного поросяти в цей період різниці майже не спостерігалось.  
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Таблиця 3.1.8 

Продуктивні показники свиноматок, що утримувались в холостий та 

умовно поросний період влітку за класичної та геотермальної системи 

створення мікроклімату у приміщенні 

 

Показник 

І контрольна  ІІ дослідна 

хSX   хSX   

Літня пора року утримання в цеху холостих і поросних свиноматок  

(осінній опорос) 

Багатоплідність, гол. 11,20±0,089 11,53±0,065 

Маса гнізда при  

народженні, кг 
14,45±0,096 15,45±0,103 

Великоплідність, кг 1,29±0,015 1,34±0,026 

Кількість поросят при  

відлученні, гол. 
10,39±0,150 10,73±0,128 

Збереженість, % 92,77±0,208 93,06±0,454 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,59±0,071 7,53±0,080 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
78,86±1,555 80,80±1,076 

 

Опорос свиноматок, які осіменялись і утримувались до УЗД 

сканування восени (табл.3.1.9), виявив суттєві переваги у свиноматок 

дослідної групи за багатоплідністю на 0,54 голови, або 4,8% (р<0,001), 

великоплідністю 7,9% або 0,10 кг (р<0,001), що в свою чергу забезпечило їх 

перевагу за масою гнізда поросят при народженні 1,86 кг або 13,1% 

(р>0,001), кількістю поросят при відлученні на 0,52 голови (5,0%) (р<0,05), та 

масою гнізда поросят в цей період на 4,92 кг або 6,0% (р<0,05). Також 

спостерігалась тенденція до збільшення у них збереженості на 0,16% та 

індивідуальної маси поросят при відлученні на 1,1%. 

  



82 
 

Таблиця 3.1.9 

Продуктивні показники свиноматок, що утримувались в холостий та 

умовно поросний період восени за класичної та геотермальної системи 

створення мікроклімату у приміщенні  
 

Показник 
І контрольна  ІІ дослідна 

хSX   хSX   

Осіння пора року утримання в цеху холостих і поросних свиноматок 

(зимовий опорос) 

Багатоплідність, гол. 11,20±0,156 11,74±0,131** 

Маса гнізда при народженні, кг 14,22±0,13 16,08±0,36*** 

Великоплідність, кг 1,27±0,020 1,37±0,013*** 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
10,40±0,142 10,92±0,204* 

Збереженість, % 92,86±0,205 93,02±0,318 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,87±0,147 7,96±0,087 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
82,00±2,272 86,92±0,902* 

 

В цілому, восени всі показники відтворювальної здатності свиноматок 

були вищими у порівнянні з попередніми порами року в які проходили 

опороси. 

Таким чином, параметри мікроклімату в свинарниках для утримання 

холостих і умовно поросних свиноматок залежали від конструктивної 

системи їх вентилювання і впливали на відтворювальні якості свиноматок, 

які в них утримувались. 

 

3.1.2. Параметри мікроклімату в приміщеннях для опоросу та їх 

вплив на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст поросят сисунів 

за різних систем створення мікроклімату  

 

Економіка свинарства розпочинається з отримання та вирощування 

здорового молодняку свиней. В цеху опоросу, як стверджує В. Козир [66] 
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закладається основа продуктивності свиней, яка в подальшому реалізується в 

інших цехах свинокомплексу. Як зазначають В.А. Гришко [41], В.Я. Лихач 

[72], Д. Н. Ходосовский [147], для свиней сучасних генотипів особливо 

важливо дотримання всіх зоогігієнічних параметрів, з метою вирощування до 

відлучення здорового, з великим потенціалом росту молодняку. Про 

вважливість дотримання оптимальних параметрів мікроклімату акцентують 

увагу в своїх роботах низка вітчизняних та зарубіжних науковців [2, 9, 14, 47, 

163]. На переконання I. H Seo, I.B. Lee, та ін. [177], неможливо створити 

належний мікроклімат в приміщенні, де утримуються підсисні свиноматки та 

поросята сисуни, без врахування впливу сезонності. Зміна пори року впливає 

на такі чинники зовнішнього середовища, як температура, вологість та 

швидкість руху повітря. Як зазначає Ф. Де Кок [47], основою теплового 

комфорту, пилового забруднення та ефективності вентиляції є внутрішній 

потік повітря, який можна контролювати за допомогою систем створення 

мікроклімату. Існують географічні зони, в яких зміна цих параметрів є 

несуттєвою, і дані показники залишаються відносно сталими протягом всього 

року. Але, як стверджують М. В. Демчук зі співавторами [48, 49], та М. В. 

Чорний з співавторами [150], в умовах помірно-континентального клімату 

України ці фактори є досить мінливими не тільки в рамках сезону, а й 

можуть значно варіюватися навіть впродовж доби, особливо в перехідні пори 

року. Враховуючи ці кліматичні особливості та появу нових рішень в системі 

вентиляції свинарників в цеху опоросу і лактації свиноматок, нами було 

проведено порівняння техніко-технологічних рішень найбільш поширеної в 

Україні системи вентиляції негативного тиску з використанням стінних 

припливних клапанів та нового рішення в цій галузі - геотермальної 

вентиляції негативного тиску. Для вирішення цих питань нами були 

поставлені досліди по впливу системи створення мікроклімату в приміщенні 

для утримання лактуючих свиноматок та підсисних поросят в різні пори 

року. 
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За результатами досліджень, як видно з табл. 3.1.10, взимку 

встановлено, що показники температури повітря в зоні життєдіяльності 

поросят в обох приміщеннях знаходились у межах норми ВНТП-АПК-02.05. 

При цьому в контрольному приміщенні у зоні життєдіяльності поросят 

температура повітря знаходилась на верхній межі і була вищою порівняно з 

дослідним на 2,2°С (р<0,05). Навіть в холодну пору року вихід цього 

показника за межі норми негативно впливає на апетит поросят і, відповідно, 

на інтенсивність їхнього росту. Температура ж лігва поросят у дослідному 

свинарнику була нижчою на 0,7°С (р<0,05) у порівнянні з приміщенням, де 

утримувались тварини контрольної групи, але в обох свинарниках її 

показники були в межах норм ВНТП-АПК-02.05 і наближені до зони 

комфорту. 

Температура навколишнього середовища має досить значний вплив на 

продуктивність свиноматок, що опоросилися. Якщо для поросят оптимальна 

температура в лігві коливається у межах 24-32°С, то для свиноматок вона 

вже є зависокою і викликає у них погіршення апетиту, зниження 

молокоутворення та молоковіддачі і, як наслідок, знижує інтенсивність 

приросту живої маси поросят.  

Під час проведення досліду, за середньої температури зовні 

приміщення -5,3°С, в обох свинарниках температура повітря в зоні 

життєдіяльності свиноматки знаходилась в межах норми, але на гранично 

високій відмітці в 22°С. Водночас у дослідному приміщенні, температура 

повітря в зоні знаходження свиноматки за рахунок більш рівномірного 

розподілу повітря в приміщенні була дещо нижчою, що на нашу думку, 

підвищувало апетит свиноматок і, як наслідок, покращувало процес 

молокоутворення. Цьому також сприяла тепловіддача через чавунну решітку, 

температура якої була на 2,7°С (р<0,01) нижча в приміщенні з аналогічною в 

приміщенні з геотермальною вентиляцією. 
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Таблиця 3.1.10 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання лактуючих свиноматок за класичної та геотермальної 

системи вентиляції в зимову пору року 
 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна  геотермальна  

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення,  

°С 

- 
-5,3 

Відносна вологість повітря, зовні 

приміщення, % 

- 
81,2 

Швидкість руху повітря, зовні 

приміщення, м/с 

- 
6,7 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 761 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності свиноматки, °С 
18-22 22,0±0,26 21,7±0,30 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності поросят, °С 
22-30 31,6±0,93 29,4±0,53* 

Температура лігва, °С 24-32 28,5±0,53 29,7±0,56 

Температура шкіри поросят, °С - 31,5±0,19 32,2±0,21* 

Температура шкіри свиноматки, °С - 29,4±1,01 28,2±0,56* 

Температура чавунної решітки, °С - 19,7±0,61 17,0±0,58** 

Відносна вологість повітря, % 40-70 59,2±0,56 55,5±0,50*** 

Швидкість руху повітря, м/с 0,15 0,11±0,031 0,06±0,020 

Вміст у повітрі приміщень:    

                                                СО2, % об 0,20 0,23±0,009 0,21±0,010 

                                                NH3, мг/м3 20 4,2±0,24 5,1±0,18** 

                                                H2S, мг/м3 10 1,4±0,19 3,2±0,16*** 

 

Як ми бачимо, за досить низьких температур повітря зовні приміщення, 

його температура в зоні життєдіяльності свиноматки є гранично високою, але 

краще з своїм завданням впоралась геотермальна система вентилювання 

приміщення, яка за рахунок більш рівномірного розподілу повітря в ньому за 

допомогою перфорованих повітропроводів створює комфортніші 

температурні умови утримання, як для поросят, так і для свиноматок, 

порівняно з традиційною системою вентиляції, за якої повітря через стінні 

клапани потрапляє безпосередньо в зону життєдіяльності свиней. 
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Незважаючи на високу відносну вологість повітря зовні приміщення – 

81,2%, в обох приміщеннях її показник знаходився в межах норми. При 

цьому в приміщенні з геотермальною вентиляцією, де утримувались свині 

дослідної групи, прослідковувалась тенденція до її зниження на 3,7%.  

Швидкість руху повітря в обох приміщеннях була низькою, навіть для 

зимового періоду, а в станках по кутах приміщень мінімальною, 

спричиняючи застійні зони, що на кінець підсисного періоду призводить до 

підвищення вмісту шкідливих газів. В станках, що знаходяться всередині 

секції, ближче до вентиляторів, вона була значно вищою за обох типів 

вентиляції, але знаходилась в межах рекомендованих ВНТП-АПК-02.05. При 

цьому середнє її значення в свинарнику з геотермальною системою 

вентиляції було нижчим на 0,04 м/с або на 36,4%. 

Через дуже малу швидкість руху повітря взимку, вміст вуглекислого 

газу дещо перевищував норму ГДК в обох приміщеннях, та зростав у міру 

збільшення живої маси підсисних поросят. За геотермальної системи 

вентилювання він перевищував норму на 1%, тоді як за традиційної на 3%.  

Вміст аміаку в обох приміщеннях був значно нижче рівня ГДК і в 

дослідному приміщенні перевищував на 0,9 мг/м3 показники контрольного. 

Вміст сірководню в обох приміщеннях був досить низьким і не 

перевищував ГДК, але залежав від типу вентилювання приміщення і був на 

1,8 мг/м3 більший у свинарнику з геотермальною системою вентиляції та мав 

чітку тенденцію до зростання з віком поросят. При досягненні поросятами 28 

добового віку, концентрація сірководню була близька до граничної в обох 

типах приміщень. 

Таким чином, обидві системи вентилювання забезпечили оптимальний 

рівень відносної вологості в приміщеннях за досить високих його показників 

зовні. Водночас геотермальна система вентилювання сприяла її зниженню за 

рахунок втрат у шахтних повітропроводах. За обох систем вентилювання 

приміщень швидкість руху повітря знаходилась в межах рекомендованих 
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норм ВНТП-АПК-02.05, що забезпечувало задовільний газовий склад 

повітря. 

Дещо інші результати було отримано у весняну пору року (табл.3.1.11). 

Як видно з цієї таблиці показники температури повітря в зоні 

життєдіяльності свиноматки в контрольному та дослідному приміщенні 

знаходились у межах норми ВНТП-АПК-02.05 і становили 20,2°С та 21,9°С, 

відповідно. 

Таблиця 3.1.11 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання лактуючих свиноматок за класичної та геотермальної 

системи вентиляції у весняну пору року  

 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Група свиноматок  І контрольна ІІ дослідна 

Температура повітря зовні приміщення,  °С - +8,5 

Відносна вологість повітря, зовні приміщення, 

% 

- 
67 

Швидкість руху повітря, зовні приміщення, 

м/с 

- 
3,8 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 761,8 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

свиноматки, °С 
18-22 20,2±0,23 21,9±0,27*** 

Температура повітря у зоні життєдіяльності 

поросят, °С 
22-30 28,6±0,42 30,1±0,17*** 

Температура лігва, °С 24-32 33,7±0,56 35,2±0,16** 

Температура шкіри поросят, °С - 33,7±0,21 34,1±0,16 

Температура шкіри свиноматки, °С - 32,1±0,43 32,7±0,21 

Температура чавунної решітки, °С - 20,6±0,27 21,6±0,14** 

Відносна вологість повітря, % 40-70 52,3±1,12 49,8±0,87 

Швидкість руху повітря, м/с 0,15 0,27±0,04 0,16±0,02* 

Вміст у повітрі приміщень:    

СО2, % об 0,20-0,40 0,16±0,007 0,13±0,004*** 

NH3, мг/м3 20 3,9±0,13 5,1±0,16*** 

H2S, мг/м3 10 3,1±0,15 3,9±0,21** 

 

Тобто, у дослідному приміщенні температура повітря була вищою 

порівняно з контрольним на 1,7°С (р<0,001), але це практично не вплинуло 

на температуру поверхні шкіри свиноматок, різниця за якою між тваринами 

контрольної та дослідної групи склала 0,6°С і була невірогідною. 
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Навіть незначне відхилення температурного показника від 

встановлених норм негативно впливає на апетит поросят, і як наслідок, на 

подальшу інтенсивність їхнього росту. Температура лігва поросят за обох 

систем створення мікроклімату була вища за норму: на 1,7°С за традиційної 

системи вентиляції, та на 3,2°С (р<0,01) за геотермальної.  

Показник температури повітря в зоні життєдіяльності поросят був 

кращим за традиційної системи та відповідав нормам ВНТП-АПК-02.05, тоді 

як при геотермальній системі він був вищим на 5,3% (р<0,001), і не значно 

перевищував рекомендовані норми. Але різниця в температурі лігва та 

температури повітря в зоні життєдіяльності поросят не вплинула на 

температуру поверхні шкіри поросят, різниця за якою між тваринами обох 

груп була практично відсутньою. 

За рахунок того, що при традиційній системі вентиляції повітря 

потрапляє безпосередньо в зону життєдіяльності свиней через стінні клапани, 

вплив швидкості руху повітря зовні приміщення на мікроклімат всередині 

значно більший, ніж при геотермальній системі вентиляції. Так швидкість 

руху повітря в дослідному приміщенні була на 59% (р<0,05) нижчою завдяки 

особливостям системи вентиляції, але в обох свинарниках системи 

вентилювання забезпечили оптимальний рівень відносної вологості та 

належний для свиноматок та поросят газовий склад повітря. 

Водночас за традиційної системи вентиляції приміщення, вміст 

вуглекислого газу в повітрі цього свинарнику становив 0,16% об, тоді як при 

геотермальній системі – 0,13% об (р<0,001). 

Вміст аміаку в обох приміщеннях у весняну пору був нижче в 

контрольному приміщенні - 3,9 мг/м3, проти 5,1 мг/м3 в дослідному 

(р<0,001). Аналогічна ситуація спостерігалась і за вмістом сірководню - 

3,1мг/м3 в контрольному свинарнику та 3,9 мг/м3 в дослідному (р<0,01). 

Таким чином, у весняну пору року обидві системи створювали 

належний мікроклімат в приміщенні свинарнику цеху опоросу, який 

відповідав вимогам ВНТП -05. 
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За результатами досліджень в літню пору року (табл. 3.1.12) 

встановлено, що показники температури повітря в зоні життєдіяльності 

поросят в обох приміщеннях знаходились у межах норми.  

Таблиця 3.1.12 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання лактуючих свиноматок за класичної та геотермальної 

системи вентиляції влітку 
 

Показник 

Норми 

(ВНТП-

АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна геотермальна 

Температура повітря зовні 

приміщення,  °С 
 34,2  

Відносна вологість повітря, зовні 

приміщення,% 
 25,5 

Швидкість руху повітря, зовні 

приміщення,м/с 
 4,2 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст.  753 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності свиноматки, °С 
18-24 32,9±0,13 28,6±0,13*** 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності поросят, °С 
24-32 32,0±0,11 29,4±0,13*** 

Температура лігва, °С 24-36 31,9±0,20 29,6±0,38** 

Температура чавунної решітки, 

°С 
- 31,2±0,44 29,4±0,33* 

Відносна вологість повітря, % 40-70 36,9±0,66 38,6±0,68 

Швидкість руху повітря, м/с 0,2-0,6 0,28±0,03 0,24±0,01 

СО2, % об 0,20 0,09±0,01 0,09±0,02 

NH3, мг/м3 20 0±0,0 0,6±0,36 

H2S, мг/м3 10 3,2±0,64 3,2±0,89 

 

При цьому в контрольному приміщенні, у зоні життєдіяльності поросят 

вона знаходилась на верхній межі і була вищою порівняно з дослідною на 

2,6°С або 8,1% (р<0,001). В спекотний період року цей фактор негативно 

впливає на апетит поросят і, відповідно, на інтенсивність їхнього росту. У 

дослідному свинарнику температура лігва поросят була нижчою на 2,3°С 

порівняно з контрольним (р<0,01) та відповідно наближеною до зони 

комфорту. Важливим фактором впливу на продуктивність свиноматок, що 
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опоросилися, є температура навколишнього повітря. Якщо для поросят вона 

коливається у межах 24-32°С, то для свиноматки вона є зависокою і викликає 

у них погіршення апетиту, молокоутворення та молоковіддачі і, як наслідок, 

знижує інтенсивність приросту живої маси поросят.  

У нашому досліді, за спекотної погоди зовні приміщення в обох 

свинарниках температура повітря в зоні життєдіяльності свиноматки була 

вище рекомендованих норм на 4,6-8,9°С. При цьому, в свинарнику де 

утримувались тварини контрольної групи, вона перевищувала поріг теплової 

байдужості для дорослих свиней. Тоді як у приміщенні, де утримувались 

свині дослідної групи, температура повітря в зоні знаходження свиноматки за 

рахунок охолодженого в геотермальних шахтах повітря була дещо нижчою 

за цей поріг, що підвищувало апетит свиноматок і, як наслідок, покращувало 

процес молокоутворення. Цьому також сприяла нижча на 1,8°С температура 

чавунної решітки, на якій лежали свиноматки. 

Таким чином, влітку, за високої температури зовнішнього повітря, 

геотермальна система вентилювання приміщення, за рахунок охолодження 

повітря у підземних шахтах, дозволяє створити більш комфортні 

температурні умови утримання як для поросят, так і для свиноматок, 

порівняно з традиційною системою вентиляції, за якої повітря через стінні 

клапани потрапляє безпосередньо в зону життєдіяльності свиней. 

Відносна вологість повітря була досить низькою в обох приміщеннях 

через сухе повітря зовнішнього середовища і знаходилась нижче на 1,4-3,1% 

від мінімального значення рекомендованих норм за обох типів 

вентилювання. При цьому в приміщенні з геотермальною вентиляцією, де 

утримувались свині дослідної групи, вона мала тенденцію до підвищення на 

1,7%.  

Швидкість руху повітря в обох приміщеннях була низькою, як для 

літнього періоду. При цьому в свинарнику з геотермальною системою 

вентилювання швидкість рух повітря була нижчою на 0,04 м/с або на 14,3%. 
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Обидві системи вентиляції забезпечили задовільний газовий склад 

повітря. Так, вміст вуглекислого газу знаходився в межах ГДК в обох 

приміщеннях. Вміст аміаку в контрольному приміщенні був відсутнім 

впродовж всього періоду вимірювань, а в дослідному – був незначним і не 

перевищував ГДК.  

Вміст сірководню в обох приміщеннях був однаковим, не перевищував 

ГДК та не залежав від типу вентилювання приміщення. При досягненні 

поросятами 28 добового віку концентрація сірководню була близька до 

граничної в обох типах приміщень. 

Таким чином, обидві системи вентилювання не забезпечили 

оптимальний рівень відносної вологості в приміщеннях за досить сухого 

повітря зовні. Водночас геотермальна система вентилювання сприяла її 

підвищенню за рахунок вологи у шахтних повітропроводах. 

За обох систем вентилювання приміщень швидкість руху повітря 

знаходилась в межах рекомендованих норм ВНТП-АПК-02.05, що 

забезпечувало задовільний газовий склад повітря. 

За результатами досліджень, проведених в осінню пору року (табл. 

