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В рамках Міжнародного конгресу 
 «Прибуткове свинарство» аналі
тик Асоціації свинарів України 

Олександра Бондарська прокоментувала, 
що підприємства з низькою ефективністю 
виробництва почуватимуться найгірше 
і працюватимуть у збиток, а з середньою 
і високою з огляду на кращу оптимізацію 
виробництва – зможуть витримати всі 
коливання ринку і отримувати прибутки. 

Вітчизняні та іноземні експерти для 
збільшення ефективності підприємств ра 
дять застосовувати нові підходи до вироб
ництва свинини, і при цьому економіка 
повинна охоплювати різні складові вироб
ництва: генетику, обладнання, годівлю, 
ветеринарію, управління фермою. 

Свиноматки-мачухи  
та годівниці-соски

Через високий потенціал росту сучас
них генотипів та дедалі численніші опо
роси, молока свиноматки, як основного 
джерела поживних речовин, поросятам 
стає замало. «Постійно зростає вага гнізда 
і кількість новонароджених, тому на 25% 
датських свинофермах використовують 
свиноматокмачух, – ділиться технологією 
технічний спеціаліст із продукції для сви
нарства Йорн Медсен (Данія). – Як пра
вило, після відлучення спостерігається 

зниження маси і у поросят, і у свиноматки
мачухи – це результат стресу». 

До «мачух» поросят підсаджують 
упродовж 2448 годин після опоросу: спо
чатку відбирають першопоросок (свино
матка «А») у добрій кондиції, з «робочими» 
молочними залозами та маленькими 
сосками, у гніздах яких здорові та міцні 
тритижневі поросята (1822 дні).

Їх забирають і переводять в окремий 
станок у цеху опоросу чи одразу на доро
щування, свиноматки залишаються самі на 
годину. Тоді треба відібрати добрих свинома
ток другоготретього опоросу (свиноматки 
«Б») з поросятами віком 57 днів. Їх на годину 
забирають у ящик із лампою, а після цього 
підсаджують до «звільненої» першопороски. 
Останній крок: усіх зайвих поросят забирають 
із їхніх гнізд і підкладають до свиноматки «Б». 

Також дослідження останніх років до 
вели, що раннє привчання поросят до 
корму перед відлученням впливає на їхній 
подальший ріст і розвиток. 

В умовах промислового свинарства поро
сят відлучають у віці 34 тижнів. Дос лід ники 
виявили, що через стрес тільки 50% поросят 
п’ють воду в перші 24 години після відлучення, 
а це значно підвищує ризик їх зневоднення. 

На переконання датського експерта, 
чим раніше поросята будуть споживати 
сухі корми, тим краще. «Система утри
мання та годівлі підсисних поросят без 

Варіанти здешевлення

свиноматки з 3го дня після народження 
передбачає доступне цілодобово якісне 
харчування і базується на годівницях
сосках, – розповідає Йорн Медсен. –  
Ця система забезпечує підвищення всіх 
показників і зменшує падіж і смертність».

Способи здешевлення 
раціонів

Витрати на корми складають найбіль шу 
частку собівартості виробництва свини ни, 
тому виробники намагаються знайти 
«золоту середину» у тому, як здешевити 
ра   ціони, але не втратити їхню поживну цін
ність і не погіршити виробничі показники. 
Своїми «рецептами економії» поділилися 
іноземні експерти і представники провід
них свиногосподарств України.

За словами начальника виробницт ва 
комбікормів ТзОВ «ГаличинаЗахід» Воло
димира Радченка, в компанії при виробни
цтві кормів взагалі не практикують викорис
тання сировини вторинної переробки , тобто 
обходяться сталими компонентами і зерном. 
На його думку, найважливіше при купівлі чи 
власному виробництві дешевших раціонів 
не зменшувати енергетичну цінність корму, 
його смакові властивості та якість кормових 
інгредієнтів. «Лише правильно збалансова
ний корм дає результат і забезпечує ефект», 
– переконаний Володимир Радченко.

