
Care of sows during farrowing and lactation

Належний догляд за сви-
номаткою в період по-
росності, опоросу та 
лактації є засобом для 

досягнення мети – отримання ве-
ликого виводка здорових новона-
роджених поросят, які залишаться 
здоровими та швидко зростатимуть. 
Догляд у цей період теж має підго-
тувати свиноматку до успішного по-
вторного еструсу на ранньому етапі 
в рамках використовуваної системи 
відлучення та повторного заплід-
нення. На момент опоросу свино-
матка має перебувати в найкращому 
стані, що важливо як для неї самої, 
так і для очікуваного виводка. Її слід 
годувати правильно збалансованим 
раціоном у рекомендованій кіль-
кості, щоб новонароджені поросята 
були міцними й добре розвивалися. 
Програма охорони здоров’я стада 
має захищати свиноматок від носі-
їв захворювань під час поросності й 
необхідна для максимальної вижи-
ваності поросят протягом перших 
тижнів життя та для їх ефективного 

зростання до відлучення й реаліза-
ції на ринку. Зі свиноматками слід 
доглядати обережно й за регуляр-
ним щоденним графіком.

Перед опоросом

Дегельмінтизація свиноматок. 
Якщо є ознаки зараження глистами, 
свиноматкам слід провести дегель-
мінтизацію приблизно за два тижні 
до їхнього переходу в загони для опо-
росу. Обробку від зовнішніх парази-
тів має бути здійснено не менше двох 
разів (згідно з інструкцією до вико-
ристовуваного засобу) і також має 
бути проведено протягом декількох 
днів перед переміщенням свинома-
ток у приміщення для опоросу.

Підготовка приміщення для опо-
росу. В ідеалі весь блок опоросу 
потрібно повністю очистити від ор-
ганічних речовин, продезінфікувати 
й залишити невикористаним про-
тягом 5–7 днів, перш ніж туди буде 
переміщено нову групу свиноматок. 
Якщо на практиці не вдається очис-

тити все приміщення, перш ніж по-
містити нову свиноматку в загін, 
слід принаймні повністю очистити 
від органічних речовин і продезінфі-
кувати всі індивідуальні загони для 
опоросу. Пам’ятайте: якщо загони 
не буде очищено досить ретельно, 
дезінфекційні засоби не дадуть ба-
жаного ефекту. Існує чимало хоро-
ших дезінфекційних засобів, зокре-
ма сполуки четвертинного амонію, 
йодоформні сполуки та інші, такі 
як луг, які можна використовува-
ти, коли роботу з очищення ви-
конано добре. Деякі дезінфекцій-
ні засоби, зокрема ті, що містять 
кам’яновугільний дьоготь або луг, 
слід ретельно змити через кілька го-
дин, особливо з поверхонь, які без-
посередньо контактують зі свинями.

Миття свиноматки. Перш ніж 
помістити свиноматку в загін для 
опоросу, вимийте її соски й живіт 
теплою водою з м’яким милом. Це 
усуне бруд та фекалії, які можуть 
містити численні бактерії, здатні 
викликати діарею в підсисних по-
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росят. Ця процедура також усуває 
яйця аскарид, які можуть бути дже-
релом інфекції для поросят.

Годування свиноматки. Перед 
опоросом свиноматок можна году-
вати так, як їх годували під час по-
росності, тобто обмежити кількість 
корму до 1,8–2,7 кг на день, залежно 
від погоди та умов утримання. Чима-
ло свинарів часто повідомляють про 
кращі результати від згодовування 
свиноматкам перед опоросом про-
носного раціону для профілактики 
закрепів. Можна запобігти закре-
пам або вилікувати їх, перейшовши 
на дієту, що має проносну дію, до-
давши 9 кг солей епсома на 1 тонну 
корму чи 6 кг хлориду калію на тонну 
корму або використовуючи борошно 
льону як частину білка в раціоні чи 
інгредієнти, які створюють ефект 
ситості. Наповнювачі (зокрема ві-
всяні або пшеничні висівки) можна 
використовувати як 25 % зерна для 
створення раціону; у деяких районах 
перевагу можна віддавати іншим 
волокнистим кормам, таким як лю-
церна чи буряковий жом. Потрібно 
видалити додаткові протизакрепні 
інгредієнти та наповнювачі з раці-
ону свиноматки незабаром після 
опоросу. Вода має бути у вільному 
доступі, але не можна допускати її 
проливання води, яке здатне спри-
чинити намокання загону.