3.1.13), встановлено, що середня температура зовні приміщення за час 

проведення досліду становила 12,3°С. Її показник в зоні життєдіяльності 

свиноматки в приміщенні з геотермальною вентиляцією знаходився у межах 

норми ВНТП-АПК-02.05 і становив 21,5°С. В контрольному ж приміщенні, у 

зоні життєдіяльності свиноматки, температура повітря була вищою 

порівняно з дослідною на 1,5°С (р<0,001) та вищою за норму на 1,0°С. Це 

спричинило, вірогідно (р<0,05) на 1,1°С, нижчу температуру на поверхні 

шкіри свиноматки. 
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Таблиця 3.1.13 

Параметри навколишнього середовища та мікроклімату в приміщеннях 

для утримання лактуючих свиноматок за класичної та геотермальної 

системи вентиляції в осінню пору року  

 

Показник 

Норми 

(ВНТП

-АПК-

02.05.) 

Тип вентиляції 

традиційна  геотермальна  

Група свиноматок 
 

І контрольна 
ІІ  

дослідна 

Температура повітря зовні 

приміщення, °С 

- 
+12,3 

Відносна вологість повітря, зовні 

приміщення, % 

- 
73,8 

Швидкість руху повітря, зовні 

приміщення, м/с 

- 
1,11 

Атмосферний тиск, мм. рт. ст. - 766 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності свиноматки, °С 
18-22 23,0±0,29 21,5±0,19*** 

Температура повітря у зоні 

життєдіяльності поросят, °С 
22-30 29,5±0,46 28,5±0,28* 

Температура лігва, °С 24-32 34,5±0,72 35,2±0,47 

Температура шкіри поросят, °С - 32,9±0,37 33,2±0,26 

Температура шкіри свиноматки, °С - 31,8±0,38 30,7±0,38* 

Температура чавунної решітки, °С - 21,9±0,26 19,8±0,20*** 

Відносна вологість повітря, % 40-70 57,5±1,13 52,3±0,66*** 

Швидкість руху повітря, м/с 
0,15-

0,40 
0,32±0,06 0,2±0,01* 

Вміст у повітрі приміщень:    

                                          СО2, % об 0,20 0,20±0,008 0,10±0,006*** 

                                          NH3, мг/м3 20 3,7±0,10 6,0±0,36*** 

                                          H2S, мг/м3 10 3,6±0,31 3,5±0,38 

 

В обох свинарниках температура повітря в зоні життєдіяльності 

поросят знаходилась в межах норми, але на гранично високій відмітці. 

Водночас у дослідному приміщенні, температура повітря в зоні знаходження 

поросят за рахунок більш рівномірного розподілу повітря була дещо нижчою 

- 28,5°С, в порівнянні з 29,5°С в контрольному (р<0,05). Цьому також 

сприяла тепловіддача через чавунну решітку, температура якої була на 2,1°С 
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(р<0,001) нижча в приміщенні з геотермальною вентиляцією, хоча показники 

в обох приміщеннях знаходились в межах норм ВНТП-АПК-02.05. 

При показнику відносної вологості повітря ззовні приміщення – 73,8%, 

за обох систем вентиляції її значення в середині свинарників, як в 

приміщенні де утримувались тварини контрольної групи, так і дослідної, 

знаходилась в межах норми. Хоча в приміщенні з геотермальною системою 

вентиляції, де утримувались тварини дослідної групи, прослідковувалась 

тенденція до її зниження на 9,0% (р<0,001). Температурно-вологісні 

показники в обох свинарниках практично не вплинули на температуру 

поверхні шкіри поросят, яка виявилась майже рівною. 

За обох систем вентилювання приміщень швидкість руху повітря 

знаходилась в межах рекомендованих норм, що забезпечило задовільний 

його газовий склад, який знаходився в межах рекомендованих ВНТП-АПК-

02.05 норм. За традиційної системи вентиляції приміщення вміст 

вуглекислого газу знаходився на межі ГДК. За геотермальної ж системи 

вентилювання, він становив 0,10 об.%, що менше від традиційної на 50% 

(р<0,001).  

Вміст аміаку в обох приміщеннях був нижче рівня ГДК, але в 

контрольному приміщенні цей показник був на 2,3 мг/м3 (р<0,001) нижчим 

від дослідного. 

В повітрі обох приміщень вміст сірководню знаходився практично на 

однаково низькому рівні, не перевищував ГДК і мав чітку тенденцію до 

зростання з віком поросят. При досягненні поросятами 28 добового віку 

концентрація сірководню була близька до граничної в обох типах приміщень. 

Взимку умови утримання свиноматок забезпечили достатній рівень 

їхньої продуктивності і, як наслідок, інтенсивність росту їхнього потомства. 

Не встановлено суттєвої різниці за показниками багатоплідності, 

великоплідності та маси гнізда при народженні, між групами поросят, які 

утримувались в приміщеннях за різної системи їх вентилювання (табл. 

3.1.14). Разом з тим, встановлено, що у свиноматок, які утримувались під час 
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опоросу і лактації в приміщенні з геотермальною системою вентиляції до 

відлучення збереженість була на 1,05% (р<0,001) вищою порівняно з 

тваринами, які утримувались у приміщенні, де приплив повітря здійснювався 

за рахунок стінних клапанів. 

Також, більш комфортні умови утримання свиноматок викликали у них 

підвищений апетит і посприяли підвищенню їхньої молочності, що в свою 

чергу призвело до збільшення індивідуальної маси поросят на 0,22 кг, або на 

2,87% (р<0,05) у порівнянні з аналогами контрольної групи. 

Маса гнізда поросят визначається кількістю поросят на час відлучення 

та залежить від їх індивідуальної живої маси. У свиноматок дослідної групи в 

період відлучення вона виявилась на 3,82%, або 2,99 кг (р<0,05) вищою 

порівняно з їх ровесниками з контрольної групи. 

Таблиця 3.1.14 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за їх утримання в 

приміщеннях за класичної та геотермальної системи вентилювання в 

зимову пору року 

 
 

Показник 

І контрольна 

(n= 46) 

ІІ дослідна 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   хSX   
абсолют

на 
% 

Багатоплідність, гол. 10,77±0,091 10,75±0,122 -0,02 0,2 

Маса гнізда при народженні, кг 15,1±0,10 14,94±0,081 -0,16 1,1 

Великоплідність, кг 1,41±0,011 1,39±0,013 -0,02 1,42 

Кількість поросят при відлученні, 

гол. 
10,07±0,082 10,16±0,112 0,09 0,88 

Збереженість, % 93,51±0,022 94,56±0,222 1,05 1,11*** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,46±0,073 7,69±0,089 0,22 2,87* 

Маса гнізда поросят при  

відлученні, кг 
75,18±1,052 78,17±1,099 2,99 3,82* 

 

Як традиційна, так і геотермальна системи вентилювання приміщень 

забезпечили належний рівень продуктивності свиноматок та інтенсивність 

росту їхнього потомства навесні (табл. 3.1.15). 
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Таблиця 3.1. 15 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за класичної та 

геотермальної системи підтримання мікроклімату навесні 
 

Показник 

І контрольна 

(n= 46) 

ІІ дослідна 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   хSX   абсолютна % 

Весняна пора року 

Багатоплідність, гол. 10,90±0,09 10,84±0,12 -0,06 0,55 

Маса гнізда при народженні, кг 15,26±0,11 15,18±0,093 -0,08 0,52 

Великоплідність, кг 1,40±0,025 1,41±0,021 0,01 0,71 

Кількість поросят при відлученні, 

гол. 
10,11±0,08 10,27±0,11 0,16 1,58 

Збереженість, % 92,75±0,2 94,78±0,3 2,03 1,20*** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,12±0,07 7,82±0,1 0,7 9,83*** 

Маса гнізда поросят при  

відлученні, кг 
71,98±1,045 80,31±1,089 8,33 11,57*** 

 

Цієї пори не було встановлено суттєвої різниці за показниками 

багатоплідності, великоплідності та маси гнізда поросят при народженні, між 

контрольними та дослідними групами, які утримувались в приміщеннях за 

різної системи їх вентилювання. Разом з тим, встановлено, що у свиноматок 

дослідної групи, до відлучення поросят, збереженість їх була краще на 1,20% 

(р<0,001) у порівнянні зі свиноматками, які утримувались у приміщенні з 

традиційною системою забезпечення мікроклімату. 

Більш комфортні умови утримання свиноматок дослідної групи 

сприяли покращенню їх апетиту і, як наслідок, збільшення молочності, що в 

свою чергу призвело до підвищення індивідуальної маси поросят до 

відлучення на 0,7 кг або 9,83% (р<0,001) у порівнянні з аналогами 

контрольної групи. Це посприяло тому, що у свиноматок дослідної групи 

маса гнізда поросят при відлученні виявилась на 11,57%, або 8,33 кг 

(р<0,001) вищою, порівняно з їх ровесниками контрольної групи. 

Влітку умови утримання свиноматок забезпечили достатній рівень 

їхньої продуктивності і, як наслідок, інтенсивність росту їхнього потомства. 
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За багатоплідністю, великоплідністю та масою гнізда при народженні 

суттєвої різниці між групами поросят, які утримувались в приміщеннях за 

різної системи їх вентилювання не встановлено (табл. 3.1.16). 

Разом з тим, встановлено, що у свиноматок, які утримувались під час 

опоросу і лактації в приміщенні з геотермальною системою вентиляції до 

відлучення було отримано на 0,3 (р<0,01) поросяти більше за рахунок кращої 

на 1,5% (р<0,001) їхньої збереженості порівняно з тваринами, які 

утримувались у приміщенні, де приплив повітря здійснювався за рахунок 

стінних клапанів. 

Таблиця 3.1.16 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за умов утримання влітку в 

приміщеннях за класичної та геотермальної системи їх вентилювання 

 

Показник 

І контрольна 

(n= 46) 

ІІ дослідна 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   хSX   абсолютна % 

Літня пора року 

Багатоплідність, гол. 10,9±0,06 11,0±0,05  0,1 0,9 

Маса гнізда при народженні, кг 15,6±0,08 15,3±0,07 -0,3 1,9 

Великоплідність, кг 1,43±0,013 1,39±0,013 -0,04 2,8 

Кількість поросят при відлученні, 

гол. 
10,0±0,06 10,3±0,05  0,3 3,0** 

Збереженість, % 92,8±0,16 94,3±0,11 1,5 1,62*** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,0±0,04 7,5±0,06 0,5 7,2*** 

Маса гнізда поросят при  

відлученні, кг 
70,2±0,61 77,9±0,87 7,7 11,0*** 

 

На нашу думку, більш комфортні умови утримання свиноматок 

посприяли підвищенню їхньої молочності, а кращі температурні умови для 

поросят викликали у них підвищений апетит, тому індивідуальна маса 

поросят виявилась на 0,5 кг або на 7,2% (р<0,001) вищою у гніздах 

свиноматок дослідної групи. 

Маса гнізда поросят є похідною від їх кількості на час відлучення і 

залежить від їхньої індивідуальної живої маси. У свиноматок дослідної групи 
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вона виявилась у період відлучення на 11%, або 7,7 кг (р<0,001) вищою 

порівняно з аналогами контрольної групи. 

Восени не встановлено суттєвої різниці за показниками 

багатоплідності, великоплідності та маси гнізда при народженні між 

контрольними та дослідними групами поросят, які утримувались в 

приміщеннях за різної системи їх вентилювання (табл. 3.1.17).  

Таблиця 3.1.17 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за класичної та 

геотермальної системи підтримання мікроклімату восени 

 

Показник 

І контрольна 

(n= 46) 

ІІ дослідна 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   хSX   абсолютна % 

Осіння пора року 

Багатоплідність, гол. 10,58±0,140 10,7±0,130 0,12 1,1 

Маса гнізда при народженні, кг 14,81±0,10 14,98±0,081 0,17 1,2 

Великоплідність, кг 1,40±0,021 1,41±0,01 0,01 0,7 

Кількість поросят при відлученні, 

гол. 
9,77±0,002 10,08±0,11 0,31 3,17** 

Збереженість, % 92,41±0,002 94,20±0,003 1,79 1,94*** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,03±0,14 7,52±0,15 0,49 6,97* 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
68,68±1,01 75,80±1,09* 7,12 10,37*** 

 

Разом з тим, встановлено, що у свиноматок дослідної групи до 

відлучення поросят зберіглося їх на 1,94% (р<0,001) більше, у порівнянні з 

свиноматками, які утримувались у приміщенні з традиційної системою 

забезпечення мікроклімату.  

Також, за геотермальної системи вентилювання приміщення 

встановлено більшу кількість поросят при відлученні - 10,08 голів (р<0,01) у 

порівнянні з 9,77 голів за традиційної системи. 

Індивідуальна маса поросят до відлучення виявилась на 0,49 кг, або на 

6,97% (р<0,05) вищою у тварин дослідної групи в порівнянні з аналогами 

контрольної групи. Це посприяло тому, що у свиноматок дослідної групи, 
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маса гнізда поросят при відлученні була на 10,37%, або 7,12 кг (р<0,001) 

вищою, порівняно з їх ровесниками контрольної групи. 

Створені кращі кліматичні умови посприяли більш повному розкриттю 

генетичного потенціалу інтенсивності росту поросят-сисунів взимку (табл. 

3.1.18). Так, за підсисний період тварини дослідної групи приросли в 

середньому на 0,22 кг більше порівняно з їх аналогами контрольної групи.  

Таблиця 3.1.18 

Інтенсивність росту поросят за їх утримання в приміщеннях за 

класичної та геотермальної системи вентилювання в зимову пору року 

 

Показник 

Традиційна 

вентиляція 

(n= 46) 

Геотермальн

а вентиляція 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   абсолютна 
абсолю

тна 
% 

Абсолютний 

приріст поросят, кг 
6,06±0,111 6,28±0,139 0,22 3,6 

Середньодобовий 

приріст, г 
224,5±2,31 232,7 ±2,07 8,12 3,6** 

Відносний 

приріст, % 
136,6±0,76 138,1±0,91 1,5 1,1 

Оціночний індекс 38,77 39,21 0,44 1,14 

Примітка: ** (р<0,01) 

 

Середньодобовий приріст поросят за підсисний період також був на 

8,12 г (р<0,01) кращим у тварин, які утримувались в приміщенні з 

геотермальною системою вентиляції. 

За результатами комплексної оцінки відтворювальних якостей 

свиноматок методом визначення оціночного індексу конструкції М. Д. 

Березовского, встановлено перевагу на 0,44 бали або 1,14% у тварин, які 

утримувались під час опоросу і лактаційного періоду в свинарнику з 

геотермальною вентиляцією. 

Навесні також прирости поросят сисунів були вищими в приміщенні з 

геотермальною системою вентилювання. Так, абсолютний приріст був на 0,7 
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кг або 12,2% (р<0,001), середньодобовий – на 25,9г та відносний – на 21,4% 

вищим у тварин, які утримувались в свинарнику з геотермальною вентиляцію 

порівняно з класичною (табл. 3.1.19). 

За розрахунками оціночного індексу сконструйованого М. Д. 

Березовским, який дає більш комплексну оцінку відтворювальних якостей 

свиноматок, встановлено, що під час опоросу і лактаційного періоду в 

свинарнику з геотермальною системою вентиляції перевага за його 

значенням навесні склала на 1,17 бали або 3,04% порівняно з аналогами, які 

утримувалися в приміщенні за традиційної його вентиляції.  

Таблиця 3.1.19 

Інтенсивність росту поросят за класичної та геотермальної системи 

підтримання мікроклімату навесні 

 

Показник 

Традиційна 

вентиляція 

(n= 46) 

Геотермальна 

вентиляція 

(n = 46) 

± традиційна 

до 

геотермальної 

хSX   хSX   
абсол

ютна 
% 

Абсолютний 

приріст поросят, кг 
5,72±0,10 6,42±0,135 -0,7 12,2*** 

Середньодобовий 

приріст, г 
211,9±2,29 237,8 ±2,01 -25,9 12,2*** 

Відносний  

приріст, % 
160,7±0,81 139,3±0,93 21,4 13,3*** 

Оціночний індекс 38,54 39,71 -1,17 3,04 

 

В літню спеку створені кращі кліматичні умови посприяли більш 

повному розкриттю генетичного потенціалу приросту живої маси поросят-

сисунів (табл. 3.1.20). За підсисний період поросята дослідної групи 

приросли в середньому на 0,5 кг (р<0,001) більше порівняно з їх 

ровесниками контрольної групи. Вищим у них на 20,3 г або на 9,8% 

(р<0,001) виявився і середньодобовий приріст. 
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Таблиця 3.1.20 

Інтенсивність росту поросят влітку за їх утримання в приміщеннях 

за класичної та геотермальної системи їх вентилювання  

 

Показник 

Традиційна 

вентиляція 

(n= 46) 

Геотермальна 

вентиляція  

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   абсолютна абсолютна % 

Абсолютний приріст 

поросят, кг 
5,6±0,04 6,1±0,06*** 0,5 8,9 

Середньодобовий 

приріст, г 
206,9±1,61 227,2 ±2,28*** 20,3 9,8 

Відносний  

приріст, % 
133,1±0,35 137,2±0,44*** 4,1 3,1 

Оціночний індекс 38,2 39,6 1,4 3,7 

 

Відносний приріст поросят за підсисний період також був кращим у 

тварин дослідної групи, які утримувались за умов мікроклімату в приміщенні 

з геотермальною вентиляцію. 

За результатами комплексної оцінки відтворювальних якостей 

свиноматок методом визначення оціночного індексу конструкції М. Д. 

Березовского, встановлено перевагу на 1,4 бали або 3,7% за ним у тварин, які 

утримувались під час опоросу і лактаційного періоду в свинарнику з 

геотермальною вентиляцією.  

В осінню пору року за підсисний період тварини дослідної групи 

приросли в середньому на 0,48 кг (р<0,001) більше порівняно з їх аналогами 

з контрольної групи (табл.3.1.21). Середньодобовий приріст у них також 

виявився кращим на 17,8 г (р<0,001), а відносний – на 3,2% (р<0,01). 
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Таблиця 3.1.21 

Інтенсивність росту поросят за класичної та геотермальної системи 

підтримання мікроклімату восени 

 

Показник 

Традиційна 

вентиляція 

(n= 46) 

Геотермальна 

вентиляція 

(n = 46) 

± традиційна до 

геотермальної 

хSX   хSX   абсолютна % 

Абсолютний 

приріст поросят, 

кг 

5,63±0,081 6,11±0,111 0,48 9,1*** 

Середньодобовий 

приріст, г 
208,5±1,9 226,3 ±2,1 17,8 8,5*** 

Відносний  

приріст, % 
133,6±0,74 136,8±0,88 3,2 2,4** 

Оціночний індекс 34,7 38,77 4,07 11,73 

 

За розрахунками оціночного індексу сконструйованого М. Д. 

Березовским, під час опоросу і лактаційного періоду в свинарнику з 

геотермальною системою вентиляції перевага за його значенням склала 

восени 4,07 бали або 11,73% порівняно з аналогами, які утримувалися в 

приміщенні за традиційної його вентиляції.  

Таким чином кращі умови утримання підсисних свиноматок і поросят 

сисунів в приміщеннях свинарнику з геотермальною системою вентилювання 

посприяли кращій збереженості на 1,11…1,94% поросят до відлучення, 

підвищенню їх енергії росту на 3,6…12,2% і, як наслідок, збільшення 

кількості в гнізді при відлученні на 3,0…3,17% і маси гнізда на 3,82…11,57% 

поросят при відлученні. Оціночний індекс, розрахований за методикою М. Д. 

Березовського, був вищим у них на 1,14…11,73% порівняно з аналогами, які 

утримувались за традиційної системи вентилювання приміщень. 
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3.1.3. Сезонна динаміка змін параметрів мікроклімату та 

продуктивних показників лактуючих свиноматок і росту підсисних 

поросят за умов утримання в приміщеннях з класичною та 

геотермальною системами їх вентиляції  

 

Нажаль на сьогоднішній день немає ідеальної системи підтримки 

мікроклімату в свинарських приміщеннях. Всі системи вентилювання 

приміщень, мають свої позитивні і негативні сторони і, як стверджують В. 

Божко [9], Н. І. Болтянська [11], В. М. Волощук, В. М. Герасимчук [25, 32] Де 

Кок Ф. [47], М. В. Демчук [49], Р. В. Милостивий [79], М. Г Повод, Є. А. 

Самохіна, М.Б. Шпетний, [104, 105, 107, 154, 155] та ін., більшість з них 

мають певні проблеми в пікові періоди року. Нами було проведено 

порівняння річної динаміки параметрів мікроклімату за умов їх підтримки 

класичною та геотермальною системами вентиляції. 

Як видно з результатів дослідження (рис. 3.1.1), взимку та навесні 

обидві системи вентиляції забезпечували температурний режим у зоні 

життєдіяльності свиноматки на рівні 20,2−22,0°С, що знаходиться в межах 

допустимих значень, рекомендованих відомчими нормами технологічного 

проектування ВНТП – АПК 02.05. Тоді як влітку цей показник перевищував 

рекомендовані норми на 10,9°С за класичної вентиляції та на 6,6°С за 

геотермальної. Восени температура повітря в зоні життєдіяльності 

свиноматки за традиційної системи повітрообміну перевершувала верхню 

норму рекомендованих ВНТП на 1,0°С, а за геотермальної була в межах 

рекомендованих норм.  