В 2015 році в Україні заплановане впровадження кількох великих проектів  
з будівництва нових свинокомплексів, існуючі свиноферми розширюють  
чи проводять реконструкцію. І в той час, коли галузь ніби розвивається,  
виробників хвилює питання: чи буде свинарство прибутковим у цьому році?
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Головний технолог ТОВ «Агропрайм Холдинг» Василь Лимар зазна
чив, що енергетична цінність визначає якість і споживання корму, а 
енерголізинове співвідношення є основною рушійною перевагою для 
економії використання кормів – за умови дотримання співвідношення 
з іншими амінокислотами. «Зниження енергетичної цінності корму сьо
годні компенсують більшим споживанням, але це можливо лише до 
певного рівня через фізіологічні обмеження, – зазначив Василь Лимар. 
– Збільшення енергії корму підвищує ефективність, але водночас здо
рожує прирости поросят і має негативні наслідки – збільшення вмісту 
енергії без зміни інших поживних речовин лише призведе до зниження 
споживання корму і подальшого падіння продуктивності».

За словами головного технолога ТОВ «Агропрайм Холдинг», на 
економіку годівлі впливає низка факторів. «Поперше, це аналіз вхід
ної сировини, – говорить Василь Лимар. – Сьогодні 8090% вироб
ників кормів не мають експреслабораторій і можливості визначити 
якості сировини. Подруге, наявність токсинів у кормах дає зниження 
приростів тварин на 2030%. Потретє, потрібно робити аналіз гото
вого комбікорму, адже навіть якщо на заводі дотримуються правиль
ної рецептури, на виході часто буває, що в комбікормі не вистачає 
енергетичної цінності. Раджу двічі на місяць робити аналіз». 

Крім того, Василь Лимар рекомендує регулювати процес змішу
вання і подрібнення кормів та звернути увагу на налаштування кормо
вих агрегатів. Типова груба помилка: свиней різних технологічних груп 
або упродовж вирощування (дорощуваннявідгодівлі) годують, не змі
нюючи заводські налаштування. Таке нехтування можливостями екс
плуатації обладнання, без урахування розвитку і потреб тварин, спри
чиняє прямі втрати кормів. За словами фахівця, через це втрачається 
до 10% кормів. А якщо ферма в 1 тисячу свиноматок з’їдає за місяць 
приблизно 600700 т комбікорму, то 10% втрат – немала цифра.

Інженертехнолог комбікормового виробництва ПрАТ «АПКІНВЕСТ» 
Роман Борисенко теж радить звернути увагу на впровадження аналізу 
сировини при надходженні на кормозавод. А також раз на місяць пере
раховувати раціони комбікормів з урахуванням зміни цін на ринку.

Дещо іншої думки про здешевлення раціонів іноземні консультанти. 
Приміром, експерт з годівлі Альфонс Хесекер (Німеччина) вважає, що 
важливо знати вподобання свиней, адже якщо вони їстимуть те, що 
хочуть, то краще й ростимуть. Тож не завжди зменшення вартості раці
ону буде виправданим. Експерт з годівлі свиней Андре Ванланквельд 
(Австрія) взагалі категорично стверджує, що дешевих кормів не існує.

Максимальна кількість компонентів
За словами незалежного консультанта зі свинарства Альберто 

Морільйо (Іспанія), в раціоні потрібно використовувати максимальну 
кількість компонентів, а також варто пам’ятати, що поросятам у період 
росту не можна зменшувати кількість протеїну в раціоні.

Головний технолог ТОВ «Агропрайм Холдинг» Василь Лимар 
радить для здешевлення раціонів пшеницю замінити на жито. 
«Жита можна вводити до 40% замість пшениці. Ця культура 
дешевша у виробництві. Також можна замінити кукурудзу на сорго. 
Врожайність цих культур однакова, економіка вирощування у сорго 
дешевша, поживність майже однакова. Тому сорго може замінювати 
кукурудзу до 50% без абсолютних втрат. А ще важливий резерв у 
годівлі – використання ензимів, які підвищують прирости». 

За словами інженератехнолога комбікормового виробництва 
ПрАТ «АПКІНВЕСТ» Романа Борисенка, можна використовувати 
дріжджі як альтернативу соєвим продуктам, але важливо не прога
дати з їхньою якістю.

Людмила ОГОРОДНІК
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Збалансоване харчування тва
рин і птиці дозволяє збільшити їх 
продуктивність приблизно на 10% в 
порівнянні з використанням незба
лансованих раціонів. Тому еконо
мити на цьому немає сенсу, підсумок 
може виявитися протилежним.

В першу чергу ми б рекоменду
вали аналізувати ситуацію на ринку. 
Таку статтю витрат як годівля можна 
здешевити за рахунок вартості сиро
винних компонентів з урахуванням 
ринкової ситуації.

