
Тепловий стрес негативно 
впливає на галузь сви-
нарства та знижує ге-
нетичні, репродуктивні, 

харчові, управлінські та фарма-
цевтичні показники ефективності. 

Зокрема, економічні втрати, 
спричинені тепловим стресом, 
є наслідком низької продуктив-
ності свиноматки, зменшеного 
та нестабільного показника при-
росту поголів’я дорощування та 
відгодівлі, підвищеної смертнос-
ті й захворюваності, зниження 
якості туші та проблем перероб-
ки, спричинених менш щільною 
жировою тканиною (також відо-
мою як пухкий жир). Коли умови 
навколишнього середовища пе-
ревищують теплову нейтральну 
зону комфорту свині, поживні 
речовини активуються від синте-
зу продуктів (м'ясо, плід, молоко) 

до нормалізації температури тіла, 
тим самим знижуючи репродук-
тивну й товарну ефективність. На 
жаль, генетична селекція як для 
збільшення показників розміру 
гнізда, так і для більшої інтен-
сивності росту знижує стійкість 
свиней до теплових перепадів, 
оскільки посилений розвиток 
плода та приріст білка призво-
дять до збільшення виробництва 
базового тепла. 

Крім того, дослідження показа-
ли, що тепловий стрес негативно 
та постійно змінює післяпологову 
температуру та склад тіла, і оби-
дві змінні є недооціненим наслід-
ком теплового стресу. Успіхи в 
управлінні (тобто системи охоло-
дження) частково зменшили не-
гативний уплив теплового стресу, 
проте продуктивність продовжує 
знижуватися в теплі літні місяці. 

Згубний уплив теплового стресу 
на стан тварин та виробництво, 
ймовірно, стане більшою про-
блемою в регіонах, які найбіль-
ше постраждали від постійних 
прогнозів щодо зміни клімату, де 
прогнозують екстремальні літ-
ні умови. Тому тепловий стрес, 
вірогідно, є одним із основних 
факторів, що обмежують вигідне 
виробництво білків тваринного 
походження, і, безумовно, про-
довжує ставити під загрозу про-
довольчу безпеку. Отже, існує 
нагальна потреба краще зрозу-
міти, як тепловий стрес знижує 
продуктивність тварин. Визна-
чення біології того, як тепловий 
стрес загрожує працездатності 
тварин, є критично важливим під 
час розробки підходів (генетич-
них, управлінських, кормових, 
фармацевтичних) для покращення 
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поточних проблем виробництва та 
продуктивності тварин.

Спекотна погода –  
джерело стресу для  
продуктивних тварин

Свині набагато чутливіші до спе-
котної погоди, аніж інші тварини, і 
причина в тому, що вони майже не 
потіють, а їхні легені відносно не-
великі порівняно з розміром тіла. 
Коли свині піддаються впливу те-
плового стресу, частота їхнього ди-
хання збільшується, частота пуль-
су падає, вони починають сильно 
задихатися й припиняють їсти, 
тому що це сприяє подальшому 
виробництву тепла. Підтверджен-
ня того, що важкі свині чутливіші 
до теплового стресу, чітко видно з 

параметрів зростання продуктив-
ності. Порівняння різних вагових 
категорій (75 та 28 кг маси тіла) 
показало пряму негативну кореля-
цію середнього добового приросту 
(СДП) зі збільшенням температу-
ри в приміщенні.

Коли свині вагою 75 кг почина-
ють знижувати СДП приблизно 
після поділки 23°C, свині вагою 
25 кг можуть компенсувати по-
казники за температури до 27°C.

Загальноприйнятий діапазон 
температур для свиноматок у при-
міщенні для опоросу, як правило, 
становить від 21°C до 25°C. Лак-
туючі свиноматки починають про-
являти ознаки теплового стресу з 
22°C (таблиця 1). Споживання кор-
му падає майже до 0,5 кг / добу за 
підвищення температури до 25°C. 