Таким чином, геотермальна система вентиляції приміщення 

забезпечувала більш рівномірну підтримку температури повітря впродовж 

року в порівнянні з класичною. В літню пору року обидві системи 

вентилювання не змогли забезпечити оптимальну температуру повітря в зоні 

життєдіяльності свиноматки, хоча за геотермальної системи підтримки 

мікроклімату таке перевершення було вірогідно на 4,3°С (13%, p<0,001) 
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меншим і не виходив за межі рівня теплової байдужості для дорослих свиней. 

Такий сезонний перепад температури повітря в зоні життєдіяльності 

свиноматки не спричинив суттєвого коливання температури шкіри 

свиноматки впродовж періоду дослідження, так і вірогідної різниці між 

групами тварин. 

 
 

Рис. 3.1.1. Динаміка змін температури повітря на рівні 

життєдіяльності свиноматки впродовж року за класичної та 

геотермальної системи підтримання мікроклімату 

 



104 
 

Температура решітчастої підлоги також мала значні коливання 

впродовж року від 17,0°С до 38,6°С і її коливання були відчутнішими за 

геотермальної системи вентиляції. 

В зоні життєдіяльності поросят такого сезонного коливання 

температури як в зоні життєдіяльності свиноматки не спостерігалось 

(рис.3.1.2). Водночас більш стабільною впродовж року вона виявилась за 

геотермальної системи вентиляції та впродовж цього періоду відповідала 

нормам ВНТП. Тоді як в контрольному приміщенні вона перевищувала 

норми ВНТП взимку та влітку і знаходилася на граничному рівні восени та 

виявилась на 2,6 °С (p<0,001) влітку, 1,0 °С (p<0,05) восени, 2,2°С (p<0,05) 

взимку вищою порівняно з дослідним приміщенням.  

 

Рис. 3.1.2. Динаміка змін температури повітря в зоні 

життєдіяльності поросят упродовж року за класичної та геотермальної 

системи підтримання мікроклімату 
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Ще меншими впродовж року виявились коливання температури лігва 

поросят. Так взимку та влітку обидві системи підтримання мікроклімату 

змогли забезпечити оптимальний температурний режим лігва поросят. Влітку 

краще з цим впоралась геотермальна система, за якої показник температури 

лігва поросят становив 29,6 °С, що на 2,3 °С менше, ніж за традиційної 

системи (p<0,01).  

Однак, як показали подальші дослідження, температура лігва та 

температура повітря в зоні життєдіяльності поросят практично не вплинула 

на температуру поверхні їх шкіри, відмінності за якою між тваринами обох 

груп були практично відсутніми. 

Дещо інші результати було отримано в перехідні пори року. Навесні 

температура лігва поросят за обох систем створення мікроклімату 

перевищувала норму на 1,7 °С за традиційної системи вентиляції та на 3,2 °С 

(p<0,01) за геотермальної. В осінню пору року спостерігалась аналогічна 

тенденція.  

Відносна вологість повітря в обох приміщеннях більше залежала від 

рівня цього показника зовні приміщення, ніж від конструктивних 

особливостей вентилювання приміщень (рис. 3.1.3). Так в літню пору року, за 

рахунок досить сухого повітря зовні приміщення відносна його вологість 

всередині як контрольного, так і дослідного приміщення була нижчою за 

рекомендовані ВНТП норми. При цьому в приміщенні з геотермальною 

вентиляцією, де утримувались свині дослідної групи, вона мала тенденцію до 

підвищення на 4,6 %, що в дану пору року створювало більш комфортні 

умови для тварин. 
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Рис. 3.1.3. Динаміка змін відносної вологості повітря впродовж 

року в приміщеннях за класичної та геотермальної системи підтримання 

мікроклімату 

 

У перехідні пори року показник відносної вологості знаходився в 

межах норми в обох приміщеннях. Незважаючи на досить високу відносну 

вологість повітря зовні приміщення взимку – 81,2%, в обох групах її 

показник знаходився в межах рекомендованих норм. Однак при цьому в 

приміщенні з геотермальною вентиляцією спостерігали її вірогідне зниження 

на 3,7% (p<0,001).  

Спираючись на ці дані, можемо констатувати, що геотермальна 

система повітрообміну забезпечувала комфортну вологість для поросят-

сисунів у перехідні періоди і давала змогу підтримувати цей показник у 

межах допустимої норми взимку та максимально наблизити його до норми 

влітку. Водночас традиційна система підтримання мікроклімату хоча і 

забезпечувала оптимальні параметри в усі пори року за винятком літнього, 

дещо поступалась ефективністю порівняно з геотермальною.  

За рахунок того, що за традиційної системи вентиляції повітря 

потрапляє безпосередньо в зону життєдіяльності свиней через стінні клапани, 
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вплив швидкості його руху зовні приміщення на мікроклімат всередині був 

значно більший, ніж за геотермальної системи вентиляції в усі пори року. 

Швидкість руху повітря восени (рис. 3.1.4) як в контрольному, так і в 

дослідному приміщеннях знаходилась у межах рекомендованих норм.  

 

 

Рис. 3.1.4. Динаміка зміни швидкості руху повітря в приміщеннях 

за класичної та геотермальної системи підтримання мікроклімату 

 

Взимку швидкість руху повітря за обох систем створення мікроклімату 

була досить низькою, навіть як для зимового періоду, що наприкінці 

підсисного періоду призводило до підвищення вмісту шкідливих газів у 

станках, які розташовано в кутах приміщень, за рахунок утворення застійних 

зон. При цьому середнє значення швидкості руху повітря в свинарнику з 

геотермальною системою вентиляції було нижчим на 0,04 м/с. 

Влітку швидкість руху повітря в обох приміщеннях була низькою, 

однак відповідала загальноприйнятим нормам в обох приміщеннях. При 

цьому в свинарнику з геотермальною системою вентилювання вона була 

нижчою на 0,04 м/с або на 14,3 %. 

Навесні швидкість руху повітря в дослідному приміщенні була 

вірогідно на 59% (р<0,05) нижчою завдяки особливостям системи вентиляції. 
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Як видно з рисунка 3.1.5, динаміка коливання вмісту NH3 в обох 

приміщеннях упродовж року залежала більше від пори року, ніж від типу 

вентиляції.  

 

 

Рис. 3.1.5. Річна динаміка вмісту аміаку та сірководню в повітрі 

приміщень за класичної та геотермальної системи підтримання 

мікроклімату 

 

В усі пори року вміст аміаку за обох типів вентиляції був значно 

нижчим рівня ГДК, однак у дослідному приміщенні перевищував показники 

контрольного. 

Вміст H2S у повітрі піддослідних приміщень виявився в усі пори року 

вірогідно (р<0,001−0,01) вищим порівняно з контрольним, крім осені, однак 

також знаходився значно нижче рівня гранично допустимої концентрації і 

менще залежав від пори року, ніж вміст аміаку. 

Таким чином, вміст аміаку та сірководню у повітрі дослідних 

приміщень більш залежали від пори року та в меншій мірі від типу 

вентиляції. 
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Концентрація вуглекислого газу в дослідних приміщеннях також в 

більшій мірі залежала від пори року та в меншій мірі від конструктивних 

особливостей вентиляції приміщень (рис. 3.1.6). 

 

 

Рис. 3.1.6. Річна динаміка вмісту вуглекислого газу у повітрі 

приміщень за класичної та геотермальної системи підтримання 

мікроклімату 

 

Через дуже низьку швидкість руху повітря взимку вміст вуглекислого 

газу дещо перевищував ГДК в обох дослідних приміщеннях. За 

геотермальної системи вентилювання він перевищував норму на 0,3 % об., 

тоді як за традиційної − на 0,1% об. Влітку обидві системи вентиляції 

працювали однаково, забезпечивши в приміщеннях рівень CO2 – 0,09 % об. У 

перехідні пори року цей показник знаходився в межах рекомендованих норм, 

однак за геотермальної системи був також вірогідно нижчим: на 0,03% об. 

(p<0,001) навесні та на 0,1% об. (p<0,001) восени. 

Створені умови утримання свиноматок цілорічно забезпечили 

достатній рівень їх продуктивності та інтенсивності росту поросят-сисунів.  

Як видно з рисунку 3.1.7, на багатоплідність та масу гнізда поросят при 

народженні більш суттєво впливала пора року, ніж тип вентиляції 

приміщення. Так в обох типах приміщень вона підвищувалась у весняно-

літній період та знижувалась в осінньо-зимовий. Великоплідність 

0,23

0,16

0,09

0,2

0,21
0,13

0,09

0,1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Зима Весна Літо Осінь

В
м

іс
т 

га
зу

, м
г/

м
3

Пора року

Контрольна група. СО2, % об Дослідна група. СО2, % об



110 
 

свиноматок, як видно з цього рисунку, не залежала ні від пори року ні від 

конструктивних особливостей системи вентиляції. 

 

 

Рис. 3.1.7. Річна динаміка показників багатоплідності, 

великоплідності та маси гнізда поросят при народженні за утримання в 

приміщеннях з класичною та геотермальною системами підтримання 

мікроклімату 

 

Кількість поросят при відлученні (рис. 3.1.8) залежала як від пори року, 

так і від конструктивних особливостей системи вентиляції. За геотермальної 

системи вентиляції цей показник був більш стабільним впродовж року 

порівняно з класичною. Так в осінню пору року за геотермальної системи 

створення мікроклімату він виявився на 3,17 % (p<0,01) вищим порівняно з 

аналогами, яких утримували у приміщенні, де приплив повітря здійснювався 

за рахунок стінних клапанів. 
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Рис. 3.1.8. Річна динаміка показника кількість поросят при 

відлученні за утримання в приміщеннях з класичною та геотермальною 

системами підтримання мікроклімату 

 

Збереженість поросят впродовж чотирьох пір року була також більш 

вирівняна в дослідному приміщенні, і виявилась кращою в зимово-весняний 

період у порівнянні з літньо-осіннім. Разом з тим, встановлено, що у 

свиноматок, яких утримували під час опоросу і лактації в дослідному 

приміщенні, показник збереженості був кращий на 1,05 % (p<0,001) взимку, 

на 2,03 % (p<0,001) навесні, на 1,5 % (p<0,001) влітку та на 1,79 % (p<0,001) 

восени порівняно з контрольним. (рис.3.1.9). 

 

Рис. 3.1.9. Річна динаміка показника збереженості поросят за 

утримання в приміщеннях з класичною та геотермальною системами 

підтримання мікроклімату 
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Індивідуальна маса поросят при відлученні, як видно з рис. 3.1.10, 

більше залежала від конструктивних особливостей системи вентиляції 

приміщень, ніж від пори року. Так більш комфортні умови утримання 

свиноматок дослідної групи сприяли підвищенню індивідуальної маси 

поросят до відлучення на 0,22 кг, або на 2,87 % (p<0,05) взимку, на 0,7 кг або 

9,83 % (p<0,001) навесні; на 0,5 кг, або на 7,2 % (p<0,001) в літню пору; 

восени таке підвищення становило 0,49 кг, або на 6,97 % (p<0,05) порівняно 

з аналогами контрольної групи. Тоді як сезонні коливання в контрольній 

групі склали 6,6%, а в дослідній всього 4,4%. 

Маса гнізда поросят також залежала від обох факторів і була вищою в 

зимово-весняний період та зменшувалась в літньо-осінній. 

В приміщенні з геотермальною системою вентиляції вона була вищою 

в усі пори року: взимку на 3,82 %, або на 2,99 кг (p<0,05), навесні на 11,57 %, 

або на 8,33 кг (p<0,001), влітку на 11,0 %, або на 7,7 кг (p<0,001), та в осінню 

пору року на 10,37 %, або на 7,12 кг (p<0,001), порівняно з аналогами, де 

використовувалась традиційна система вентиляції. 

 

 

Рис. 3.1.10. Річна динаміка показників маси одного поросяти та 

маси гнізда при відлученні за утримання в приміщеннях з класичною та 

геотермальною системами підтримання мікроклімату 
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Абсолютний приріст за підсисний період також залежав від пори року і 

в обох приміщеннях знижувався в літньо-осінній період. Водночас впродовж 

року у тварини дослідної групи він був у середньому на 0,22−0,7 кг 

(Р<0,001−0,05) вищим порівняно з їх аналогами, яких утримували за 

традиційної системи створення мікроклімату (рис.3.1.11) .  

 

 

 

Рис. 3.1.11. Річна динаміка абсолютного приросту поросят за 

утримання в приміщеннях з класичною та геотермальною системами 

підтримання мікроклімату 

 

Середньодобовий приріст поросят-сисунів також зменшувався в обох 

приміщеннях у літньо-осінній період порівняно з зимово-весняним. Водночас 

він виявився вищим на 8,12 г (p<0,01) взимку, 25,9 г (p<0,001) навесні, 20,3 г 

(p<0,001) влітку та на 17,8 г (p<0,001) восени у тварин, яких утримували в 

свинарнику з геотермальною вентиляцію (рис.3.1.12).  
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Рис. 3.1.12. Річна динаміка середньодобового приросту поросят за 

утримання в приміщеннях з класичною та геотермальною системами 

підтримання мікроклімату 

 

Оцінка відтворювальних якостей свиноматок, яку визначали за методом 

оціночного індексу, запропонованого М. Д. Березовским (рис. 3.1.13), 

показала, що за комплексом ознак свиноматки дослідної групи мали більш 

стабільний результат упродовж року в порівнянні з контрольною, індекс яких 

знижувався від 38,77 взимку до 34,70 восени. Водночас у свинарнику з 

геотермальною системою вентиляції перевага за його значенням становила 

взимку на 0,44 бали, або 1,14 %, навесні − 1,17 бали, або 3,04 %, влітку – на 

1,4 бали або 3,7 %, та найбільшою ця перевага виявилась в осінню пору року 

− 4,07 бали або 11,73 % порівняно з аналогами контрольної групи.  
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Рис. 3.1.13. Річна динаміка комплексної оцінки відтворювальних 

якостей свиноматок за утримання в приміщеннях з класичною та 

геотермальною системами підтримання мікроклімату 

 

Таким чином, геотермальна система вентилювання приміщення, за 

рахунок стабілізації повітря в підземних шахтах та більш рівномірного його 

розподілу за допомогою повітропроводів, впродовж року забезпечувала 

більш стабільні відтворювальні показники свиноматок, з меншими 

сезонними коливаннями. 

 

3.2 Вплив системи вентиляції негативного та рівномірного тиску в 

свинарнику для підсисних свиноматок на відтворювальні якості 

свиноматок, відгодівельні і м’ясо-сальні показники свиней.  

 

3.2.1 Відтворювальні якості свиноматок за системи вентиляції 

негативного та рівномірного тиску в підсисний період  

 

Новонароджені поросята не мають захисних механізмів від 

несприятливих факторів навколишнього середовища. Тому завдання людини 

створити їм найбільш комфортні умови у перші дні і тижні їхнього життя. Це 

є запорукою збереження їхнього здоров’я та інтенсивного росту і розвитку. 
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Значна роль у цьому процесі належить системам підтримки мікроклімату у 

приміщеннях для опоросу свиноматок та вирощування підсисних поросят. 

Тому вченими та практичними свинарями багатьох країн провадиться пошук 

та удосконалення цих систем. Одним з основних процесів підтримання 

мікроклімату в приміщеннях свинарників для опоросу є процес рівномірного 

розподілу свіжого повітря, видалення відпрацьованого, без створення 

протягів та з забезпеченням оптимального його газового і теплового складу 

впродовж різних періодів року і різного часу доби. Найбільш розповсюджена 

система вентилювання приміщень, за якої повітрообмін здійснюється за 

рахунок дахових втяжних вентиляторів та стінних припливних клапанів не 

завжди забезпечує його рівномірний розподіл по всьому приміщенню. У 

зв’язку з цим в свинарстві розробляються і випробовуються інші системи 

вентиляції, які в свою чергу не однаково працюють у різних кліматичних 

зонах. В цьому досліді нами була проведена порівняльна оцінка 

продуктивності підсисних свиноматок за традиційної системи вентиляції 

негативного тиску з системою вентиляції рівномірного тиску в приміщеннях 

свинарнику цеху опоросу в зоні степу України та впливу параметрів 

мікроклімату створених цими системами. 

За результатами досліджень (табл. 3.2.1), нами не встановлено 

вірогідної різниці між показниками загальної кількості народжених поросят, 

багатоплідності, частки мертвонароджених та маси гнізда при народженні в 

зимову пору року. Показник великоплідності у тварин контрольної групи 

становив 1,39 кг, тоді як у тварин дослідної групи цей показник був 

достовірно (р<0,001) нижчим на 0,72% і становив – 1,38 кг. Кількість поросят 

при відлученні навпаки ж була достовірно на 3,06% (р<0,01) вища у 

дослідних тварин – 12,12 голів, проти 11,76 голів у тварин контрольної 

групи. Також в групі тварин, що утримувались за системи вентиляції 

рівномірного тиску, в зимову пору року кращою виявились: збереженість 

поросят, на 2,46% (р<0,01) – 92,36%, проти 90,14%; маса одного поросяти 

при відлученні, на 5,18% (р<0,001) – 8,12 кг проти 7,72 кг; маса гнізда 
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поросят при відлученні, на 3,67% (р<0,001) – 98,41 кг в дослідній порівняно з 

94,93 кг в групі, що утримувалась за системи вентиляції негативного тиску. 

Таблиця 3.2.1 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за 

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску взимку 

Показник 

І  

контрольна 

ІІ  

дослідна 

± негативного 

тиску до 

рівномірного 

хSX   хSX   
абсол

ютна 
% 

Всього народилось, гол 14,59±0,15 14,47±0,13 -0,12 0,82 

Багатоплідність, гол. 13,21±0,15 13,12±0,13 -0,09 0,68 

Кількість мертвонароджених, 

голів 
1,38 1,39 0,01 0,72 

Частка мертвонароджених,% 9,46 9,38 -0,08 0,85 

Маса гнізда при народженні, 

кг 
18,33±0,14 18,27±0,14 -0,06 0,33 

Великоплідність, кг 1,39±0,001 1,38±0,001 -0,01 0,72*** 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
11,76±0,07 12,12±0,10 0,36 3,06** 

Збереженість, % 90,14±0,60 92,36±0,46 2,22 2,46** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,72±0,041 8,12±0,073 0,40 5,18*** 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
94,93±0,38 98,41±0,45 3,48 3,67*** 

Аналогічна тенденція, що просліджувалась взимку спостерігалась і в 

весняну пору року (табл. 3.2.2). Не було встановлено достовірної залежності 

впливу вентиляції негативного тиску у порівнянні з вентиляцією 

рівномірного тиску на показники загальної кількості народжених поросят, 

багатоплідності, частки мертвонароджених та маси гнізда при народженні. 

Крім того, не було встановлено достовірного впливу на показник маси 

одного поросяти при відлученні. У тварин контрольної групи показник 

великоплідності становив 1,38 кг, тоді як у тварин дослідної групи 

великоплідність становила 1,37 кг, що вірогідно менше, ніж в дослідній на 

0,72% (р<0,001). Кількість поросят при відлученні, аналогічно попередній 

порі року була вищою у тварин дослідної групи і становила – 12,58 голів, при 
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показнику 12,05 голів у тварин контрольної групи, що достовірно менше на 

0,53 голови, або на 4,4% (р<0,001). Збереженість поросят в контрольній групі 

склала 89,27%, тоді як в дослідній групі вона була достовірно (р<0,01) 

кращою, та становила 91,71%. Система вентиляції рівномірного тиску 

вірогідно (р<0,001) мала значний вплив на масу гнізда поросят при 

відлученні, як результат, даний показник в дослідній групі склав 92,99 кг, та 

був вищим від контрольної на 10,43%, який в свою чергу становив 84,21 кг. 

Таблиця 3.2.2 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за  

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску навесні 

Показник 

І  

контрольна 

ІІ  

дослідна 

± негативного 

тиску до 

рівномірного 

хSX   хSX   
абсолю

тна 
% 

Всього народилось, гол 14,61±0,17 14,67±0,19 0,06 0,41 

Багатоплідність, гол. 13,70±0,13 13,72±0,14 0,04 4,40 

Кількість мертвонароджених, 

голів 
0,91 0,95 0,25 4,01 

Частка мертвонароджених,% 6,23 6,48 0,02 0,15 

Маса гнізда при народженні, кг 18,90±0,18 18,80±0,21 -0,10 0,53 

Великоплідність, кг 1,38±0,001 1,37±0,001 -0,01 0,72*** 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
12,05±0,09 12,58±0,11 0,53 4,40*** 

Збереженість, % 89,27±0,64 91,71±0,52 2,44 2,73** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,36±0,036 7,39±0,041 0,03 0,41 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
84,21±0,45 92,99±0,86 8,78 10,43*** 

 

Влітку, незважаючи на виявлену тенденцію до покращення маси гнізда 

при народженні у тварин контрольної групи на 2,12%, та вірогідно кращим 

на 2,14% (р<0,001) показником великоплідності – 1,40 кг, у порівнянні з 

тваринами дослідної групи – 1,37%, кількість поросят при відлученні, 

збереженість та маса гнізда поросят при відлученні на кінець періоду 

кращою виявились у тварин дослідної групи (табл. 3.2.3). Кількість поросят 
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при відлученні виявилась вірогідно на 0,27 гол, або 2,19% (р<0,05) вищою у 

тварин, що утримувались за вентиляції рівномірного тиску порівняно з 

тваринами, що знаходились в приміщенні з вентиляцією негативного тиску. 