Опорос та лактація

Вимоги до довкілля. Температу-
ра в зоні для свиноматки має бути в 
межах 13–24 °С; за більш високих 
температур апетит і продуктивність 
свиноматки можуть знизитися. 
Температура в зоні поросят, яких 
утримують на суцільній або ґрат-
частій підлозі, має бути в діапазоні 
32–35 °С протягом перших кількох 
днів, а потім – у діапазоні 21–27 °С 
до відлучення.

Розуміння, коли свиноматка буде 
пороситися. Відповідно до системи 

управління, свиноматка має пере-
бувати в належному місці в належ-
ний час для опоросу. Для належ-
ного управління процесом пологів 
необхідно, щоб велися облікові 
записи запліднення, підрахунки 
передбачуваних дат опоросу та ре-
тельне спостереження за свиномат-
ками перед цим. Спостереження за 
прикметами на пізніх термінах по-
росності допомагають гарантувати, 
що тварина не опороситься в нена-
лежному місці та без належної ува-
ги. Якщо дати запліднення не були 
зареєстровані, кожну свиноматку 
слід щодня ретельно оглядати на 
очевидних пізніх термінах порос-
ності щодо збільшення об’єму жи-

вота, опухлої вульви та наповнених 
сосків як основи для оцінки дати 
опоросу.

Якщо опорос має проходити в 
загоні, свиноматка повинна бути 
в цьому місці не пізніше від 110-го 
дня поросності. Це дає їй час звик-
нути до умов утримання в станку 
для опоросу та розпорядку щоден-
ного догляду ще до початку процесу 
та дозволяє уникнути втрати в кіль-
кості живонароджених поросят. 

Наявність молока зазвичай свід-
чить про те, що опорос відбудеться 
протягом 24 годин. Воно може бути 
сіруватим на ранній стадії, але стає 
білим, коли наближається час поло-
гів. Свиноматки можуть бути неспо-

  ТЕХНОЛОГІЇ

Фото 1. Підготовка приміщення для опоросуФото 1. Підготовка приміщення для опоросу

«Чисто» означає саме це. Підлоги, перегородки, 
стелі та обладнання має бути очищено від усіх 
органічних забруднень, зокрема від пилу. Це може 
бути досягнуто шляхом зшкрябування, викорис-
тання мийки високого тиску, парового очищувача 
та/або жорсткої щітки. Виконайте роботу ретельно.
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кійними або нервовими, можуть на-
магатися втекти зі станка, жувати все 
доступне, часто мочитися й намагати-
ся побудувати гніздо. Якщо з’явилося 
молоко, їх слід підготувати та негайно 
перемістити до приміщення для опо-
росу, якщо вони ще не там. Якщо є 
вільне місце, перемістіть свиноматок 
під питанням до станку для опоросу 
заздалегідь і не чекайте «ще один 
день». У разі необхідності, якщо по-
трібно дотримуватися певного графі-
ка управління виробництвом, опорос 
може бути викликаний ін’єкційним 
продуктом простагландином (доступ-
ний лише за рецептом ветеринара); 
однак для використання цього пре-
парату мають бути відомі конкретні 
дати запліднення.

Процес народження. Догляд за 
свиноматками під час опоросу зни-
жує кількість мертвонароджених 
поросят, що вмирають під час поло-
гів або протягом перших кількох го-
дин після цього. Поросят потрібно 
звільнити від оболонки, пожвавити 
слабких новонароджених і вжити 
заходів, що знижують смертність у 
перші кілька днів після пологів.

Опорос може тривати від 30 хви-
лин до 5 годин. Поросята можуть 
народжуватися або головою, або 
задніми ногами вперед; і те, й інше 
нормально. Оболонки плода або по-

слід можуть виділятися кілька разів 
під час опоросу, але, як правило, по-
слід здебільшого виходить ближче 
до кінця процесу. Іноді трапляється, 
що дитинча народжується в мате-
ріалі посліду; тоді потрібно негай-
но видалити його, інакше порося 
швидко задихнеться. 