При вимушеній зміні поживності 
комбікорму для зниження його вар
тості бажано знижувати енергетичний 
рівень, підтримуючи співвідношення 
амінокислот до енергії, ніж знижувати 
введення амінокислот без зміни енер
гетичного рівня. Також існують рецепти, 
в яких можна знизити поживність за 
рахунок використання більш дешевих 
кормів. Наприклад, висівки пшеничні – 
містять мало ка  ротину, але багаті на віта
міни групи В, а також багатші від інших 
злаків за протеїном, оскільки містять всі 
незамінні амінокислоти... (Це стосується 
рецепта, який використовується для 
молодки несучки, 916 тижнів).

Для великих комбікормових заво
дів, з можливістю тривалого зберігання 
сої, існує такий спосіб економії як уста
новка соєвого екструдера. Годування 
тварин екструдованими кормами дає 
можливість скоротити строки відго
дівлі та зменшити витрати на харчу
вання тварин і птиці. Влітку вартість 
сої, а відповідно соєвої макухи – макси
мально висока, тому в цей період має 
сенс використовувати раніше придба
ний продукт за привабливішою ціною.

При аналізі та врахуванні ринко
вої ситуації вартість одиниці білка 
в кукурудзяному глютені дозволяє 
економити при складанні рецептур 
комбікормів. Крім того, що цей про
дукт є високобілковою рослинною 

сировиною, він також є хорошим 
джерелом каротиноїдів.

При високій вартості на зерно 
пшениці цікавим стає його часткова 
заміна зерном:

• тритікале (гібрид пшениці та 
жита) – культура більш зимостійка і 
менш вимоглива до родючості ґрунту; 

• жито – не поступається пше
ниці за вмістом сирого протеїну; 

• сорго – найбільш сухостійка 
рос лина серед кормових культур. 
Містить всі незамінні амінокислоти, 
макро і мікроелементи, а також віта
міни групи В і E.

При дефіциті та подорожчанні 
білкових компонентів здешевити 
раціон допоможуть горох, ріпако
вий шрот та кормові дріжджі. Також 
можливе використання м’ясокіст
кового і кісткового борошна (але 
тіль  ки хорошої якості). Найчастіше 
борошно використовується підпри
ємствами з вирощування бройлерів 
(як переробка вторинної сировини).

Залежно від ситуації на ринку, 
оптимальним може бути викорис
тання амінокислот різних форм.

І, відповідно, грамотне застосу
вання ензимів у програмі годування 
також дає потенціал для економії.

У підсумку, хотілося б додати, що 
технологічне оснащення також має 
велике значення:

– Якісне програмне забезпечення, 
дозволяє робити розрахунки рецептів, 
враховуючи показники максимально 
наближенні до реальності, а не усеред
нені – що також допомагає економити.

– Сучасна лабораторія, проводить 
ретельний лабораторний контроль си 
ровинних компонентів, що входять до 
складу комбікорму, на вміст задекларо
ваних у супроводжуючих сертифікатах 
якості показниках і з урахуванням цих 
даних своєчасно вносяться зміни в 
програму з розрахунку рецептів.

Фахівці заводу з 
виробництва преміксів 
NOVACORE – керівник 

відділу розрахунку рецептів 
Наталія Галинська  

і заступник комерційного 
директора Наталія Гіпс

КоМентар ФахІВця

НАЙСУЧАСНІШИЙ ЗАВОД 
З ВИРОБНИЦТВА ПРЕМІКСІВ 

ПРОПОНУЄ

ВИСОКОЯКІСНІ ПРЕМІКСИ ЗА СТАНДАРТНИМИ 
ТА РЕЦЕПТАМИ, ЩО ОПТИМІЗОВАНІ ПІД 
ПОТРЕБИ ВАШОГО ГОСПОДАРСТВА:
•  ПОЛІПШЕННЯ ЗАСВОЮВАНОСТІ КОРМУ 
    ТА ПОКАЗНИКІВ КОНВЕРСІЇ
•   ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ 
     ТА ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ПОГОЛІВ`Я
•   ОПТИМАЛЬНО ПІДІБРАНИЙ СКЛАД НГРЕДІЄНТІВ
•   ВИСОКА ЯКІСТЬ ДОЗУВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ
•   ОПТИМАЛЬНІ ЦІНИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ
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