Завдяки достовірно кращій збереженості поросят в дослідній групі на 2,01% 

(р<0,05), маса гнізда поросят при відлученні у цій групі склала 88,66 кг, що 

вірогідно перевищувала показник контрольної групи, який склав 87,25 кг на 

2,76% (р<0,001). Хоча різниця в масі одного поросяти при відлученні була 

практично відсутня.  

Восени, як ми бачимо з даних таблиці 3.2.4, краще показники 

продуктивності виявились в приміщеннях з вентиляцією рівномірного тиску. 

Таблиця 3.2.3 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за  

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску влітку 

Показник 

І  

контрольна 

ІІ  

дослідна 

± негативного 

тиску до 

рівномірного 

хSX   хSX   
абсолю

тна 
% 

Всього народилось, гол 15,81±0,16 15,86±0,19 0,05 0,32 

Багатоплідність, гол. 14,15±0,11 14,17±0,16 0,03 1,81 

Кількість мертвонароджених, 

голів 
1,66 1,69 0,16 1,52 

Частка мертвонароджених,% 10,50 10,66 0,02 0,14 

Маса гнізда при народженні, кг 19,83±0,16 19,41±0,19 -0,42 2,12 

Великоплідність, кг 1,40±0,003 1,37±0,002 -0,03 2,14*** 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
12,34±0,05 12,61±0,11 0,27 2,19* 

Збереженість, % 87,21±0,49 88,96±0,56 1,75 2,01* 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
7,07±0,051 7,11±0,047 0,04 0,57 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
87,25±0,40 89,66±0,57 2,41 2,76*** 

 

Але у таких показниках, як частка мертвонароджених поросят та маса 

гнізда при народженні спостерігалась тенденція до покращення в групі 
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тварин, що утримувались за системи вентиляції негативного тиску, а 

показник великоплідності був вірогідно кращим на 0,72% (р<0,001). На час 

відлучення більшість показників виявились достовірно кращими у тварин 

дослідної групи. За кількістю поросят при відлученні перевага тварин цієї 

групи над контрольною достовірно склала 5,08% (р<0,001). Цей показник у 

тварин дослідної групи становив 13,04 гол., тоді як у їх аналогів з 

контрольної – 12,41 гол. Збереженість поросят контрольної групи становила 

89,34%, та в порівнянні з 92,61% у дослідній групі була вірогідно меншою на 

3,66% (р<0,001). Маса одного поросяти при відлученні дослідної групи 

склала 8,16 кг і перевищувала аналогічний показник контрольної на 0,15 кг 

(р<0,05). Водночас маса гнізда поросят при відлученні становила 98,89 кг у 

тварин, що утримувались в приміщенні з вентиляцією негативного тиску, та 

107,55 кг у групи тварин що утримувалась за системи вентиляції 

рівномірного тиску, що достовірно більше на 8,76% (р<0,001).  

 Таблиця 3.2.4 

Відтворювальна продуктивність свиноматок за  

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску восени 

Показник 

І 

контрольна 
ІІ дослідна 

± негативного 

тиску до 

рівномірного 

хSX   хSX   
абсолю

тна 
% 

Всього народилось, гол 14,99±0,11 15,01±0,13 0,02 0,13 

Багатоплідність, гол. 14,02±0,11 14,08±0,13 -0,04 4,12 

Кількість мертвонароджених, 

голів 
0,97 0,93 -0,27 4,17 

Частка мертвонароджених,% 6,47 6,20 0,06 0,43 

Маса гнізда при народженні, кг 19,47±0,15 19,43±0,17 -0,04 0,21 

Великоплідність, кг 1,39±0,002 1,38±0,001 -0,01 0,72*** 

Кількість поросят при 

відлученні, гол. 
12,41±0,09 13,04±0,11 0,63 5,08*** 

Збереженість, % 89,34±0,45 92,61±0,54 3,27 3,66*** 

Маса одного поросяти при 

відлученні, кг 
8,01±0,06 8,16±0,01 0,15 1,87* 

Маса гнізда поросят при 

відлученні, кг 
98,89±0,46 

107,55±1,0

7 
8,66 8,76*** 
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При дослідженні річної динаміки показників продуктивності 

свиноматок за обох систем вентилювання приміщень нами було встановлено 

більш суттєву залежність показника багатоплідності від пори року у 

порівнянні з системою вентилювання приміщень (рис. 3.2.1). За результатами 

досліджень встановлено, що достовірно вищим в обох приміщеннях цей 

показник був влітку і становив за вентиляції негативного тиску 14,15 голів, 

що на 0,13 голів вище порівняно з осінньою порою року, на 0,45 голів 

(р<0,001) – порівняно з весною, та на 0,94 голови – порівняно з зимою 

(р<0,001).  

 

 

Рис. 3.2.1 Річна динаміка багатоплідності свиноматок за системи 

вентиляції негативного та рівномірного тиску, гол 

 

Аналогічна закономірність спостерігалась і в дослідній групі тварин, 

які утримувались за системи вентиляції рівномірного тиску. Найвищим 

показник багатоплідності тут також був влітку і становив 14,17 голів, що 

вище на 0,09 голів, порівняно з осінньою порою року, на 0,45 голів (р<0,05) – 

порівняно з весною, та на 1,05 голови – порівняно з зимовою порою року 

(р<0,001). 

Кількість поросят при відлученні в приміщеннях за різної конструкції 

системи вентиляції впродовж року дещо відрізнялась та залежала як від пори 

року, так і від системи створення мікроклімату (рис.3.2.2). За обох систем 
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вентиляції приміщень найкращі показники були в осінню пору року. 

Кількість поросят при відлученні в контрольному приміщенні в цю пору року 

становила 12,41 гол., що вище від літнього показника на 0,07 гол., весняного 

– на 0,36 гол. (р<0,01), та зимового – на 0,65 гол (р<0,001). В той же час як в 

приміщеннях, де утримувались аналоги дослідної групи показник кількості 

поросят при відлученні восени становив 13,04 гол, що вище на 0,43 гол. 

(р<0,01) – відносно літніх місяців, на 0,46 гол. (р<0,01) – відносно весняних 

та на 0,92 гол. (р<0,001) – відносно зимових місяців. 

 

Рис. 3.2.2. Річна динаміка кількості поросят при відлученні за 

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску, гол 

 

Збереженість поросят впродовж року (рис. 3.2.3), в обох приміщеннях 

знижувалась влітку та покращувалась в осінньо-зимовий періоди.  

 

Рис.3.2.3. Річна динаміка збереженості поросят за системи 

вентиляції негативного та рівномірного тиску, % 
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Вірогідно нижчим показник збереженості поросят в контрольній групі 

виявився влітку 87,21%: на 2,93% (р<0,001) відносно зимових, на 2,13% 

(р<0,01) відносно осінніх та на 2,06% (р<0,05) відносно весняних місяців. У 

дослідній групі літній показник збереженості склав 88,96% що вірогідно 

нижче, ніж взимку на 3,4% (р<0,001), восени на 3,65% (р<0,001), а навесні – 

на 2,75% (р<0,01).  

Аналіз динаміки маси однієї голови при відлученні у віці 28 діб 

показав, спад в літню пору року за обох типів вентиляції (рис.3.2.4). Так в 

контрольному приміщенні цей спад дорівнював 9,2...14,1% відносно осінньо-

зимових місяців, а в дослідній 14,2 ... 14,8%. 

 

Рис.3.2.4. Річна динаміка маси одного поросяти при відлученні за 

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску, кг 

 

В приміщенні з системою вентиляції негативного тиску середня маса 

одного поросяти при відлученні влітку становила 7,07 кг. Весною 

спостерігалось достовірне збільшення цього показника на 0,29 кг (р<0,001), 

взимку – на 0,65 кг (р<0,001), та максимум був досягнутий восени і становив 

8,01 кг, що вище від мінімального на 0,94 кг (р<0,001). В приміщенні з 

системою вентиляції рівномірного тиску спостерігалась аналогічна 

тенденція. Літній мінімум становив 7,11 кг, це достовірно нижче на 0,28 кг 

(р<0,001) ніж весною, на 1,01 кг (р<0,001) ніж зимою, та на 1,05 кг (р<0,001) 

від максимального показника восени. 
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Показник маси гнізда поросят при відлученні також піддавався впливу 

сезонності. При цьому річна динаміка маси гнізда поросят при відлученні в 

контрольному приміщенні дещо відрізнялась від дослідного приміщення 

(рис. 3.2.5). Найвищий показник в обох приміщеннях був восени - 98,89 кг в 

контрольному та 107,55 кг у дослідному. Водночас найнижчим цей показник 

в контрольному приміщенні був навесні, а в дослідному приміщенні влітку.  

 

Рис. 3.2.5. Річна динаміка маси гнізда поросят при відлученні за 

системи вентиляції негативного та рівномірного тиску, кг 

 

В контрольній групі показник восени був вірогідно більшим на 3,56 кг 

(р<0,001) ніж зимою, на 11,64 кг (р<0,001) влітку, та на 14,68 кг (р<0,001) ніж 

весною. В дослідній групі перевага за масою гнізда поросят при відлученні 

складала восени - над зимовою порою року - 9,14 кг (р<0,001), на 14,56 кг 

(р<0,001) у порівнянні з весною та на 17,89 кг (р<0,001) в літню пору року.  

Для визначення сили впливу факторів пори року, системи вентиляції та 

їх взаємодії на основні показники відтворювальних якостей свиноматок був 

проведений двофакторний дисперсійний аналіз. За його результатами, як 

видно з рис. 3.2.6, вплив сезону року та системи вентилювання приміщень на 

показник багатоплідності мали наступну частку впливу: вплив фактору 

сезону року був достовірним (Fсезон року 22,89 > F-критичне 2,61) та склав 

3,47%. Вплив фактору системи вентиляції (Fтип вентиляції 0,0005 > F-критичне 

3,85) виявився недостовірним. Вплив взаємодії цих двох факторів (Fвзаємодії 
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факторів 0,12 < F-критичне 2,61) становив 0,02% і також був недостовірним. 

Вплив неврахованих факторів на показник багатоплідності протягом річного 

циклу становив – 65,99%. 

 

Рис.3.2.6. Сила впливу пори року та системи вентиляції на 

показник багатоплідності, %  

За результатами розрахунку двофакторного дисперсійного аналізу 

(рис.3.2.7), не встановлено достовірного впливу фактору сезону року (Fсезон 

року 0,39 > F-критичне 2,61), фактору системи вентиляції (Fтип вентиляції 0,98 > F-

критичне 3,85) та взаємодії цих двох факторів (Fвзаємодії факторів 0,39 < F-

критичне 2,61). Вплив неврахованих факторів на показник великоплідності 

впродовж річного циклу склав – 99,83%. 

 

Рис. 3.2.7. Сила впливу пори року та системи вентиляції на 

показник великоплідності, %  
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Аналіз впливу сезону року та системи вентилювання приміщення на 

збереженість поросят (рис. 3.2.8) виявив статистично достовірні значення. 

Вплив фактору сезону року (Fсезон року 12,38 > F-критичне 2,62) склав 1,87%, а 

вплив фактору системи вентиляції (Fтип вентиляції 32,32 > F-критичне 3,85) 

становив 1,63%. Вплив взаємодії цих двох факторів був статистично 

недостовірним (Fвзаємодії факторів 1,35 < F-критичне 2,61), а вплив неврахованих 

факторів на показник збереженості протягом річного циклу становив – 

96,3%. 

 

Рис.3.2.8. Сила впливу пори року та системи вентиляції на 

збереженість поросят до відлучення, %  

 

Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу сезону року та 

системи вентилювання приміщення підтвердили статистичну достовірність 

впливу на показник кількості поросят при відлученні. 

Вплив фактору сезону року (Fсезон року 26,33 > F-критичне 2,61) склав 

3,86%, а вплив фактору системи вентиляції (Fтип вентиляції 48,56 > F-критичне 

3,85) становив 2,38%. Вплив взаємодії цих двох факторів виявився 

статистично недостовірним (Fвзаємодії факторів 1,65 < F-критичне 2,61), а вплив 

неврахованих факторів на показник збереженості протягом річного циклу 

становив – 93,52% (рис. 3.2.9). 
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Рис. 3.2.9. Сила впливу пори року та системи вентиляції на 

кількість поросят при відлученні , %  

За проведеного нами дослідження впливу сезону року та системи 

вентилювання на показник маси гнізда поросят при відлученні було 

встановлено наступні їх значення: вплив фактору сезону року (Fсезон року 

256,68 > F-критичне 2,61) склав 26,58%, а вплив фактору системи вентиляції 

(Fтип вентиляції 172,23 > F-критичне 3,85) становив 5,95%. Вплив взаємодії цих 

двох факторів також виявився достовірним (Fвзаємодії факторів 14,33 < F-критичне 

2,61) і становив 1,5%. Вплив неврахованих факторів на показник 

збереженості протягом річного циклу становив – 65,99% (рис. 3.2.10). 

 

Рис. 3.2.10. Сила впливу пори року та системи вентиляції на масу 

гнізда поросят при відлученні , %  
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Таким чином, на відтворювальні ознаки свиноматок мали вплив як 

пора року, так і система вентилювання приміщення. Більшу частку впливу 

мав сезон року. 

За результатами вивчення впливу системи вентиляції приміщень в різні 

пори року на показники відтворювальної якості встановлено, що в 

свинарниках з системою вентиляції рівномірного тиску підвищилась 

кількість поросят при відлученні на 2,19…5,08% (р<0,05…0,001), їх 

збереженість до відлучення на 2,01…3,66% (р<0,05…0,001), маса однієї 

голови на цей період на 0,41…5,18% (р<0,05…0,001) та маси гнізда на 2,76 

…10,43% (р<0,05…0,001), у порівнянні з їх аналогами, які утримувались в 

приміщеннях за класичної системи вентиляції. 

Доведено вірогідну силу впливу системи вентиляції приміщень на 

кількість поросят при відлученні 3,38% (р<0,05), масу гнізда поросят при 

відлученні на 5,95% (р<0,01) та відсутність впливу цього фактору на 

багатоплідність та великоплідність свиноматок. Фактор пори року мав 

достовірний вплив на масу гнізда при відлученні 26,58% (р<0,001), на 

багатоплідність свиноматок 3,47% (р<0,01), на кількість поросят при 

відлученні 2,38% (р<0,01) та на збереженість поросят до відлучення 1,87% 

(р<0,05), тоді як на великоплідність вірогідного впливу цього фактору не 

встановлено. Взаємодія цих факторів мала незначний вплив на масу гнізда 

при відлученні. 

 

3.2.2 Інтенсивність росту та відгодівельна продуктивність свиней, 

вирощених за різних системи вентилювання приміщень в підсисний 

період. 

За свідченнями багатьох авторів [66, 67, 72, 154], інтенсивність росту та 

ефективність вирощування і відгодівлі свиней закладається в перші дні і 

тижні онтогенезу. Тому є досить важливим створити поросятам з першого 

дня їх життя найбільш оптимальні умови для успішної реалізації їхнього 

генетичного потенціалу. У зв’язку з цим в наших дослідженнях було вивчено 
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залежність реалізації потенціалу продуктивності поросят від умов 

утримання, створених класичною та геотермальною системами вентиляції в 

підсисний період. 

Як видно з табл. 3.2.5, маса поросят контрольної групи, які 

утримувались під час підсисного періоду в приміщенні, де повітрообмін 

здійснюється за рахунок витяжних дахових вентиляторів і стінних 

припливних клапанів, а відпрацьоване повітря з приміщення видаляється за 

допомогою дахових витяжних вентиляторів, так і дослідної групи, які 

утримувались на цьому ж репродукторі в аналогічному приміщенні, але з 

системою вентиляції рівномірного тиску, повітрообмін за якої здійснюється 

за допомогою двох припливних і двох витяжних вентиляторів, на кожну 

секцію, при постановці на дорощування була практично рівною. Водночас по 

закінченню цього періоду простежувалась тенденція до незначного її 

збільшення у поросят дослідної групи порівняно з контролем на 0,4 кг або 

1,3%. На нашу думку, це викликано вищими середньодобовими приростами 

на 1,7% (8 г), 470 г у дослідної групи порівняно з 462 г у контрольної, які в 

свою чергу спричинили перевищення абсолютного приросту на 0,3 кг, або на 

1,4% у підсвинків, які утримувались під час підсисного періоду в приміщенні 

з вентиляцією рівномірного тиску порівняно з аналогами, які в цей час 

утримувались в свинарнику з системою вентиляції негативного тиску. Дещо 

вища інтенсивність росту поросят дослідної групи спричинила тенденцію до 

покращення у них на 1,1% показника витрат корму на 1 кг приросту, при 

рівному його щоденному споживанні в обох групах – 0,85 кг. Зміна типу 

системи вентилювання приміщення: з вентиляції негативного тиску в 

маточнику для підсисних поросят на вентиляцію рівномірного тиску в 

приміщенні для дорощування призвела, на наш погляд, до погіршення на 

1,3% збереженості поросят в контрольній групі (96,2%) порівняно з 

дослідною (97,5%), у якій поросята в обох приміщеннях вирощувались за 

однакового типу вентилювання. 
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Таблиця 3.2.5 

Інтенсивність росту та збереженість молодняку свиней на дорощуванні, 

вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду (n=155), 
X

SX   

Показник 
Група свиней 

± негативного 

тиску до 

рівномірного 

контрольна дослідна абсолю

тна 
% 

Середня жива маса при 

постановці 

на дорощування, кг 

7,59 ± 0,18 7,66 ± 0,15 0,07 0,9 

Середня жива маса при знятті з 

дорощування, кг 
29,8 ± 0,42 30,2 ± 0,37 0,4 1,3 

Збереженість, % 96,2 97,5 1,3 1,4 

Абсолютний приріст, кг 22,2 ± 0,32 22,5 ± 0,27 0,3 1,4 

Середньодобовий приріст, г 462 ± 17,3 470± 12,7 8 1,7 

Відносний приріст, % 120,9 118,9 -2 1,7 

Середньодобове споживання 

корму, кг 
0,85 0,85 0 0 

Конверсія корму, кг 1,84 1,82 -0,02 1,1 

 

Таким чином, не встановлено закономірностей залежності інтенсивності 

росту поросят та оплати ними корму приростами під час дорощування від 

конструктивних особливостей системи вентилювання приміщень в підсисний 

період. Але простежувалась тенденція до їх незначного покращення у 

поросят, які вирощувались за вентиляції рівномірного тиску в підсисний 

період. Встановлено дещо кращу збереженість поросят на дорощуванні в 

групі, яка мала незмінну систему вентилювання приміщень в період підсосу і 

дорощування. 

Під час відгодівлі свиней обох піддослідних груп також не встановлено 

суттєвої залежності росту свиней та їх відгодівельних показників від системи 

вентилювання приміщень в підсисний період. Як видно з таблиці 3.2.6, за 

період відгодівлі також простежувалась тенденція до незначної переваги 
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тварин дослідної групи над контролем за середньодобовими приростами на 

1,2%, (843 г у контрольної, проти 853 г у дослідної), що спричинило їх 

перевагу за абсолютним приростом на 1 кг, або 1,2%.  