Негативний вплив  
на кишечник  
та імунну систему

Уплив теплового стресу можна 
пояснити змінами бар'єрної функ-
ції кишківника. У зв’язку з тепло-
вим стресом спостерігається по-
слаблення міжклітинних зв’язків 
ентероцитів. Таке порушення 
може призвести до посилення 
проникності для ендо- та міко-
токсинів, патогенної мікрофлори, 
а це проявляється у виникненні 
локальних або системних уражень 
чи в запальних реакціях.

Значне підвищення концен-
трації ендотоксинів у сироватці 
крові спостерігалося, коли сви-
ні перебували під впливом го-
строго теплового стресу (+35°C, 

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ
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Таблиця 1. Реакції свиней на підвищення температур
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вологість 24–43 %) протягом 
24 годин. Уплив на молочну про-
дуктивність може спостерігати-
ся за наявності ендотоксинів у 
руслі кровообігу внаслідок зни-
ження концентраціі пролактину 
в плазмі крові після опоросу, що 
негативно впливає на розвиток 
поросят на підсосі.

Подолання теплового стресу 
за допомогою харчування

Технічні рішення для зниження 
теплового стресу часто потребу-
ють капіталомістких інвестицій, 
наприклад, встановлення системи 
охолодження приміщень. Водно-
час застосування механізмів нор-
малізації стану здоров’я свиней 
із використанням фітогенних до-
бавок може значно знизити нега-
тивний уплив теплового стресу із 

залученням менших інвестицій та 
набагато швидше.

Розгляньмо методи ручного 
управління, які можуть вдоско-
налити продуктивність свиней у 
періоди теплового стресу (табли-
ця 2). 
¿ Менші за об’ємом, але частіші 

прийоми їжі на день або додат-
ково застосовувати нічне году-
вання.

¿ Достатній запас свіжої чистої 
води. Усуньте ріст бактерій у 
воді шляхом додавання кислот, 
щоб уникнути забруднення води 
та утворення біоплівки в систе-
мі водопостачання.

¿ Гранульований корм має пере-
вагу над сипучим у спекотний 
період.

¿ Зниження вмісту протеїну в 
раціоні лактуючих свиноматок 
стимулює збільшення поїдання 

корму та запобігає різкій втраті 
ваги тварини.

¿ Жири є джерелом енергії для 
свиней, а це компенсує обмінні 
процеси в умовах низького спо-
живання корму. Жир – легко 
засвоюваний інгредієнт, який 
стимулює вироблення меншої 
кількості метаболічного тепла, 
якщо порівняти з вуглеводами. 

¿ Необхідно контролювати стан 
вгодованності свиноматки під 
час лактації, показник не по-
винен перевищувати 13 % 
відсотків втрати ваги, інак-
ше відновлення кондиції стає 
справжньою проблемою в пер-
ший місяць після відлучення.

¿ Тварини повинні бути забезпе-
чені достатньою кількістю чи-
стої питної води. Для запобіган-
ня бактеріальному забрудненню 
в спекотний період слід додава-
ти у воду підкислювачі, одним 
із високоефективних продуктів 
цієї групи є Biotronic® Top liquid.

¿ Підтримуйте правильний елек-
тролітичний баланс в орга-
нізмі тварин. Із підвищенням 
температури напруга дихання 
тварини збільшується. Швид-
ке дихання виводить більше 
вуглекислого газу з системи 
кровообігу, що змінює рівень 
рН у крові й надалі призводить 
до метаболічного ацидозу та 
зниження прийому корму. «Бу-
фери» крові, як-от бікарбонат 
натрію або калію, можуть від-
новити електролітичний ба-
ланс та підтримувати спожи-
вання корму.