Середній інтервал між народжен-
ням поросят становить приблизно 
15 хвилин, але в окремих випадках 
може змінюватися до декількох го-
дин. Використання окситоцину для 
прискорення швидкості пологів ко-
рисне, якщо це зроблено правиль-
но та якщо опорос відбувається 
повільно. Емпіричне правило, яке 
не рекомендується повсюдно, але 
широко застосовується, полягає в 
тому, щоб вводити окситоцин, коли 
перший інтервал у 30 хвилин піс-
ля народження попередніх свиней 
відбувся без народження іншого 
поросяти або без виходу всіх пло-
дових оболонок, які вказують на 
завершення опоросу. Цей препарат 
не слід застосовувати доти, доки не 
народиться хоча б одне або кілька 
поросят. Його не слід використову-
вати, якщо симптоми, такі як потуги 
без пологів, вказують на те, що по-
рося блокує родові шляхи.

Тривалі пологи, особливо ті, що 
пов’язані з важкими пологами й ви-

водками від великих старших сви-
номаток, часто супроводжуються 
збільшенням кількості мертвонаро-
джених і додатковими втратами від 
смертності в перші кілька днів після 
опоросу. Свиноматки, яких перего-
довували під час поросності, більш 
схильні до тривалих пологів, і деякі 
особини здаються генетично схиль-
ними до цієї проблеми. Правильне 
годування може запобігти ожирін-
ню або зайвій втраті ваги в свино-
маток. Також відбір і вибракування 
можуть скоротити кількість тварин, 
схильних до важких пологів.

Допомога при важких пологах. 
Іноді під час опоросу потрібна руч-
на допомога, але її не слід вико-
ристовувати доти, доки це не стане 
очевидним. Тривалі сильні пологи 
протягом тривалого періоду без 
народження поросят указують на 
необхідність такої допомоги. До-
бре змащену чисту кисть і руку в 
рукавичці слід вводити в репродук-
тивний тракт настільки далеко, на-
скільки це необхідно, щоб дістатися 
до поросяти, яке слід схопити й обе-
режно потягнути, щоб полегшити 
пологи.

Важкі пологи часто посилюють 
виникнення симптомів ММА – мас-
титу, запалення метриту вимені чи 
матки й навіть агалактії чи нестачі 
молока. Щоб зменшити ймовірність 
виникнення ускладнень внаслідок 
ручної допомоги, рекомендований 
антибактеріальний розчин, напри-
клад нітрофуразон. Він також буде 
слугувати мастилом. Вливання 
50–100 см3 такого розчину в ре-
продуктивний тракт після закін-
чення опоросу часто сприяє змен-
шенню або запобіганню інфекції. 
Внутрішньом’язова ін’єкція антибіо-
тика також може допомогти.

Нервова та істерична свиноматка. 
Деякі свиноматки можуть тимчасово 
стати «істеричними» та злісними; 
вони здатні топтати своїх поросят, 
лежати на них або вбивати їх, куса-

ТЕХНОЛОГІЇ  

Фото 2. Температура в приміщенні для опоросу має бути комфортною як для Фото 2. Температура в приміщенні для опоросу має бути комфортною як для 
свиноматок, так і для поросятсвиноматок, так і для поросят
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ючи. Деякі виробники вибраковують 
таких свиноматок за темперамен-
том. За такими особинами необхідно 
спостерігати, щоб запобігти втраті 
новонароджених поросят. Втратам 
можна запобігти або звести їх до 
мінімуму, забираючи поросят у те-
пле місце до завершення опоросу. 
Істерика зазвичай ущухає за кілька 
годин. Перевірте свиноматку, по-
містивши з нею лише одне порося та 
спостерігаючи за її реакцією.

Годування новонароджених по-
росят. Дуже важливо, щоб кожне 
порося отримало молозиво, аби 
забезпечити негайний захист від 
звичайних бактеріальних інфекцій. 
Після народження поросята по-
трапляють у вороже бактеріальне 
середовище. Антитіла в молоці сви-
номатки – найкращий захист від 
цих бактерій. Її правильне годуван-
ня, зокрема проносний раціон до та 
після опоросу; підтримання належ-
ної температури навколишнього 
середовища й відсутність заразних 
хвороботворних організмів – усе це 
допомагає забезпечити нормальне 
продукування молока.