Таблиця 3.2.6 

Відгодівельні якості свиней, вирощених за системи вентиляції 

приміщень негативного та рівномірного тиску  

під час підсисного періоду (n=144), 
X

SX   

Показник 
Група свиней  

± негативного тиску 

до рівномірного 

контрольна дослідна абсолютна % 

Жива маса при постановці на 

відгодівлю, кг 
30,2± 0,36 30,6± 0,41 0,4 1,3 

Жива маса при закінченні 

відгодівлі, кг 
114,5 ± 2,22 

115,9 ± 

2,17 
1,4 1,2 

Тривалість відгодівлі, діб 100 100 0 0 

Вік при знятті з відгодівлі, 

діб 
177 177 0 0 

Збереженість, % 96,0 96,6 0,6 0,6 

Споживання корму на 1 

голову за добу, кг 
2,51 2,53 0,02 0,8 

Конверсія корму, кг 2,98 2,96 -0,02 -0,7 

Абсолютний приріст, кг 84,3 ± 1,54 85,3 ± 1,36 1 1,2 

Середньодобовий приріст, г 843 ± 11,2 853 ± 14,29 10 1,2 

Відносний приріст, % 116,5 116,5 0 0 

Вік досягнення маси 100 кг, 

діб 
159,8 ± 1,42 

158,4 ± 

1,23 
-1,4 0,9 

Індекс відгодівельних 

якостей, балів 
23,8 28,9 5,1 21,4 

 

Як наслідок, вищою виявилась їхня жива маса на період закінчення 

відгодівлі, у контрольної групи цей показник склав 114,5 кг, тоді як у 

дослідної – 115,9, що вище на 1,4 кг або 1,22%.  
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Також простежувалась тенденція до незначного покращення показника 

збереженості у групі свиней, які під час підсисного періоду утримувались за 

умов вентиляції рівномірного тиску, 96,6% проти 96,0% у контрольній групі 

з системою вентиляції негативного тиску. 

Виявлена тенденція до несуттєвого підвищення щодобового 

споживання корму на одну голову також у тварин дослідної групи на 0,8%. 

Та поряд з даним показником спостерігалось незначне покращення показника 

конверсії корму на 0,02 кг, або 0,67%. 

В цілому, дещо вища інтенсивність росту під час дорощування та 

відгодівлі призвела до того, що тварини дослідної групи досягли маси 100 кг 

у віці 158,4 діб, тоді як їх аналоги з контрольної групи – у віці 159,8, що 

пізніше на 1,4 доби, або 0,88%.  

За даними результатами відгодівлі був розрахований індекс 

відгодівельних якостей за формулою М.Д. Березовського. Комплексний 

індекс контрольної групи склав 23,8 балів, тоді як у дослідній він був вищим 

на 21,4% та становив 28,9 бали. 

Таким чином, в період відгодівлі не встановлено суттєвої залежності 

відгодівельних якостей свиней від системи вентилювання приміщень під час 

підсисного періоду їх вирощування. В цей період також простежувалась 

тенденція до незначної переваги за інтенсивністю росту, збереженістю та 

оплатою корму приростами у групі тварин, які під час підсисного періоду 

вирощувались за системи вентиляції рівномірного тиску.  

Виявлена тенденція до несуттєвого підвищення щодобового 

споживання корму на одну голову, та незначне покращення показника 

конверсії дослідної групи. Також тварини цієї групи досягли маси 100 кг 

раніше на 1,4 доби, ніж їх аналоги. 

 

  



133 
 

3.2.3 Забійні якості та морфологічний склад туш свиней, вирощених 

за системи вентиляції приміщень негативного та рівномірного тиску під 

час підсисного періоду при забої за різної маси. 

 

За даними багатьох вищезгаданих авторів, умови утримання на 

початкових стадіях онтогенезу здійснюють свій вплив впродовж решти 

життя тварин, у зв’язку з цим нами проведено вивчення залежності забійних 

якостей свиней від умов утримання в підсисний період. Як видно з табл. 

3.2.7, за маси в 100 кг була практично відсутня різниця між контрольною і 

дослідною групами за забійним виходом, товщиною шпику у холці, на 

грудях та на крижах, площею м’язового вічка та маси задньої третини 

напівтуш. Водночас спостерігалась тенденція до збільшення товщини шпику 

на рівні 6-7 хребця та на крижах у тварин контрольної групи, що 

утримувались в підсисний період за вентиляції негативного типу. При забої в 

110 кг спостерігалась аналогічна тенденція. У свиней контрольної групи, як і 

за передзабійної маси 100 кг, простежувалась тенденція до зниження 

товщини шпику над 6-7 хребцем та на грудях на 7,21-6,53% відповідно. За 

рештою показників суттєвих розбіжностей не спостерігалось, а лише 

простежувалась тенденція до незначного покращення більшості забійних 

показників у тварин дослідної групи.  

Умови утримання поросят в підсисний період також не вплинули і на 

забійні показники за передзабійної маси в 120 кг. Як і при забої в 100 і 110 кг 

була практично відсутня різниця за забійним виходом, за товщиною шпику 

над 6-7 грудним хребцями, у холці та на грудях. Тоді як за товщиною шпику 

в крижах спостерігалась тенденція більш значного перевищення на 4,47% у 

тварин контрольної групи. За площею м’язового вічка, довжиною напівтуші 

та маси задньої її третини різниці не встановлено. 
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Таблиця 3.2.7. 

Забійні якості свиней вирощених за системи вентиляції приміщень 

негативного та рівномірного тиску під час підсисного періоду при забої в 

100, 110 та 120 кг: 
X

SX   

Показник 
Група свиней 

± негативного тиску до 

рівномірного 

контрольна дослідна абсолютна % 

100 кг, (n=10) 

Передзабійна жива маса, кг 100,6 ± 0,47 100,9 ± 0,52 0,3 0,30 

Забійна маса, кг 71,5 ± 0,89 72,3 ± 0,46 0,8 1,12 

Забійний вихід, % 71,1 ± 0,85 71,7 ± 1,03 0,6 0,84 

Товщина шпику: над 6 – 7 

грудними хребцями, мм 
17,8 ± 0,65 19,0 ± 0,93 

1,2 6,74 

у холці 28,6 ± 0,78 27,9 ± 0,87 -0,7 2,45 

на грудях 15,3 ± 0,22 15,7 ± 0,79 0,4 2,61 

на крижах 14,6 ± 1,12 15,8 ± 1,21 1,2 8,22 

Площа «м’язового вічка», см2 39,7 ± 1,02 38,9 ± 0,96 -0,8 2,02 

Довжина напівтуші, см 97,5 ± 1,22 98,2 ± 0,56 0,7 0,72 

Маса задньої третини напівтуші, 

кг 
12,3 ± 0,44 12,1 ± 0,52 

-0,2 1,63 

110 кг, (n=10) 

Передзабійна жива маса, кг 110,2 ± 0,34 109,9 ± 0,27 -0,3 0,27 

Забійна маса, кг 81,2 ± 0,29 81,3 ± 0,29 0,1 0,12 

Забійний вихід, % 73,7 ± 0,24 74,0 ± 0,20 0,3 0,41 

Товщина шпику: над 6 – 7 

грудними хребцями, мм 
20,8 ± 0,56 22,3 ± 0,93 

1,5 7,21 

у холці 34,3 ± 1,62 35,2 ± 1,07 0,9 2,62 

на грудях 19,9 ± 0,93 21,2 ± 0,87 1,3 6,53 

на крижах 15,3 ± 0,59 15,7 ± 0,75 0,4 2,61 

Площа «м’язового вічка», см2 41,9 ± 0,32 42,1 ± 0,37 0,2 0,48 

Довжина напівтуші, см 99,4 ± 0,35 100,1 ± 0,56 0,7 0,70 

Маса задньої третини напівтуші, 

кг 
13,5 ± 0,22 13,9 ± 0,36 

0,4 2,96 

120 кг, (n=10) 

Передзабійна жива маса, кг 120,8 ± 0,66 119,8 ± 0,92 -1,0 0,88 

Забійна маса, кг 90,5 ± 0,61 90,1 ± 0,89 -0,4 0,44 

Забійний вихід, % 74,9 ± 0,56 75,2 ± 0,85 0,3 0,40 

Товщина шпику: над 6 – 7 

грудними хребцями, мм 
27,8 ± 0,75 27,5 ± 0,83 

-0,3 1,08 

у холці 42,4 ± 0,89 42,7 ± 1,03 0,3 0,71 

на грудях 22,9 ± 0,75 22,8 ± 0,93 -0,1 0,44 

на крижах 17,9 ± 0,98 17,1 ± 0,56 -0,8 4,47 

Площа «м’язового вічка», см2 43,7 ± 0,35 43,2 ± 0,57 -0,5 1,14 

Довжина напівтуші, см 102,6 ± 1,07 103,6 ± 0,97 1,0 0,97 

Маса задньої третини напівтуші, кг 14,9 ± 0,24 14,7 ± 0,27 -0,2 1,34 
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За результатами обвалювання туш, наведеними у таблиці 3.2.8., не 

виявлено істотних розбіжностей в морфологічному складі туш свиней, 

отриманих від тварин, які в підсисний період утримувались за негативного та 

рівномірного типів вентиляції. З підвищенням передзабійної живої маси 

погіршувалось співвідношення м’ясо-сало в обох піддослідних групах. При 

забої в 100 кг воно стало 3,44 – 3,47 од., в 110 кг 3,23 – 3,32 од., а в 120 кг 

2,90 – 2,97 одиниць відповідно в контрольній та дослідній групах. 

Водночас співвідношення м’яса до кісток збільшувалось з 

підвищенням передзабійної живої маси. Так в 100 кг це співвідношення 

склало 4,73 – 4,86 од., в 110 кг 4,96 - 4,98 од., в 120 кг 5,33 – 5,46 од. 

Підвищення живої маси із 100 до 120 кг не призвело до суттєвого зниження 

вмісту м’яса в туші, тоді як підвищення предзабійної маси до 120 кг призвело 

до зменшення вмісту м’яса в туші на 1,1; 1,4% відповідно в контрольній та 

дослідній групі. З підвищення предзабійної живої маси спостерігалась 

тенденція до зменшення частки кісток в туші тварини. Вміст сала в тушах як 

контрольної, так і дослідної групи збільшився на 3,3% та 2,8% відповідно. 

Таким чином, морфологічний склад туш не залежав від способу 

вентилювання приміщень в підсисний період. Водночас він залежав від 

передзабійної маси тварин. Збільшення передзабійної маси тварин обох 

піддослідних груп до 110 кг не призвело до суттєвого погіршення їх 

м’ясності. Водночас підвищення її до 120 кг призвело до зменшення вмісту 

м’яса в туші та збільшення частки сала.  

Аналізуючи динаміку показників забою при збільшенні предзабійної 

живої маси від 100 до 120 кг, як видно з рис 3.2.11, встановлено, що забійна 

маса підвищилась на 13,57% зі збільшенням передзабійної маси зі 100 до 110 

кг, на 11% – від 110 до 120 кг, на 26,57% – від 100 до 120 кг. 
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Таблиця 3.2.8 

Морфологічний склад туш свиней, вирощених за системи вентиляції 

приміщень негативного та рівномірного тиску під час підсисного періоду 

при забої в 100, 110 та 120 кг, (n=10), 
X

SX   

Показник 
Група свиней 

± негативного тиску до 

рівномірного 

контрольна дослідна абсолютна % 

100 кг 

Маса, кг: охолодженої напівтуші 36,9 ± 0,36 37,1 ± 0,26 0,2 0,54 

м’яса 24,6 24,8 0,2 0,81 

сала 7,1 7,2 0,1 1,41 

кісток 5,2 5,1 0,1 1,92 

Вміст (%) у туші: 

м’яса 
66,7  66,9  

0,2 0,30 

сала 19,2  19,4  0,2 1,04 

кісток 14,1  13,7  -0,4 2,84 

Співвідношення м’ясо : сало 3,47 3,44 -0,03 0,86 

Співвідношення м’ясо : кістки 4,73 4,86 0,13 2,75 

110 кг 

Маса,кг: охолодженої напівтуші 42,0 ± 0,19 41,9 ± 0,17 -0,1 0,24 

м’яса 27,8 27,9 0,1 0,36 

сала 8,6 8,4 -0,2 -2,33 

кісток 5,6 5,6 0 0 

Вміст (%) у туші: 

м’яса 
66,2  66,6  

0,4 0,60 

сала 20,5  20,1  -0,4 1,95 

кісток 13,3  13,3  0 0 

Співвідношення м’ясо : сало 3,23 3,32 0,09 2,79 

Співвідношення м’ясо : кістки 4,96 4,98 0,02 0,40 

120 кг 

Маса,кг: охолодженої напівтуші 46,6 ± 0,36 46,5 ± 0,39 -0,1 0,21 

м’яса 30,4 30,6 0,2 0,66 

сала 10,5 10,3 -0,2 1,90 

кісток 5,7 5,6 -0,1 1,75 

Вміст (%) у туші: 

м’яса 
65,3  65,8  

0,5 0,77 

сала 22,5  22,2 -0,3 1,33 

кісток 12,2  12,0  -0,2 1,64 

Співвідношення м’ясо : сало 2,90 2,97 0,07 2,41 

Співвідношення м’ясо : кістки 5,33 5,46 0,13 2,44 
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Водночас забійний вихід (рис. 3.2.12) збільшився при підвищенні 

предзабійної маси від 100 до 110 на 3,66%, від 110 до 120 на 1,63%, а від 100 

до 120 кг – 5,34%.  

 

Рис. 3.2.11. Динаміка показників передзабійної та забійної маси 

свиней, вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, кг 

 

 

Рис. 3.2.12. Динаміка показників забійного виходу свиней, 

вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, % 

 

Товщина шпику (рис. 3.2.13) повільно зростала при збільшенні маси до 

110 кг і її збільшення склало 16,85%, тоді я к при збільшенні на наступні 10 

кг таке підвищення склало 3,65% при збільшенні забійної маси на 20 кг 

товщина шпику збільшилась на 56,18%. Аналогічна тенденція була за 
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показником товщини шпику у холці, тоді як на грудях основний приріст 

товщини шпику спостерігався при підвищенні передзабіної маси зі 100 до 

110 кг на 30,7%, водночас, як після підвищення останньої зі 110 до 120 кг 

приріст товщини шпику на грудях склав 15,08%. В цілому приріст товщини 

шпику на грудях при збільшенні забійної маси від 100 – до 120 кг був на 

6,51% менше, ніж над 6-7 грудним хребцем. Найменше (22,6%) збільшувався 

приріст товщини шпику від 100 до 120 кг на крижах. При цьому з 

підвищенням маси від 100 до 110 кг – 3,79%, від 110 – 120 кг він склав 

16,99%.  

 

Рис. 3.2.13. Динаміка показника товщина шпику в тушах свиней, 

вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, мм 

 

За площею м’язового вічка (рис. 3.2.14), яка збільшилась при 

збільшенні предзабійної маси на 20 кг на 10,08% і вона приблизно рівномірно 

збільшувалась на кожні 10 кг підвищення предзабійної маси.  

17,8
20,8

27,8

19
22,3

35,2

28,6

34,3

42,4

27,9

35,2

42,7

15,3

19,9
22,9

15,7

21,2
22,8

14,6 15,3
17,915,8 15,7

17,1

100 110 120

Контрольна група, над 6 – 7 грудними хребцями, мм Дослідна група, над 6 – 7 грудними хребцями, мм

Контрольна група, у холці, мм Дослідна група, у холці, мм

Контрольна група, на грудях, мм Дослідна група, на грудях, мм

Контрольна група, на крижах, мм Дослідна група, на крижах, мм 



139 
 

 

Рис. 3.2.14. Динаміка показника площі «м’язового вічка» в тушах 

свиней, вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, см2 

 

Довжина напівтуші (рис. 3.2.15) збільшилась на 1,95% при підвищенні 

предзабійної маси від 100 до 120 кг і на 3,22% при підвищенні предзабійної 

маси зі 110 до 120 кг.  

 

Рис. 3.2.15. Динаміка показника довжини напівтуші свиней, 

вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, см  

 

Водночас з підвищенням предзабійної маси спостерігався суттєвий 

приріст маси задньої третини туші (рис. 3.2.16). З підвищенням предзабійної 

маси на 20 кг маса задньої третини напівтуші збільшилась на 21,14% і 

простежувалась майже рівномірне її підвищення на кожні 10 кг.  
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Рис. 3.2.16. Динаміка показника маси задньої третини напівтуші 

свиней, вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, кг 

 

При вивченні динаміки морфологічного складу туш в залежності від 

предзабійної маси встановлено, що як і в контрольній, так і в дослідній 

групах спостерігалось збільшення маси охолодженої напівтуші з 

підвищенням передзабійної маси тварин. З графіку 3.2.17 видно, що цей 

показник більше залежав від предзабійної маси, ніж від системи вентиляції 

під час підсисного періоду.  

 

Рис. 3.2.17. Динаміка морфологічних показників туш свиней, 

вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду, кг 
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Забійна маса піддослідних свиней збільшувалась непропорційно 

передзабійній. Так, при збільшенні останньої на 10,0% зі 100 до 110 кг 

забійна маса підвищилась на 12,9…13,8%, тоді як зі збільшенням 

передзабійної маси на 10 кг забійна маса підвищилась на 10,9…11,0%.  

Водночас кількість м’яса в туші зросла в першому випадку на 11,3…12,5%, а 

в другому – на 9,4…9,7%.  

Кількість сала в тушах свиней при збільшенні передзабійної живої 

маси зі 100 до 110 кг зросла на 16,6…21,1%, тоді як при підвищенні цієї маси 

із 110 до 120 кг приріст маси сала склав 22,0…22,6%. Водночас приріст маси 

кісток спостерігався з підвищенням передзабійної маси з 100 до 120 кг – 

7,6…9,8% тоді як зі збільшенням останньої на наступні 10 кг він підвищився 

всього на 2,0%. В тож же час різниця між контрольною та дослідною 

групами по масі м’яса склала в 100 кг лише 0,5%, в 110 кг – 0,2% і в 120 – 

0,1%. За масою сала така різниця становила 1,4%; 2,0% та 1,4% відповідно, 

тоді як за масою кісток різниця між тушами тварин контрольної та дослідної 

групи складала 1,8…2,0%. 

Таким чином, морфологічний склад туш в більшій мірі залежав від 

передзабійної живої маси ніж від системи створення мікроклімату в 

приміщеннях для утримання підсисного молодняку свиней. 

Аналогічна тенденція спостерігалась і по вмісту м’яса, сала та кісток. 

На них також впливала більше предзабійної маса, у порівнянні зі способом 

вентиляції, за якого утримувались тварини в підсисний період (рис. 3.2.18). 
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Рис. 3.2.18. Динаміка вмісту м’яса, сала та кісток (%) в тушах 

свиней, вирощених за системи вентиляції приміщень негативного та 

рівномірного тиску під час підсисного періоду  

 

Так, вміст м’яса як в туші в розрізі груп свиней відрізнявся в межах 

0,2…0,5%, тоді як зі збільшенням передзабійної маси з 100 до 120 кг він 

знизився на 1,1… 1,4%. Вміст сала в тушах зріс з підвищенням передзабійної 

маси на 20 кг в межах 2,8…3,3%, тоді як різниця між контрольною та 

дослідною групою за всіх трьох вагових категорій склала 0,2…0,4%. За 

вмістом кісток різниця між контрольною та дослідною групами склала 

0,2…0,4% в усіх вагових категоріях, тоді як між крайніми ваговими 

категоріями вона була в межах 1,7…1,9%.  

На індекси м’ясності та костистості також більший вплив мала 

передзабійна жива маса, ніж система вентиляції в підсисний період (рис. 

3.2.19), з якого видно, що з підвищенням живої маси зі 100 до 120 кг індекс 

м’ясності знизився на 0,47…0,57 бали, тоді як між групами тварин, які 

утримувались в підсисний період за різної системи вентиляції, різниця за 
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індексом м’ясності в усіх вагових категорій не перевищувала 0,03…0,07 

бали. 

 

Рис. 3.2.19 Динаміка коефіцієнтів м’ясності (%) та костистості в 

тушах свиней, вирощених за системи вентиляції приміщень негативного 

та рівномірного тиску під час підсисного періоду 

 

Індекс костистості зріс з підвищенням передзабійної маси на 20 кг з 

4,73 до 5,33 бала в контрольній групі та з 4,86 до 5,46 в дослідній групі, тоді 

як між контрольною та дослідною групою він склав 0,13% за всіх вагових 

категорій. 

Таким чином, забійні якості свиней ірландської селекції в умовах степу 

України не залежали від системи вентиляції під час підсисного періоду. 

Забійні якості та склад туш цих свиней залежали від передзабійної живої 

маси. 
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3.3 Вплив окремих технологічних елементів на параметри 

мікроклімату в приміщенні та продуктивність свиней 

 

3.3.1 Продуктивність свиней залежно від наявності «іграшок» в 

станку для дорощування поросят  

 

Останнім часом в світі поширюється тенденція до більш гуманного 

відношення до тварин, створення для них умов, які б найбільше відповідали 

їх природнім умовам. Найбільш гостро питання благополуччя тварин стоїть в 

країнах Євросоюзу, де діє директива ЄС про благополуччя тварин, 

відповідно до якої для тварин повинні створюватись певні передумови для 

реалізації їх природніх інстинктів та п’яти свобод. Одним з положень цієї 

директиви є рекомендації щодо надання можливості поросятам  

використовувати свій вільний час користуючись додатковими іграшками, 

якими, відповідно до вказаної директиви повинні бути обладнані станки. 