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

Температура 20°C 29°C

Протеїн в раціоні, % 17,6 14,2 17,6 14,2

Споживання їжі, кг / день 6,71 6,51 3,56 4,05

Вага поросяти під час відлучення 10,5 10,3 10,4 10,3

Виділення молока, кг / день 10,0 9,6 7,4 7,7

Втрата ваги свиноматкою, кг 16 15 41 29

Таблиця 2. Уплив рівня протеїну в раціоні лактуючих свиноматок
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Використовуйте Digestarom® 
для кращого засвоєння білка

Деякі сполуки на основі рос-
линних компонентів можуть спри-
яти покращеній секреції травних 
ферментів, покращеному засво-
єнню амінокислот і зменшенню 
втрат протеїну шляхом зниження 
запальних процесів організму. 
Фітогенні кормові добавки спри-
чиняють на організм ароматизу-
ючий, вітрогінний та жовчогінний 
ефект.

Доповнюючи раціони свинома-
ток фітогенними кормовими добав-
ками, ми впливаємо на збільшення 
прийому корму під час лактації 
й знижуємо прояви теплового та 
кишкового стресу, забезпечуючи 
виражену антиоксидативну здат-
ність і зниження запальних про-
цесів. Більш якісне перетравлення 
амінокислот с прияє зниженню ви-
ділення аміаку й інших продуктів 
неповного розщеплення протеїну.

Під час упливу теплового стре-
су для лактуючих свиноматок 
в Таїланді спостерігали майже 
10-відсоткове збільшення спожи-
вання корму з використанням фі-
тогенного продукту Digestarom® 
P.E.P., що призвело до зниження 
ваги на 20 % на різних вікових 
групах свиноматок у порівнянні з 
тваринами, що не отримували до-
бавки (рис. 1).

Протидія токсинам,  
які негативно впливають 
на організм свиней  
у спекотний період

Спекотна й волога погода збіль-
шує можливість забруднення мі-
котоксинами на полі та впродовж 
зберігання. Під час упливу те-
плового стресу збільшується на-
вантаження на функціонування 
печінки, що часто проявляється 
неповним засвоєнням поживних 

речовин, порушенням утилізацій-
ної функції печінки та за трива-
лого впливу високих температур 
хронічним запаленням печінки. 
Важливо зберігати печінку мак-
симально здоровою й уникати 
додаткових стресів від токсинів. 
Проведено багато випробувань із 
вивчення негативного впливу те-
плового стресу на активність ен-
дотоксинів в кишківнику свиней.

Під час дії теплового стресу під 
впливом мікотоксинів знижується 
активність імунної системи, що 
погіршує ефективність вакцинації 
та збільшує вірогідність алергіч-
них реакцій. Інноваційні кормові 
добавки, такі як Mycofix®, можуть 
активно боротися з основними мі-
котоксинами й знижувати вміст 
продукції запальних цитокінів, 
відновлюючи діяльність печінки 
та імунної системи.

Висновки

Не можна недооцінювати вплив 
теплового стресу на організм 
продуктивних тварин. Економіч-
ні втрати в разі дії підвищенних 

температур спостерігаються як на 
репродуктивному, так і на відгоді-
вельному поголів’ї свиней.

Підвищити ефективність вироб-
ництва можливо лише в разі комп-
лексного рішення проблеми тепло-
вого стресу: застосуванні системи 
охолодження, ефективної венти-
ляції приміщень, достатньому за-
безпеченні чистою питною водою 
(технічний бік); ручному управлін-
ні годівлею тварин та балансуванні 
раціонів, контролі впливу мікоток-
синів на організм тварин, застосу-
ванні фітогенних продуктів як та-
ких, що швидко впливають на стан 
тварин під час теплового стресу 
(технологічний бік).

Активність фітогенного продукту 
Digestarom® доведена у низці дослі-
джень щодо запобігання впливу те-
плового стресу на організм свиней. 
Лінійка продуктів представлена як 
сухою формою, для уведення з кор-
мами, так і рідкою, для можливості 
випоювати з питною водою. Ми мо-
жемо спостерігати за ефективніс-
тю фітогенних продуктів на низці 
вітчизнянних підприємств у різних 
кліматичних зонах України.

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ
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Рис. 1. Digestarom® покращує споживання корму свиноматкою
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