Підсосні поросята можуть не 
отримати доступ до молока через 
ворожу свиноматку, великий ви-
водок, слабкість поросят, смерть 
свиноматки або відсутність молока 
в неї. Ще один спосіб отримання 
антитіл поросятами – це годування 
їх молозивом з пляшечки або годів-
ля іншою свиноматкою, яка щойно 
опоросилася. Для отримання моло-
зива можна доїти свиноматок вруч-
ну, а потім заморожувати молозиво 
та використовувати пізніше для по-
чаткового штучного вигодовування 
поросят; коров’яче молозиво, хоч і 
не настільки ефективне, теж можна 
заморожувати та використовувати 
для підгодовування новонародже-
них поросят. Тривалі потреби в під-
годовуванні поросят може бути за-
доволено шляхом їх ротації в інші 
гнізда або постійного переведення 

до свиноматки-мачухи. Свиноматок 
із добрим темпераментом та ви-
водком у віці від трьох тижнів може 
бути використано як прийомних ма-
терів для новонароджених поросят. 
Хороша страховка – дати трохи мо-
лозива поросятам перед переведен-
ням до такої свиноматки. Замінники 
молока свиноматок підходять для 
новонароджених поросят, але в них 
відсутні антитіла, хоча є антибіоти-
ки, які допомагають контролювати 
зростання несприятливих бактерій. 
Сучасні замінники молока дають 
змогу досягти хороших показників 
продуктивності та життєздатності 
поросят. Ефективне використання 
замінників молока свиноматок по-
требує суворої чистоти обладнання 
для годівлі поросят, щоб контролю-
вати зростання кількості бактерій. 
Найпоширеніша проблема в поро-
сят, яких підгодовують замінником 
молока, – це діарея.

Годування свиноматки під час 
лактації. Свиноматок не потрібно 
годувати протягом 12–24 годин 
після опоросу, але вода має бути 
постійно доступною. Два або три 
фунти проносного корму можна зго-
довувати під час першого годування 
після опоросу. Кількість корму слід 
поступово збільшувати до досяг-
нення максимального рівня корму 
якомога швидше після пологів. Че-
рез 24 години після опоросу можна 
успішно використовувати годуван-
ня свиноматок досхочу. Свиномат-
кам, які похудали під час опоросу, 
може бути корисним рясне годуван-
ня протягом дня після опоросу.

Свиноматки, які годують великий 
виводок, потребують повноцінного 
годування під час лактації. Це може 
певною мірою залежати від енер-
гетичної цінності раціону та трива-
лості періоду лактації, якщо вони 
спаровуються під час першої охоти 
після відлучення. У свиноматок, які 
закінчують лактацію з надмірною 
втратою ваги та в стані енергетично-

го виснаження, тічка має тенденцію 
затримуватися значно довше, ніж 
звичайні 3–7 днів після відлучен-
ня. Додавання високоенергетичних 
інгредієнтів у їхній раціон на пізніх 
термінах поросності та в період лак-
тації може покращити продуктив-
ність свиноматок і поросят.

Свиноматок слід заохочувати 
вставати в зоні опоросу 2–3 рази 
на день. Це стимулює споживання 
корму та води, сприяє нормальному 
видаленню екскрементів і дає мож-
ливість для гарного спостереження 
за поголів’ям.

Годування поросят під час лак-
тації. Молоко свиноматок не міс-
тить достатньо заліза для поросят. 
Залізо необхідно давати свиням 
протягом перших 3–4 днів, щоб за-
побігти анемії. Поросят можна за-
безпечити ним, зробивши їм ін’єкції 
заліза (декстран заліза у стегенце 
або важкий м’яз шиї) або дати спо-
луки заліза, змішані з іншими міне-
ралами, які вони можуть їсти. Коли 
поросятам виповниться приблизно 
1 тиждень, почніть годувати їх пре-
стартером (близько 20 % білка) або 
стартером у неглибоких годівницях.