Законодавча база України не передбачає таких завдань. Але 

враховуючи євроатлантичне спрямування України та бажання до участі в 

європейському ринку продуктів свинарства, виробники свинини 

орієнтуються на імплементацію основних норм директиви про благополуччя 

тварин. Тому нами були проведені дослідження з впливу «іграшок» у вигляді 

фрагменту тросово-шайбового транспортеру на показники продуктивності 

поросят на дорощуванні та відгодівлі. 

За результатами експерименту (табл. 3.3.1 та 3.3.2) встановлено, що 

перші 32 доби досліду поросята, які мали доступ до іграшок, за рахунок 

меншої агресивності і більшого часу відпочинку мали на 25 г, або 6,61% 

(р<0,05) вищі середньодобові прирости. Це спричинило перевищення тварин 

дослідної групи за індивідуальною масою у віці 60 діб на 4,69%, що склало 

0,9 кг (р<0,05). В наступний період експерименту, який складав 17 діб, 

спостерігалась також вища інтенсивність росту поросят дослідної групи, які 

мали доступ до іграшок, але така перевага, що склала 19 г або 3,14% 
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виявилась невірогідною. Водночас, перевищення за індивідуальною масою в 

цей період становило 1,2 кг (4,15%) і було вірогідним (р<0,05).  

 

Таблиця 3.3.1 

Динаміка живої маси свиней за залежно від наявності  

«іграшок» в станку 
 

 

 

Після переведення поросят на відгодівлю за рахунок потенціалу росту, 

отриманого в період дорощування, підсвинки, які в цей період користувались 

іграшками зберігали перевагу в інтенсивності росту на 34 г, або 5,17% 

(р<0,05) у порівнянні з їх аналогами, які не мали іграшок в період 

дорощування. За рахунок цього у віці 90 діб перевага підсвинків дослідної 

групи за масою вірогідно (р<0,001) збільшилась до 1,6 кг (4,35%).  

  

Показник 

Група 

абсолютна % контрольна 

(n = 60) 

дослідна 

(n = 60) 

Жива маса поросяти у 

віці:  

28 діб, кг 

7,1±0,24 7,2±0,27 0,1 1,41 

60 діб, кг 19,2±0,25 20,1±0,26 0,9 4,69* 

77 діб, кг 28,9±0,31 30,1±0,39 1,2 4,15* 

90 діб, кг 36,8±0,40 38,4±0,52 1,6 4,35*** 

120 діб, кг 57,6±0,72 60,1±0,67 2,5 4,34* 

180 діб, кг 101,7±1,12 105,4±0,99 3,7 3,64* 
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Таблиця 3.3.2 

Динамка швидкості росту свиней за залежно від наявності 

 «іграшок» в станку 
 

 

При подальшій відгодівлі тварин контрольної та дослідної групи, 

перевага в швидкості росту у тварин контрольної групи над дослідною 

зменшилась і склала до 120-ї доби 4,32% (р<0,05). Водночас перевага за 

живою масою збільшилась на 1,1 кг і склала 2,5 кг, що вище, ніж у тварин 

контрольної групи на 4,4% (р<0,05). З віком різниця в інтенсивності росту, 

спричинена наявністю іграшок на дорощуванні, між свинями контрольної та 

дослідної групи зменшилась до 2,81% та склала в період 121-180 діб 21 г. 

Водночас за індивідуальною масою тварини дослідної групи на кінець 

відгодівлі мали вірогідну перевагу на 3,64%, що становила 3,7 кг. Таким 

чином, використання іграшок для тварин в підсисний період сприяло 

підвищенню інтенсивності росту та збільшенню їх маси.  

Наявність іграшок в період дорощування сприяла створенню більш 

високого потенціалу росту і в подальший період відгодівлі. З віком тварин 

різниця в інтенсивності їх росту між тваринами, які мали доступ до іграшок в 

період дорощування та їх аналогами, які цього не мали, зменшилась з 6,61% 

в період 28-60 діб, до 2,81% в період 121-180 діб. Тоді як перевага в 

індивідуальній масі тварин зростала до 90 добового віку, після чого різниця 

також зменшувалась. 

Показник 

Група 

абсолютна % контрольна  

(n = 60) 

дослідна  

(n = 60) 

Середньодобовий приріст у 

період з:  

28-60 діб, кг 

378±8,06 403±7,9 25 6,61* 

61-77 діб, кг 606±9,02 625±8,25 19 3,14 

78-90 діб, кг 658±9,87 692±8,70 34 5,17* 

91-120 діб, кг 717±10,80 748±10,60 31 4,32* 

121-180 діб, кг 747±14,20 768±11,62 21 2,81 
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3.3.2 Залежність загазованості приміщень від внесення до гнойових 

ванн препарату Тріюн 

 

Інтенсифікація технології виробництва свинини та концентрація його на 

обмежених територіях спричиняють серйозний тиск на довкілля та викликає 

протести значної частини людства щодо боротьби з негативними наслідками 

індустріалізації свинарства. Як результат, приймаються рішення, як на 

законодавчому рівні більшості цивілізованих країн, так і самими виробниками 

свинини.  

Одним з таких заходів є внесення азотоутримуючого препарату Тріюн, 

який зв’язує азот гною в більш стійкі, ніж нітрат амонію сполуки, і тим самим 

запобігає виділенню аміаку в повітря. В доступній нам літературі ми знайшли 

дані про використання цього препарату шляхом його внесення в гноєсховища і 

не знайшли даних про результати впливу цього препарату на мікроклімат 

свинарських приміщень при внесенні його в гнойові ванни. Тому нами були 

проведені дослідження залежності параметрів мікроклімату в свинарниках для 

відгодівлі свиней від дії препарату Тріюн впродовж періоду відгодівлі. 

За результатами досліджень встановлено вплив хімічного препарату 

Тріюн на вміст окремих газів в приміщенні цеху відгодівлі (рис. 3.3.1-3.3.4). 

Встановлено, що після внесення препарату вміст аміаку в повітрі 

контрольного приміщення знизився на 4,01 мг/м3, в подальшому 

спостерігався ріст вмісту аміаку як у контрольному, так і дослідному 

свинарнику. Починаючи з 11 доби після внесення препарату загазованість у 

приміщеннях знизилась як в контрольному, так і в дослідному корпусах до 11 

мг/м3, в подальшому загазованість аміаком контрольного приміщення 

знаходилась на рівні 9,77…11,04 мг/м3 у той час як, в повітрі контрольного 

свинарника вміст аміаку підвищився до 22 мг/м3 (рис. 3.3.1). 
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Рис. 3.3.1. Вміст аміаку в повітрі піддослідних приміщень та наповненість ванн в них 
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Рис. 3.3.2. Вміст сірководню у повітрі піддослідних приміщень та наповненість ванн в них 
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Рис. 3.3.3. Вміст вуглекислого газу в повітрі піддослідних приміщень та наповненість ванн в них 
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Рис. 3.3.4. Відносна вологість повітря піддослідних приміщень та наповненість ванн в них 
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Таким чином, внесення препарату Тріюн сприяло стабілізації вмісту 

аміаку в межах гранично допустимих концентрацій. Найбільш активну дію 

по зв’язуванню азоту гною препарат Тріюн розпочав з другого тижня після 

його внесення. 

При аналізі впливу внесення препарату Тріюн на вміст сірководню не 

встановлено залежності вмісту цього газу від дії препарату (рис. 3.3.2). 

Аналогічна ситуація спостерігалась за вмістом вуглекислого газу (рис. 

3.3.3). 

Також не встановлено залежності вологості приміщення від дії 

препарату Тріюн (рис. 3.3.4). 

Як результат, внесення препарату Тріюн з розрахунку 0,3 кг на 10 м3 

гнойових стоків сприяло зниженню вмісту аміаку в повітрі починаючи з 

другого тижня після внесення. Органолептично відчувається більш чисте 

повітря в експериментальному приміщенні після внесення препарату Тріюн. 
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3.4. Економічна ефективність використання техніко-технологічних 

рішень при дорощуванні молодняку свиней 

 

Ефективність проведених нами наукових досліджень оптимізації 

техніко-технологічних рішень при утриманні свиней ірландської селекції 

розраховували на основі показників продуктивності тварин в базових та 

рекомендованих приміщеннях, які наведені в таблиці 3.4.1. 

Економічну ефективність виробництва свинини розраховували за 

формулою, представленою розділі 2.2., згідно «Методики визначення 

економічної ефективності використання в сільському господарстві результатів 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, 

винаходів та раціоналізаторських пропозицій» [76]: 

КЛ
ПС

ЦЕ 



100

, 

де Е – вартість додаткової основної продукції, грн.;  

Ц – закупівельна ціна одиниці продукції в масштабах цін, діючих в 

Україні, грн.;  

С – середня продуктивність тварин вихідної форми;  

П – середня прибавка основної продукції, виражена у відсотках на 

1 голову тварин нового або поліпшеного селекційного досягнення у 

порівнянні з продуктивністю тварин вихідної форми;  

Л – постійний коефіцієнт зменшення результату, пов’язаного з 

додатковими витратами на додану продукцію, рівний 0,75;  

К – чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин нового або 

поліпшеного селекційного досягнення, голів. 

Розрахунок економічної ефективності зроблено з урахуванням 

покращення продуктивності свиней за застосування запропонованих на 

основі наших досліджень (табл. 3.4.1) оптимізації техніко-технологічних 

рішень при утриманні свиней ірландської селекції. 
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Таблиця 3.4.1 

Показники продуктивності тварин за результатами досліджень 

Показник 
Базовий 

варіант 

Рекомен-

дований 

варіант 

Переваги 

рекомендованого 

над базовим,% 

Дослідження впливу геотермальної вентиляції в приміщенні утримання 

холостих і умовно поросних свиноматок  

Маса гнізда при 

відлученні, кг 
79,20 81,03 2,32 

Збереженість поросят,% 92,14 92,17 0,03 

Дослідження впливу геотермальної вентиляції в приміщенні для утримання 

лактуючих свиноматок і поросят сисунів  

Маса гнізда при 

відлученні, кг 
71,51 78,05 9,14 

Збереженість поросят,% 92,87 94,47 1,72 

Дослідження впливу умов утримання лактуючих свиноматок і поросят 

сисунів, що були створені системою вентиляції рівномірного тиску 

Маса гнізда при 

відлученні, кг 
91,32 97,15 6,39 

Збереженість поросят,% 88,99 91,41 2,72 

Дослідження впливу наявності «іграшок» в станку  

Жива маса поросяти у віці 

90 діб, кг 
36,8 38,4 4,35 

 

Провівши розрахунки згідно формули ми отримали наступні 

результати:  

- економічна ефективність за рахунок утримання холостих і умовно 

поросних свиноматок з використанням геотермальної системи вентилювання 

приміщення склала (Егх): 

Е1 = 186 *(79,20 * 2,32 : 100) * 600 * 0,75=153793,7 грн., 

де Ц1 = 186 грн/кг – ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С1 = 79,20 кг, середня маса гнізда за базового варіанту вентилювання 

приміщення; 
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П1 = 2,32% = частка перевищення за показником маси гнізда при 

відлученні тварин за геотермальної вентиляції; 

Л1 = 600 голів, кількість голів свиноматок в дослідній групі. 

Тобто, Е1 економічна ефективність за рахунок підвищення  

інтенсивності росту в приміщенні з геотермальною вентиляцією склала 

153793,7 грн.  

 

Далі вираховуємо ефективність покращення збереженості поросят– Е2, 

яке дорівнює: 

Е2=  186 *(92,14 * 0,03 : 100%) * 6359 * 0,75=  24520,6 грн., 

де Ц2 = 186 грн./кг  ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С2  = 92,87 %, збереженість поросят в базовому варіанті; 

П2 = 0,03% = частка покращення збереженості поросят; 

Л2 = 6359 голів, кількість поросят при відлученні в дослідній групі. 

Таким чином, Е2 економічна ефективність за рахунок вищої 

збереженості поросят, що була створена геотермальною системою вентиляції 

склала 24520,6  грн., що в розрахунку на 1 голову становить 3,9 грн. 

Отже, економічна ефективність утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок за геотермальної системи вентилювання приміщення склала : 

Егх= Е1 +Е2 =153793,7 + 24520,6  грн.  = 178 314,7 грн., 

або 297,19 грн. / свиноматку. 

Вираховуючи з цієї суми 76,7 грн. додаткових вкладень на 

облаштування геотермальної вентиляції на одну середньорічну свиноматку, 

фактична економічна ефективність утримання однієї голови холостих і 

умовно-поросних свиноматок за геотермальної системи вентилювання 

приміщення склала: 

297,19 – 76,7  =220,49 грн. 
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А враховуючи, що в досліді було задіяно 600 голів, то загальна 

економічна ефективність склала: 

220,49 грн./голова * 600 голів = 132294 грн. 

 

– економічна ефективність за рахунок підтримання кращих умов 

мікроклімату у свинарнику для утримання лактуючих свиноматок і поросят 

сисунів, що були створені геотермальною системою вентиляції, складає (Егп): 

Е3 = 186 *(71,51 * 9,14 : 100) * 184 * 0,75 = 167766,4 грн., 

де Ц3 = 186 грн./кг ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С3 = 71,51 кг, середня маса гнізда за базового варіанту вентилювання 

приміщення; 

П3 = 9,14% = частка перевищення за показником маси гнізда при 

відлученні тварин за геотермальної вентиляції; 

Л3 = 184 голів, кількість голів свиноматок в дослідній групі 

Тобто Е3 економічна ефективність за рахунок підвищення  

інтенсивності росту в приміщенні з геотермальною вентиляцією склала 

167766,4 грн. 

 

Далі вираховуємо ефективність покращення збереженості поросят– Е4, 

яке дорівнює: 

Е4= 186 *(92,87 * 1,72 : 100%) * 2116 * 0,75= 471513,1 грн., 

де Ц4 = 186 грн грн./ кг ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С4 = 92,87 %, збереженість поросят в базовому варіанті; 

П4 = 1,72% = покращення збереженості поросят; 

Л4 = 2116 голів, кількість поросят при відлученні в дослідній групі. 

Таким чином, Е4 економічна ефективність за рахунок вищої 

збереженості поросят, що була створена геотермальною системою вентиляції 

склала 471513,1 грн., що в розрахунку на 1 голову становить 222,8 грн. 
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Отже, економічна ефективність утримання лактуючих свиноматок і 

поросят сисунів за геотермальної системи вентилювання приміщення склала: 

Егп= Е3 +Е4 = 167766,4 + 471513,1 грн. = 639279,5 грн.  

або 3474,4 грн. / свиноматку. 

Вираховуючи з цього числа додаткові витрати на облаштування  

геотермальною вентиляцією одного станкомісця для опоросу, що становить  

216 грн. рік, отримуємо: 

3474,4 грн./свиноматку - 216 грн./свиноматку = 3258,4 грн./свиноматку. 

А враховуючи що в дослідній групі було 184 опороси, то загальна 

економічна ефективність використання геотермальної вентиляції в 

приміщенні для утримання лактуючих свиноматок та поросят-сисунів 

складає: 

3258,4 грн./свиноматку * 184 голови = 599545 грн. 

Окупність інвестицій в облаштування геотермальної вентиляції 

становить близько одного року. 

 

– економічна ефективність за рахунок підтримання кращих умов 

мікроклімату у свинарнику для утримання лактуючих свиноматок і поросят-

сисунів, що були створені системою вентиляції рівномірного тиску, складає 

(Ер): 

 

Е5 = 186 * (91,32 * 6,39 : 100) * 160 * 0,75=129633,5 грн., 

де Ц5 = 186 грн./кг ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С5 = 91,32 кг, середня маса гнізда за базового варіанту вентилювання 

приміщення; 

П5 = 6,39% = частка перевищення за показником маси гнізда при 

відлученні тварин за геотермальної вентиляції; 

Л5 = 160 голів, кількість голів свиноматок в дослідній групі. 
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Тобто Е5 економічна ефективність за рахунок підвищення 

інтенсивності росту в приміщенні з геотермальною вентиляцією склала 

129633,5 грн. 

 

Ефективність покращення збереженості поросят – Е6, яке дорівнює: 

Е6= 186 *(88,99 * 2,72 : 100%) * 1824 * 0,75= 615898,5 грн., 

де Ц6 = 186 грн./кг ціна 1 кг живої маси поросят-сисунів при 

відлученні; 

С6 = 88,99%, збереженість поросят в базовому варіанті; 

П6 = 2,72% = покращення збереженості поросят; 

Л6 = 1824 голів, кількість поросят при відлученні в дослідній групі. 

Таким чином, Е6 економічна ефективність за рахунок вищої 

збереженості поросят, що була створена геотермальною системою вентиляції 

склала 615898,5 грн. 

Отже, економічна ефективність утримання лактуючих свиноматок і 

поросят-сисунів за геотермальної системи вентилювання приміщення  

склала: 

Ер= Е5 +Е6 = 129633,5 + 615898,5 грн. = 745532 грн., 

або 4 659,6 грн. / свиноматку. 

Вираховуючи з цього числа додаткові витрати на облаштування двох 

додаткових припливних вентиляторів замість 10 припливних клапанів,  

додаткова вартість одного станкомісця для опоросу складає 28 грн./рік, 

отримуємо: 

4659,6 грн./свиноматку – 28,9 грн./свиноматку = 4630,7 

грн./свиноматку. 

 А враховуючи, що в дослідній групі було 160 опороси, то загальна 

економічна ефективність використання геотермальної вентиляції в 

приміщенні для утримання лактуючих свиноматок та поросят сисунів 

складає: 

4630,7 грн./свиноматку * 160 голів = 740891,4 грн. 
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Окупність інвестицій в облаштування вентиляції складає менше одного 

року. 

Далі вираховуємо ефективність збільшення інтенсивності росту 

свинями на відгодівлі, на яку вплинув фактор наявності «іграшок» в станках 

– Еі, яка дорівнює: 

Еі=  75 грн/кг *(36,8 кг * 4,35% : 100%) * 60 голів * 0,75= 5402,7 грн., 

де Ці = 75 грн/кг середня ціна 1 кг живої маси за період відгодівлі; 

Сі  = 36,8 кг, жива маса поросяти у віці 90 діб на відгодівлі за базового 

варіанту утримання; 

Пі = 4,35%  покращення показника під час відгодівлі за 

рекомендованого варіанту утримання; 

Лі = 60 голів, кількість поросят в дослідній групі на відгодівлі. 

Таким чином Еі економічна ефективність за рахунок покращення умов 

утримання склала – 5402,7 грн., що в розрахунку на 1 голову складає – 90,1 

грн. 

 

Загальна економічна ефективність склала  

Fзагальне=  Егх +Егп +Ер +Еі   

Fзагальне= 132294 грн. + 599545 грн. + 740891 грн. + 5403 грн. = 1 478 133 грн. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Інтенсифікація виробництва свинини вимагає від виробників 

одночасного узгодження багатьох параметрів виробництва, які тісно 

взаємопов’язані і обумовлюють кінцевий результат. Недооцінка хоча б 

одного з цих параметрів може нівелювати значні зусилля та фінансові 

вкладення в процес виробництва. Тому в сучасному свинарстві, яке 

використовує м’ясні, швидкорослі генотипи свиней, поряд з забезпеченням їх 

високоякісними збалансованими кормами, сучасними засобами підтримання 

статусу здоров’я, необхідно створювати наближені до оптимальних умови їх 

утримання. Важливим елементом створення оптимальних умов утримання є 

забезпечення тварин відповідним мікрокліматом всередині приміщення в усі 

пори року та час доби. не зважаючи на зміни кліматичних параметрів зовні 

приміщень. Тому пошук техніко-технологічних рішень оптимізації 

мікроклімату у приміщеннях, для утримання різних статево вікових груп 

свиней, є пріоритетним напрямом досліджень, оскільки він поряд зі 

створенням комфортних умов для тварин дає можливість поліпшити умови 

праці обслуговуючого персоналу та підвищити як продуктивність самих 

тварин, так і продуктивність праці робітників. 

В ході проведених нами досліджень з оптимізації техніко-

технологічних умов утримання свиней ірландської селекції в першому 

досліді встановили, що в приміщеннях, де утримувались свиноматки під час 

холостого та умовно поросного періоду, за традиційної та геотермальної 

систем регулювання мікроклімату, обидві системи вентилювання 

забезпечили оптимальний мікроклімат в них у перехідні пори року, але не 

забезпечили рекомендованих показників температури повітря і його 

вологості в літню пору року. Аналогічні результати мали у своїх дослідах 

О.О. Стародубець [133] В.М. Волощук з співавторами [27, 28], М.Г. Повод з 

співавторами [103, 104, 106, 107], М.В. Демчук [48, 49, 68], М. Калінін [60], 

А. Пригодін [102], C. Zong, G.Zhang [165]. Водночас Р. В Скляр [131], Д. 
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Гессе [50], В. Гайслер [20], Ю.Н. Писарев [101]. стверджують, що при 

використанні належних засобів створення мікроклімату і в літню спеку 

можливо створити оптимальні умови мікроклімату для холостих і умовно 

поросних свиноматок. 

За даними наших досліджень параметри мікроклімату, створені 

різними системами вентилювання приміщення, вплинули на прихід 

свиноматок в охоту, їх запліднюваність та відсоток опоросу. Відчутнішим 

цей вплив був у літньо-осінній період, а меншим в зимово-весняний періоди 

року. Так за нашими даними, еструс краще проявлявся у свиноматок, які 

утримувались в приміщенні з геотермальною вентиляцією влітку на 5,6% та 

восени на 5,0%, тоді як взимку і навесні такої розбіжності в частці виявлених 

в охоті свиноматок не спостерігалось. Навесні частка плідно осіменених 

свиноматок за геотермальної системи вентилювання приміщень була вище на 

8,6%, влітку ця різниця склала 5,3%, а восени 3,4%. Частка опоросу у тварин, 

які утримувались в приміщені з геотермальною системою вентилювання була 

кращою на 2,7% за осіменіння їх взимку, на 0,3% навесні, 2,1% восени і на 

0,9% влітку, ніж у тварин, яких утримували у цей час в приміщеннях з 

традиційною системою вентиляції.  

Схожі результати у своїх дослідженнях мали В. О. Коваленко [64], О. 

О. Стародубець [133], Л. І. Топчій [143], В. Я Лихач [71]. Водночас Г.С. 

Походня з співавторами [113] вказують на значно кращі показники 

відтворювальних якостей свиноматок, які осіменялись взимку та навесні 

порівняно з літньо-осіннім періодом.  

В процесі досліджень нами не було встановлено різниці за більшістю 

репродуктивних показників після їх опоросу у свиноматок, які осіменялись 

та утримувались в період умовної поросності в приміщеннях за різних систем 

вентиляції взимку. Але вже навесні геотермальна система вентиляції сприяла 

підвищенню маси гнізда при народжені на 2,6% (р<0,01), великоплідності на 

2,9% (р<0,05), збереженості на 0,5% (р<0,05). У свиноматок, які осіменялись 

та утримувались підчас умовної поросності влітку в приміщенні з 
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геотермальною вентиляцією, встановлена суттєва перевага над аналогами, 

які утримувались в приміщенні з класичною вентиляцією за багатоплідністю 

на 3,0% (р<0,01), та масою гнізда поросят при народженні на 6,9% (р<0,001). 

Найбільш відчутний вплив умов утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок на їх відтворні якості встановлено восени. Так, в цю пору року, 

геотермальна система вентилювання приміщень забезпечила вірогідно кращі 

показники: багатоплідності на 4,8% (р<0,01), маси гнізда при народженні на 

13,1% (р<0,001), великоплідності на 7,9% (р<0,001), кількості поросят при 

відлученні на 5,0% (р<0,05), та маси гнізда поросят при відлученні на 6,0% 

(р<0,05) порівняно з класичною системою вентилювання, де приплив повітря 

здійснювався за рахунок стінних клапанів. 

В доступній нам літературі ми не знайшли робіт по порівнянню 

продуктивності свиноматок, які утримувались за геотермальної та класичної 

вентиляції в холостий та умовно поросний період на їх репродуктивні 

показники. Тоді як, схожі з нашими результати по впливу пори року, під час 

якої проводилось осіменіння свиноматок, на їх відтворні якості після опоросу 

оприлюднили в своїх роботах Г.С. Походня, М.Г. Повод [103, 113], В.М. 

Демчук [48, 49, 68]. 

Оскільки у приміщеннях для утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок мікрокліматичні умови впливають на дорослий організм 

свиноматки, у якої впродовж її життя виробилась певна опірність 

несприятливим факторам, то в приміщеннях для опоросу та лактації 

свиноматки, разом з дорослими тваринами, утримуються новонароджені 

поросята, у яких дуже слабка імунна система. Це спонукає виробників 

свинини до необхідності створення в цих приміщеннях більш прийнятних 

для тварин цієї технологічної групи умов утримання. 

Опираючись на отримані нами результати в другому досліді першої 

серії встановлено, що впродовж року як традиційна, так і геотермальна 

системи вентилювання приміщень забезпечували оптимальний газовий склад 

повітря в приміщеннях та підтримували його в межах гранично допустимих 
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концентрацій. При традиційній системі показник NH3 знаходився в межах 

0,0…4,2 мг/м3, H2S – 1,4…3,6 мг/м3, CO2 – 0,09…0,23% об., при 

геотермальній: NH3 – 0,6…6,0 мг/м3, H2S – 3,2…3,9 мг/м3, CO2 – 0,1…0,21% 

об.. Оптимальних показників вологості повітря в приміщеннях було 

досягнуто за обох систем створення мікроклімату: 52,3…59,2% за класичної 

вентиляції, та 49,8…55,5% за геотермальної в усі пори року, за винятком 

літньої. Влітку обидві системи вентиляції не змогли забезпечити оптимальної 

вологості повітря в приміщеннях: за традиційної системи відносна вологість 

повітря становила 36,9%, а за геотермальної - 38,6%. 

За умов як низьких, так і високих температур зовнішнього повітря, 

геотермальна система вентилювання приміщення за рахунок регуляції 

температури повітря в підземних шахтах та більш рівномірному його 

розподілу за допомогою повітропроводів достовірно створила більш 

комфортні температурні умови утримання як для поросят, так і для 

свиноматок, порівняно з традиційною системою вентиляції. Аналогічні 

результати були отримані і в перехідні пори року.  

Схожі результати залежності параметрів мікроклімату від пори року та 

системи вентиляції оприлюднили в своїх роботах О.Г. Михалко [83], Р. 

Милостивий [79], В. М. Бугаєвський [14], Н. Ю. Кремпа та М. В Демчук [68]. 

Тоді як в роботах В. М. Герасимчука [32] та В.М. Волщука [25] вказується на 

більш суттєвий вплив пори року на зміни параметрів мікроклімату як за 

класичної системи вентилювання приміщень, так і за вентиляції з 

підпідлоговою подачею повітря. 

В наших дослідженнях більш оптимальні умови мікроклімату у 

свинарнику для проведення опоросу та утримання лактуючих свиноматок, 

створені геотермальною системою вентилювання, мали вірогідний вплив на 

покращення показників збереженості поросят до відлучення на 1,11…1,94%, 

середньодобових приростів в підсисний період на 3,6…12,2%, і, як наслідок, 

підвищенню маси гнізда при відлученні впродовж всіх пір року на 

3,82…11,57%. Тоді як за жодної пори року не було встановлено значних 
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відмінностей за показниками багатоплідності, великоплідності та маси гнізда 

при народженні між свиноматками, яких утримували в приміщеннях за різної 

системи їх вентилювання.  

Схожі з нашими результати були опубліковані в дослідженнях В. 

Герасимчука [32], М. Г.Повода, Є. А. Самохіної [106], О. Г Михалко [83], 

В.С. Козиря [66]. 

Також нашими дослідженнями доведено, що геотермальна система 

вентилювання приміщення за рахунок стабілізації повітря в підземних 

шахтах та більш рівномірного його розподілу за допомогою повітропроводів 

впродовж року забезпечувала більш стабільні відтворювальні показники 

свиноматок, з меншими сезонними коливаннями. Так, за геотермальної 

системи вентиляції показник багатоплідності коливався від 10,7 гол. восени 

до 11,0 гол. влітку, збереженості від 94,2% восени до 94,78% навесні, а 

кількість поросят при відлученні від 10,08 гол. восени до 10,3 гол. влітку. 

Тоді як за класичної вентиляції ці показники змінювались в більш широких 

межах: від 10,58 до 10,9 гол., від 92,41% до 93,51%, від 9,77 гол. до 10,11 гол. 

відповідно. 

Схожі дані, отримані у своїх дослідженнях опублікували А. Пригодін 

[114], Г.С. Походня [113], Л.І. Топчій [143], M.S. Honeyman [163, 169].  

Окрім геотермальної вентиляції приміщень, яка потребує суттєвих 

перебудов її складових, ефективною в приміщеннях для утримання 

підсисних поросят, на думку В. Божко [9], Н.І. Болтянської [11], О.Г. Скляр зі 

співавторами [130], вентиляція приміщень рівномірного тиску дозволяє 

більш рівномірно розподіляти свіже повітря по різним зонам приміщення 

виключаючи при цьому протягти в зонах знаходження поросят. Тому на 

другому етапі досліджень нами проводилось порівняння впливу систем 

вентиляції приміщень негативного та рівномірного тиску в підсисний період 

їх утримання на відтворювальні якості свиноматок в різні пори року та 

подальшу продуктивність молодняку свиней, вирощеного в підсисний період 

за обох систем вентилювання приміщень. За результатами досліджень в 
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жодну пору року не вдалось зафіксувати значних відмінностей за 

показниками кількості народжених поросят, багатоплідності, частки 

мертвонароджених, та маси гнізда при народженні між свиноматками, яких 

утримували в приміщеннях за системи їх вентилювання негативного та 

рівномірного тиску. Але простежувалась вірогідна перевага у тварин, які 

поросились і утримувались в підсисний період в приміщені з вентиляцією 

рівномірного тиску за наступними показниками: кількість поросят при 

відлученні на 2,09…5,08%, збереженість на 2,01…3,66%, маса одного 

поросяти при відлученні на 0,41…5,18%, та маси гнізда поросят при 

відлученні на 2,76…10,43% - впродовж всіх пір року.  

При дослідженні річної динаміки показників продуктивності 

свиноматок нами було встановлено, що показник багатоплідності був 

достовірно вищим влітку на 10,2% (р<0,001) в приміщенні з вентиляцією 

рівномірного тиску та 6,6% (р<0,001) за системи вентилювання негативного 

тиску в порівнянні з зимовим мінімумом. Кількість поросят при відлученні в 

приміщеннях різної конструкції впродовж року дещо відрізнялась, але за 

обох систем найкращі показники були в осінню пору року, а найнижчі – 

взимку. Перевага даного показника в осінні місяці над зимовими становила 

5,2% (р<0,001) в контрольній групі та 7,1% (р<0,001) в дослідній групі 

тварин. Вірогідно нижчим показник збереженості поросят в контрольній 

групі виявився влітку, а його різниця з зимовими місяцями, за яких було 

досягнуто максимуму скала 3,3% (р<0,001), в дослідній групі – 3,7% 

(р<0,001) відповідно. В приміщенні з системою вентиляції негативного тиску 

середня маса одного поросяти при відлученні влітку була найменшою, а 

різниця з максимальним показником восени становила 11,7% (р<0,001), в 

приміщенні з системою вентиляції рівномірного тиску – на 12,9% (р<0,001) 

відповідно. Річна динаміка маси гнізда поросят при відлученні в 

контрольному приміщенні дещо відрізнялась від дослідного приміщення. В 

контрольній групі цей показник був мінімальним навесні, а максимальним 

восени, різниця між цими порами року склала 14,8% (р<0,001). В дослідній 
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групі мінімум було зафіксовано влітку, а максимум восени, різниця в 

показниках між цими порами року склала 16,6% (р<0,001).  

В доступній нам літературі не знайдено результатів порівняння річної 

динаміки відтворювальних якостей свиноматок за вентиляції рівномірного 

тиску, тоді як за класичної вентиляції схожі з нашими результати 

опубліковані в роботах В. М. Бугаєвського [14], Ф. Де Кок.[47]. Водночас в 

публікаціях Г. С. Походні [113] кращими відтворними якостями відрізнялись 

свиноматки, які поросились взимку та навесні. 

При аналізі подальшої продуктивності поросят після їх відлучення від 

свиноматок, за однакових умов годівлі та утримання, нами не було 

встановлено суттєвої залежності інтенсивності росту поросят під час 

дорощування та відгодівлі, середньодобового споживання корму та його 

конверсії від системи вентиляції приміщень, за яких вони утримувались в 

підсисний період але простежувалась тенденція до незначної переваги в 

дослідній групі. Виявлено тенденцію до незначного на 1,9% покращення 

збереженості поросят в період дорощування і відгодівлі, на 1,4 доби віку 

досягнення маси 100 кг, та визначено перевагу на 21,4% за комплексним 

індексом відгодівельних якостей у тварин, які вирощувались за вентиляції 

рівномірного тиску в підсисний період у порівнянні з аналогами які 

вирощувались в цей період за вентиляції негативного тиску. Також на основі 

отриманих нами даних виявлена тенденція до несуттєвого підвищення 

щодобового споживання корму на одну голову та незначне покращення 

показника конверсії в дослідній групі. 

В доступній нам літературі не знайдено публікацій по впливу системи 

вентилювання приміщень під час підсисного періоду на їх подальший ріст та 

відгодівельні показники. Результати нашої роботи схожі з висновками, 

зробленими в своїх публікаціях М.Б. Шпетним [155], стосовно росту і 

подальшої продуктивності тварин за різного типу вентиляції під час 

дорощування. В його, як і в наших дослідженнях, не встановлено вірогідного 

впливу системи вентилювання приміщень під час дорощування на подальшу 
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продуктивність свиней, але спостерігалась тенденція до незначної переваги 

за окремими відгодівельними якостями у тварин, які утримувалися за умов 

вентиляції рівномірного тиску під час дорощування над аналогами, які 

утримувалися в цей час за вентиляції негативного тиску з припливом повітря 

через стінні клапани.  

В результаті вивчення залежності забійних якостей свиней від умов 

утримання в підсисний період нами було встановлено відсутність різниці між 

контрольною і дослідною групами за забійним виходом, товщиною шпику у 

холці, на грудях та на крижах, площею м’язового вічка та маси задньої 

третини напівтуш. Проте спостерігалась тенденція до збільшення товщини 

шпику на рівні 6-7 хребця та на крижах у тварин, які утримувались в 

підсисний період за вентиляції негативного типу. Умови утримання поросят 

в підсисний період також не вплинули і на забійні показники. Не було 

зафіксовано впливу умов утримання в підсисний період на морфологічний 

склад туш свиней, але з підвищенням передзабійної живої маси 

погіршувалось співвідношення м’ясо-сало в обох піддослідних групах. 

Водночас співвідношення м’яса до кісток збільшувалось з підвищенням 

передзабійної живої маси, а частка кісток в туші тварини зменшувалась. 

Вміст сала в тушах як контрольної, так і дослідної групи збільшився на 2,8 – 

3,3% відповідно в дослідній та контрольній групі.  

Опираючись на отримані нами дані, ми стверджуємо, що 

морфологічний склад туш не залежав від способу вентилювання приміщень в 

підсисний період, але залежав від передзабійної маси тварин. Зі збільшенням 

передзабійної маси тварин обох піддослідних груп до 110 кг не сталося 

суттєвого погіршення їх м’ясності. Водночас підвищення її до 120 кг 

призвело до зменшення вмісту м’яса в туші та збільшення частки сала. 

Результатів вивчення впливу системи вентиляції в підсисний період на 

забійні якості та морфологічний склад туш в доступній нам літературі не 

виявлено. Водночас, вплив передзабійної живої маси на забійні якості та 

морфологічний склад туш висвітлено в роботах Є. Самохіної [124], В. 
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Нечмілова [90], М. Б. Шпетного, М. Г. Повода [153], з якими результати 

наших досліджень узгоджуються. Тоді як в роботах Г.О. Бірта та Ю.Г. Бургу 

[7] вказується на суттєве зниження м’ясності свиней з підвищенням 

передзабійної маси з 100 до 110 кг. 

На сьогоднішній день значна увага в світі приділяється екологічності 

виробництва продукції свинарства, тому нами на третьому етапі досліджень 

було вивчено результати додавання в гнойові стоки азотоутримуючого 

препарату Тріюн. За його внесення в підрешітчасті гнойові ванни 

спостерігалась стабілізація вмісту аміаку в межах гранично допустимих 

концентрацій, а максимально активно препарат почав діяти з другого тижня 

після його внесення. Не було встановлено впливу внесення препарату Тріюн 

на вміст сірководню, вуглекислого газу в повітрі свинарників для відгодівлі 

молодняку свиней, а також на відносну його вологість. Проте було 

зафіксовано залежність вмісту аміаку від температури повітря зовні 

приміщення. При зниженні температури майже у всіх корпусах 

спостерігається підвищення вмісту аміаку.  

Нами не знайдено в доступній нам літературі робіт по вивченню 

впливу азотоутримуючого препарату Тріюн на газовий склад та вологість 

повітря свинарників. Водночас на підвищення рівня загазованості приміщень 

за зниження зовнішньої температури вказують у своїх роботах В. М. 

Бугаєвський з співавторами [14], та М. В Демчук [48]. 

Враховуючи світову тенденцію до створення більш природних умов під 

час вирощування свиней нами був проведений дослід щодо аналізу впливу 

наявності «іграшок» в станку для дорощування поросят на їх ріст в цей 

період та подальші відгодівельні показники. Результати показали, що 

наявність «іграшок» у вигляді ланцюгів з елементами тросо-шайбових 

стрічок сприяло більш високому потенціалу росту та подальшій 

відгодівельній продуктивності. З віком тварин різниця в інтенсивності росту 

тварин, які мали доступ до «іграшок» в період дорощування і їх аналогами, 

які не мали, зменшилась з 6,61% в період 28-60 діб, до 2,81% в період 121-
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180 діб. Тоді як перевага в індивідуальній масі тварин зростала до 90 

добового віку, після чого різниця також зменшувалась. Схожі результати 

отримані в дослідженнях А. В. Лихачем [70]. 

Результати дисертаційних досліджень впроваджені в приватному 

підприємстві «Сігма» Дніпропетровської області, в ТОВ «НВП «Глобинський 

свинокомплекс» та в начальний процес Сумського НАУ. 

Враховуючи важливість створення оптимальних умов утримання для 

свиней, які постійно селекціонуються на підвищення продуктивних 

показників, що знижує їх резистентність до умов навколишнього 

середовища, доцільно далі продовжити дослідження в даному напрямку. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Уперше вивчена оптимізація техніко-технологічних умов утримання 

свиней ірландської селекції в умовах промислової технології. 

1. Визначено, що як класична, так і геотермальна системи вентиляції у 

свинарниках для утримання холостих і умовно поросних свиноматок 

цілорічно забезпечували вміст аміаку та сірководню в межах ГДК. Вміст 

вуглекислого газу в обох приміщеннях знаходився в межах ГДК влітку та 

перехідні пори року, тоді як взимку він перевищував ГДК на 40% в обох 

приміщеннях. В усі пори року геотермальна система вентиляції створювала 

більш комфортні умови для тварин. 

2. Встановлено, що свиноматки, які утримувались під час холостого і 

умовно поросного періоду в свинарниках з геотермальною вентиляцією 

краще на 5,6% приходили в охоту влітку та 5,0% восени, мали кращу 

запліднюваність навесні на 8,6%, влітку на 5,3%, та восени на 3,4%, меншу 

частку свиноматок що вибули – на 2,0% влітку та восени – на 1,4%, вищу 

частку опоросу – на 2,7% за осіменіння їх взимку – на 0,3% навесні на 2,1% 

восени і на 0,9% влітку порівняно з тваринами які утримувались в 

приміщеннях за класичної системи вентиляції.  

3. Встановлено, що як класична так і геотермальна системи вентиляції 

приміщень для утримання підсисних свиноматок з поросятами, 

забезпечували оптимальний температурний режим в зоні життєдіяльності 

свиноматки та поросят в усі пори року, за винятком літньої. За геотермальної 

вентиляції швидкість руху повітря знаходилась в межах норми, тоді як за 

класичної вона перевищувала останню на 0,07 м/с навесні та 0,12 м/с восени. 

Обидві системи вентиляції забезпечували задовільний газовий склад повітря 

в приміщенні в усі пори року, за винятком зимової, де спостерігалось 

перевищення ГДК вуглекислого газу на 5-15%. В цілому геотермальна 

система вентиляції створювала більш комфортні мікрокліматичні умови 

утримання для свиноматок і поросят. 
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4. Доведено, що за умови утримання підсисних свиноматок з 

поросятами в свинарниках з геотермальною системою вентиляції 

покращилась їх збереженість до відлучення на 1,11 … 1,94 % (р<0,001), 

збільшилася їх кількість в гнізді на цей період на 1,58…3,17% (р<0,01), 

підвищилась маса одного поросяти при відлученні на 2,87…9,83% 

(р<0,05…0,001) та маса гнізда поросят на 3,82 …11,57% (р<0,05…0,001) 

порівняно зі свиноматками, які утримувались за класичної системи 

вентиляції. 