Престартер зазвичай більш при-
йнятний, і поросята почнуть їсти його 
раніше. Це потрібно лише для того, 
щоб вони почали їсти сухий корм. 

Після того, як поросята почнуть 
їсти корм, перейдіть на стартовий 
раціон (близько 18 % білка) і годуй-
те ним доти, поки поросята не до-
сягнуть ваги 10–14 кг. Після цього 
можна перейти на більш дешевий 
(16 %) корм для них. Чиста прісна 
вода має бути доступною для поро-
сят ще до того, як вони почнуть їсти 
сухий корм.

Контроль проблем зі здоров’ям. 
Протягом перших кількох днів піс-
ля опоросу за свиноматками слід 
уважно спостерігати. Зникнення 
апетиту, млявість і відсутність пози-
тивної реакції на годування поросят 
вказують на необхідність корекцій-
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ного лікування. Профілактика цих 
станів знизить частоту виникнення 
та тяжкість синдрому ММА.

Якщо ММА є поширеним, слід 
розробити програму профілактики 
та лікування за допомогою вете-
ринарних консультацій і програм 
управління. Те саме стосується та-
ких захворювань, як атрофічний 
риніт, трансмісивний гастроентерит 
(TGE), парвовірус (SMEDI) та мі-
коплазмова пневмонія. Перевірка 
нормальної діяльності кишечника 
та використання ректального тер-
мометра для виявлення лихоманки 
можуть визначити необхідність лі-
кування на ранніх стадіях захворю-
вання.

Розклад заходів

1. Перший тиждень після відлучен-
ня – запліднення свиноматок.

2. За три тижні до опоросу – об-
робка від внутрішніх і зовнішніх 
паразитів.

3. За тиждень до опоросу – повтор-
на обробка від внутрішніх і зо-
внішніх паразитів.

4. Через 110 днів після запліднення 
слід ретельно вимити свиноматку 
та перемістити її в приміщення для 
опоросу, а також почати годування 
раціоном із проносним ефектом.

5. Через 110 днів після запліднення 
спостерігайте за ознаками набли-
ження опоросу.

6. Усі новонароджені поросята мають 
отримувати молозиво. Додатковий 
догляд за слабкими або маленьки-
ми поросятами, а також за велики-
ми виводками призведе до відлу-
чення більшої кількості поросят. 

7. Через 24 години після опоросу за-
безпечте свиноматці годування 
досхочу.

Менеджмент

1. Розробіть і постійно підтримуйте 
програму профілактики захворю-
вань та підтримки здоров’я стада, 
щоб захистити свиноматок і виво-
док від хвороб під час опоросу та 
після нього.

2. Запишіть дати запліднення, роз-
рахуйте дати опоросу та уважно 
спостерігайте за свиноматками 
на пізніх термінах поросності, 
щоб забезпечити переведення їх у 
приміщення для опоросу на 110-й 
день. Запишіть дані про продук-
тивність свиноматок, щоб вико-
ристовувати їх згодом – під час 
селекції та вибракування.

3. Починаючи з 110 дня після за-
пліднення, годуйте свиноматок 
раціоном із проносним ефектом. 
Якщо використовуєте інгреді-
єнти-наповнювачі, видаліть їх 
із раціону незабаром після опо-
росу.

4. Опорос зазвичай відбувається 
протягом 24 годин після появи 
молока на сосках свиноматки. У 
міру наближення опоросу свино-
матки можуть бути неспокійними 
та збудженими, деякі – злісни-
ми.

5. Спостереження за свиноматка-
ми під час опоросу може запо-
бігти загибелі поросят від травм 
та укусів чи задухи від оболонки 
плода.

6. Ручну допомогу під час народжен-
ня поросят потрібно здійснювати 
лише тоді, коли ознаки вказують 
на нездатність свиноматки до по-
логів без стороннього втручання. 
Використовуйте довгі рукавички, 
лубрикант та антибактеріальний 
розчин, якщо це необхідно.

7. Проведіть вибракування свино-
маток після відлучення на підста-
ві їх продуктивності, темперамен-
ту та інших економічних факторів.
Матеріал надано компанією 

HOG SLAT Україна
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