5. Встановлено, що в свинарниках з системою вентиляції рівномірного 

типу підвищилась кількість поросят при відлученні на 2,19…5,08% 

(р<0,05…0,001), їх збереженість до відлучення на 2,01…3,66% 

(р<0,05…0,001), маса однієї голови на цей період на 0,41…5,18% 

(р<0,05…0,001) та маса гнізда 2,76 …10,43% (р<0,05…0,001) у порівнянні з 

їх аналогами, які утримувались в приміщеннях за класичної системи 

вентиляції. 

6. Доведено вірогідну силу впливу системи вентиляції приміщень на 

кількість поросят при відлученні 3,38% (р<0,05), масу гнізда поросят при 

відлученні на 5,95% (р<0,01) та відсутність впливу цього фактору на 

багатоплідність та великоплідність свиноматок. Фактор пори року мав 

достовірний вплив на масу гнізда при відлученні 26,58% (р…0,001), на 

багатоплідність свиноматок 3,47% (р<0,01), на кількість поросят при 

відлученні 2,38% (р<0,01) та на збереженість поросят до відлучення 1,87% 

(р<0,05) тоді як на великоплідність вірогідного впливу цього фактору не 

встановлено. Взаємодія цих факторів мала незначний вплив на масу гнізда 

при відлученні. 

7. Не встановлено закономірностей залежності інтенсивності росту 

поросят та оплати ними корму приростами під час дорощування та відгодівлі, 

від конструктивних особливостей системи вентилювання приміщень під час 

підсисного періоду. 
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8. Встановлено, що на забійні та м'ясо-сальні якості свиней суттєво 

впливала передзабійна жива маса, тоді як система вентиляції під час 

підсисного періоду  не мала суттєвого впливу ці показники продуктивності. 

10. Визначено, що внесення азотовмістного препарату Тріюн сприяло 

зниженню вмісту аміаку в повітрі на 11,1 – 49,5 % та не вплинуло на вміст 

вуглекислого газу і сірководню та вологість повітря. 

11. Доведено, що використання іграшок в станках для утримання 

поросят на дорощуванні сприяло підвищенню середньодобових приростів під 

час дорощування на 3,14…6,61%, (р<0,01) та під час відгодівлі на 

2,81…5,17% (р<0,05), збільшенню маси тварин у 180-добовому віці на 3,7 кг, 

та зменшенню віку досягнення маси 100 кг на 5,8 доби. 

12. Загальна економічна ефективність проведених нами дослідів склала 

1 478 133 грн. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1.  Використовувати для утримання холостих і умовно поросних 

свиноматок геотермальну систему вентилювання приміщень. 

2. Для утримання підсисних свиноматок з поросятам 

використовувати систему вентиляції рівномірного тиску. 

3. Використовувати препарат Тріюн в зимову і перехідні пори року 

з метою зменшення вмісту аміаку в приміщенні для відгодівлі свиней. 

4. Використовувати іграшки у вигляді фрагментів ланцюгово-

шайбового транспортеру для вікової групи поросят на дорощуванні.  
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ДОДАТОК А 

Параметри мікроклімату в корпусі №3 

(І контрольна група, злив ванн по мірі їх наповнення) 

 

Дата 

вимірю-

вання 

Ззовні приміщення 

Середній 

рівень 

гною в 

ванні, см 

В приміщенні 

темпера-

тура, С 

відносна 

вологість, 

% 

темпе-

ратура, 

С 

відно-

сна 

воло-

гість, % 

вміст газів у повітрі 

аміаку 

NH3 

вуглекислого 

газу CO2 

сірководню 

H2S 

18.09.17 17,3 48,0 4,98 19,63 53,85 6,06 0,1 2,51 

21.09.17 17,4 40,9 6,81 20,33 51,04 5,79 0,13 2,93 

24.09.17 12,7 74,5 10,64 21,68 71,43 7,99 0,2 3,46 

27.09.17 9,0 56,4 11,08 18,14 67,33 13,42 0,25 2,7 

30.09.17 5,0 53,5 12,19 19,91 69,64 17,83 0,38 5,36 

03.10.17 6,7 59,9 12,88 20,79 69,74 19,06 0,48 6,68 

06.10.17 11,9 64,9 12,00 20,61 70,67 10,07 0,27 2,6 

09.10.17 13,6 62,7 14,00 20,95 73,5 10,85 0,28 2,81 

12.10.17 14,8 76,4 16,33 20,97 78,05 8,06 0,24 2,39 

15.10.17 13,1 81,7 26,17 20,25 77,49 10,66 0,28 2,57 

18.10.17 14,1 75,7 25,46 20,63 74,84 13,3 0,17 1,74 

21.10.17 9,9 68,3 20,79 21,19 72,55 15,68 0,22 2,61 

24.10.17 5,6 66,4 20,92 21,47 71,09 24,04 0,37 2,7 

27.10.17 9,3 78,8 26,79 21,24 74,3 17,16 0,19 2,39 

30.10.17 7,3 79,7 31,67 20,22 71,96 22,81 0,22 3,6 

02.11.17 7,64 84,53 36,38 17,73 89,61 25,46 0,19 2,63 

05.11.17 7,98 79,35 38,25 16,13 84,05 18,98 0,18 1,65 

08.11.17 6,93 71,53 18,17 18,26 77,95 13,5 0,2 2,54 

11.11.17 6,56 69,09 35,21 16,3 75,82 15,76 0,18 2,45 

14.11.17 7,28 75,71 37,92 16,82 76,34 14,93 0,16 2,03 

17.11.17 4,20 58,30 41,38 18,09 78,78 25,18 0,34 3,7 

20.11.17 7,35 66,10 24,21 17,45 69,63 21,81 0,22 2,99 

23.11.17 -0,95 56,75 30,43 14,28 69,62 19,22 0,28 1,93 
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ДОДАТОК Б 

Параметри мікроклімату в корпусі №2  

(ІІ дослідна група, злив ванн через 14 діб) 
 

Дата 

вимірю-

вання 

Ззовні приміщення 
Середній 

рівень 

гною в 

ванні, см 

В приміщенні 

темпера

-тура, С 

відносна 

вологість, 

% 

темпе-

ратура, 

С 

відно-

сна 

воло-

гість, % 

вміст газів у повітрі 

аміаку 

NH3 

вуглекис

лого газу 

CO2 

сірководн

ю H2S 

16.09.17*         

18.09.17 17,3 48,0 1,21 19,72 52,62 5,37 0,12 2,49 

21.09.17 17,4 40,9 2,73 20,13 53,18 6,65 0,15 2,78 

24.09.17 12,7 74,5 4,38 18,69 73,97 8,33 0,16 3,04 

27.09.17 9,0 56,4 6,88 18,3 67,55 13,48 0,24 2,31 

30.09.17* 5,0 53,5 8,92 18,01 70,17 11,83 0,3 3,48 

03.10.17 6,7 59,9 4,72 20,82 74,65 10,65 0,36 3,32 

06.10.17 11,9 64,9 3,11 20,42 69,12 8,02 0,25 2,52 

09.10.17 13,6 62,7 3,79 20,82 72,56 8,12 0,25 2,42 

12.10.17 14,8 76,4 8,92 21,28 74,68 7,29 0,2 2,38 

15.10.17* 13,1 81,7 19,09 20,47 75,18 8,75 0,26 2,38 

18.10.17 14,1 75,7 12,89 20,58 77,23 14,62 0,14 1,23 

21.10.17 9,9 68,3 9,57 20,6 72,1 14,83 0,17 1,31 

24.10.17 5,6 66,4 11,00 19,85 66,97 16,94 0,22 1,77 

27.10.17 9,3 78,8 15,54 19,72 75,1 13,02 0,14 1,55 

29.10.17*         

30.10.17 7,3 79,7 12,12 19,39 74,07 16,37 0,19 1,6 

02.11.17 7,64 84,53 15,19 16,06 82,92 23,14 0,18 1,66 

05.11.17 7,98 79,35 18,04 19,62 82,85 29,09 0,19 1,91 

08.11.17 6,93 71,53 20,46 19,19 79,88 15,91 0,23 3,40 

11.11.17 6,56 69,09 18,71 17,29 77,54 14,62 0,21 2,84 

12.11.17*         

14.11.17 7,28 75,71 20,50 18,16 76,69 13,07 0,18 2,35 

17.11.17 4,20 58,30 22,71 18,82 72,57 34,22 0,29 1,28 

20.11.17 7,35 66,10 12,54 19,73 68,17 27,72 0,25 1,45 

23.11.17 -0,95 56,75 19,45 14,28 69,62 19,22 0,28 1,93 

24.11.17* Кінцевий злив ванн в зв’язку з переведенням свиней в інший корпус 

* Примітка. * - дата зливу ванн 
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ДОДАТОК В 

Параметри мікроклімату в корпусі №1 

(ІІІ дослідна група, злив ван через 21 добу) 

 

Дата 

вимірю-

вання 

Ззовні приміщення 

Середній 

рівень 

гною в 

ваннах, 

см 

В приміщенні 

темпера

-тура, С 

відносна 

вологість, 

% 

темпе-

ратура, 

С 

відно-

сна 

воло-

гість, % 

вміст газів у повітрі 

аміаку 

NH3 

вуглекис

лого газу 

CO2 

сірководню 

H2S 

24.09.17* 12,7 74,5 4,3 18,3 71,98 5,59 0,15 1,75 

27.09.17 9,0 56,4 2,6 17,5 65,16 9,69 0,21 1,83 

30.09.17 5,0 53,5 3,2 18,3 70,87 14,79 0,33 3,27 

03.10.17 6,7 59,9 5,3 20,4 75,82 13,76 0,41 3,2 

06.10.17 11,9 64,9 7,3 20,9 73,04 9,19 0,26 2,83 

09.10.17 13,6 62,7 10,4 21,2 69,93 9,22 0,26 2,78 

12.10.17 14,8 76,4 14,2 21,6 78,05 7,66 0,22 2,14 

15.10.17* 13,1 81,7 16,1 20,7 73,98 8,36 0,24 2,24 

18.10.17 14,1 75,7 20,0 22,1 75,77 13,5 0,2 1,33 

21.10.17 9,9 68,3 15,4 21,2 68,21 14,01 0,18 1,54 

24.10.17 5,6 66,4 19,0 17,9 69,89 15,72 0,21 1,48 

27.10.17 9,3 78,8 26,3 19,9 76,24 14,31 0,16 1,64 

30.10.17 7,3 79,7 25,0 20,4 71,93 18,79 0,21 1,9 

02.11.17 7,64 84,53 28,79 15,56 86,38 22,19 0,19 1,7 

05.11.17* 7,98 79,35 16,42 16,39 83,99 17,89 0,16 1,53 

08.11.17 6,93 71,53 12,92 17,39 72,14 13,73 0,19 1,68 

11.11.17 6,56 69,09 7,50 15,7 71,94 12,74 0,13 1,64 

14.11.17 7,28 75,71 10,29 16,06 75,55 10,56 0,12 1,37 

17.11.17 4,20 58,30 12,50 16,58 71,83 21,91 0,23 1,62 

20.11.17 7,35 66,10 19,75 17,11 65,95 22,13 0,19 1,25 

23.11.17 -0,95 56,75 20,23 13,69 70,78 14,73 0,26 1,88 

Примітка. * - дата зливу ванн 
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ДОДАТОК Г 

Параметри мікроклімату в корпусі №16  

(4 дослідна група, частковий злив ванн в зв’язку  

з внесенням препарату триюн) 
 

Дата 

вимірю-

вання 

Ззовні приміщення 

Середній 

рівень 

гною в 

ванні, см 

В приміщенні 

темпера-

тура, С 

відносна 

вологість, 

% 

темпе-

ратура, 

С 

відно-

сна 

воло-

гість, % 

вміст газів у повітрі 

аміаку 

NH3 

вуглекисл

ого газу 

CO2 

сірководню 

H2S 

18.09.17 17,3 48,0 3,09 19,68 53,24 5,72 0,11 2,50 

21.09.17 17,4 40,9 4,77 20,23 52,11 6,22 0,14 2,86 

24.09.17 12,7 74,5 6,44 19,54 72,46 7,30 0,17 2,75 

27.09.17 9,0 56,4 7,69 17,98 66,68 12,20 0,23 2,28 

30.09.17 5,0 53,5 10,55 18,96 69,905 14,83 0,34 4,42 

03.10.17 6,7 59,9 2,13 20,77 77,51 19,08 0,41 2,1 

06.10.17 11,9 64,9 2,60 21,18 77,19 8,58 0,25 2,21 

09.10.17 13,6 62,7 2,92 27,71 75 9,29 0,26 1,78 

12.10.17 14,8 76,4 8,21 21,86 79,05 7,22 0,25 1,41 

15.10.17 13,1 81,7 8,88 20,18 82,32 7,71 0,26 1,66 

18.10.17 14,1 75,7 11,67 21,08 78,45 13,67 0,13 1,74 

21.10.17 9,9 68,3 16,33 21,13 69,6 10,06 0,19 2,09 

24.10.17 5,6 66,4 7,52 21,55 70 17,52 0,3 2,21 

27.10.17 9,3 78,8 10,88 21,37 74,73 13,51 0,18 2,11 

30.10.17 7,3 79,7 13,05 21,77 72,78 19,76 0,25 2,63 

02.11.17 7,64 84,53 15,50 18,92 80,15 18,52 0,22 2,16 

05.11.17 7,98 79,35 19,59 18,23 79,71 19,84 0,22 2,37 

08.11.17 6,93 71,53 30,54 18,56 78,26 12,24 0,28 2,41 

11.11.17 6,56 69,09 21,38 17,86 78,18 11,02 0,23 2,86 

14.11.17 7,28 75,71 17,04 18,38 77,64 10,82 0,2 2,59 

17.11.17 4,20 58,30 20,42 17,16 77,87 11,04 0,32 1,46 

20.11.17 7,35 66,10 29,84 18,72 70,05 10,1 0,24 1,25 

23.11.17 -0,95 56,75 32,17 16,16 71,13 9,77 0,31 2,33 
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ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК З 
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ДОДАТОК К 

Склад комбікормів для годівлі свиней різних технологічних груп, %  

Компонент 

П
ер

іо
д

 в
и

р
о

щ
у

в
ан

н
я
  

  
  

1
0

-3
0

 к
г 

Молодняк на 

відгодівлі з 

живою масою, 

кг 

К
н

у
р
и

 

Свиноматки 

п
о
р
о

сн
і 

л
ак

ту
ю

ч
і 

3
0

-6
0
 

6
0

-1
2

0
 

Пшениця 35,00 10,00 10,00 47,40 32,00 16,00 

Висівки пшеничні - - - 7,60 20,00 8,00 

Кукурудза 20,00 42,50 35,00 10,00 18,00 30,00 

Ячмінь 20,00 18,00 29,00 10,00 17,00 18,00 

Соняшникова 

макуха 
- 7,40 11,50 - 5,96 2,85 

Соєва макуха - 8,00 11,65 - 0,50 10,00 

Шрот ріпаковий - - - - 3,50 - 

Шрот соєвий 14,40 10,00 - - - 5,08 

«Протеїн» 5,00 - - - - 5,00 

Крейда - 0,80 0,35 - 0,54 1,49 

Олія 1,20 0,80 - - - 1,08 

Premix 4,00 - - - 2,50 2,50 

Grower - 2,50 - - - - 

Finisher - - 2,50 - - - 

Novacid S 0,30 - - - - - 

Adsorbent 0,10 - - - - - 

«АВАМІКС Б» - - - 25,00 - - 

Всього  100,00 100,0 100,00 100,0 100,0 100,00 
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ДОДАТОК Л 

Поживність 1 кг комбікормів для годівлі свиней різних груп  

Компонент 

П
ер

іо
д

 

в
и

р
о
щ

у
в
ан

н
я 

1
0
-3

0
 к

г 

Період відгодівлі  Свиноматки 

3
0
-6

0
 к

г 

6
0
-1

2
0
 к

г 

К
н

у
р
и

 

п
о
р
о
сн

і 

л
ак

ту
ю

ч
і 

Кормові одиниці 1,19 1,14 1,11 1,09 1,08 1,13 

Сирий протеїн, г 179,90 170,80 157,70 157,20 132,80 174,00 

Сира клітковина, г 27,90 47,90 60,30 50,00 58,60 42,50 

Сирий жир, г 29,80 40,90 37,00 35,70 27,80 41,70 

Ізолейцин, г - 6,70 6,00 7,10 - 7,00 

Лізин, г 12,50 11,90 10,20 8,35 5,80 10,50 

Метіонін, г 3,70 4,00 3,00 2,50 2,40 2,80 

Метіонін + цистин, г 6,70 6,80 5,80 5,41 5,20 5,90 

Треонін, г 8,00 7,80 6,70 6,05 4,40 6,20 

Триптофан, г 2,50 2,00 1,80 1,90 1,60 2,20 

Валін, г 8,30 8,00 7,40 7,15 6,40 8,30 

Кальцій, г 7,20 6,80 6,30 8,05 8,20 9,60 

Фосфор (заг.), г 5,30 5,10 5,10 6,06 5,60 5,80 

Натрій, г 2,00 1,90 1,90 2,52 1,70 2,10 

Залізо, мг 125,00 75,00 75,00 70,00 100,00 110,00 

Марганець, мг 69,2 41,54 41,54 50,00 55,40 60,90 

Цинк, мг 150,00 100,00 75,00 60,00 125,00 110,00 

Мідь, мг 170,00 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00 

Йод, мг 1,35 0,81 0,81 1,00 1,08 1,18 

Селен, мг 0,42 0,25 0,25 0,35 0,34 0,37 

Кобальт, мг 0,65 0,39 0,39 - 0,52 0,58 

А, тис., МО 15000 7500 5500 14000 15000 15000 

D, тис., МО 2250 1130 830 2350 2250 2250 

Е, мг 80,00 25,00 25,00 100,00 75,00 75,00 

К, мг 2,25 1,13 0,83 4,00 2,25 2,25 

В1 , мг 2,25 1,13 0,83 3,50 2,25 2,25 

В2, мг 4,50 2,25 1,65 6,00 4,50 4,50 

В3, мг 33,75 16,88 12,37 50,00 33,75 33,75 

В5, мг 11,25 5,63 4,12 20,00 11,25 11,25 

В6, мг 3,38 1,69 1,24 4,00 3,38 3,38 

В12, мг 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 

Вс, мг 2,63 1,31 0,96 - 4,50 4,00 

C, мг - - - 100,00 - - 

Холін хлорид, мг 350,00 100,00 100,00 300,00 450,00 500,00 

Бетаін - - - - 90,60 126,80 
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ДОДАТОК М 
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Прод. Додатку М 
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 ДОДАТОК Н 

Склад та поживність кормосумішей для свиней, (% за масою) 

Компонент 

Комбікорм для свиней при живій масі, кг 

0
 –

 9
 

9
 –

 1
5
 

1
5

 –
 3

0
 

3
0

 –
 6

0
 

6
0

 –
 9

0
 

9
0

 –
 

1
2
0
 

Ячмінь + + – – – – 

Пшениця + + 37,5 35,6 47,5 47,2 

Кукурудза + + 23,31 29,66 17,87 18,21 

Висівки пшеничні – – – 4,6 9,5 9,5 

Соняшниковий шрот – – – 12,5 16,6 16,7 

Шрот соєвий  + + 7,6 7,6 1,0 1,0 

Концентрат соєвий + + – – – – 

Соя повно жирова – – 22,2 6,8 4,6 4,5 

Жом буряковий – – 0,2 – – – 

Вітамінно – 

мінеральний премікс 
+ + 0,5 0,5 

0,5 0,5 

Борошно рибне + + 3,5 – – – 

Вапняк + + 0,8 0,98 1,01 0,94 

Монокальцій фосфат + + 0,515 0,55 0,33 0,34 

Олія рослинна + + – – – – 

Сіль + + 0,3 0,4 0,45 0,46 

Амінокислоти + + 0,95 0,75 0,635 0,645 

Антиоксидант + + 3,5 0,5 – – 

Підсолоджувач + + – – – – 

в 1 кг міститься  

Нетто енергія, Мдж 10,51 10,51 10,36 9,71 9,45 9,45 

Сирий протеїн,% 22,5 21,5 21,0 18,0 17,0 17,0 

Сирий жир,% 5,7 6,2 5,49 2,94 2,69 2,68 

Лізин, % 1,46 1,42 1,47 1,15 1,0 1,0 

Метіонін + Цистін, % 0,85 0,83 0,73 0,57 0,55 0,54 

Треонін, % 0,88 0,86 0,86 0,67 0,58 0,57 

Триптофан, % 0,3 0,27 0,28 0,2 0,17 0,17 

Кальцій, % 0,85 0,79 0,71 0,68 0,65 0,65 

Фосфор (засв.), % 0,38 0,37 0,37 0,33 0,3 0,298 

Натрій, % 0,35 0,3 0,167 0,164 0,182 0,186 

Сира клітковина, % 2,4 2,6 2,99 4,02 4,51 4,52 

Вітамін A, МО/кг 20000 20000 15000 10000 8000 6000 

 


