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Навколишнє середовище

Температура
Для правильного розвитку та 

ефективного росту свиней їх необ-
хідно утримувати в комфортній, 
так званій термонейтральній зоні 
(ТНЗ). Це та температура, нижче 
за яку тварина має використову-

вати їжу як енергію, щоб зігрітися 
(коли настає так звана критично 
низька температура (КНТ)). На ін-
шому кінці шкали в кожної свині є 
точка температури, вище від якої 
вона використовує енергію, щоб 
позбутися тепла (починає важко 
дихати), це так звана критично ви-
сока температура (КВТ). За темпе-

ратури вище від КВТ споживання 
їжі знижується доти, поки в кін-
цевому підсумку тварина починає 
відчувати сильний стрес і повністю 
припиняє їсти.

У Таблиці 1 наведено темпера-
тури утримання для різних вікових 
груп тварин, вище або нижче від 
яких свині відчуватимуть диском-
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форт і з’являться зниження показ-
ників ефективного розвитку, а та-
кож більші ризики до захворювань.

Потрібно пам’ятати, що є темпе-
ратура, яку показує термометр, а є 
та, яку відчуває тварина, так звана 
ефективна температура. Вона за-
лежить від різних факторів: тем-
ператури повітря, швидкості його 
руху, температури стін і стелі та 
характеристик підлоги. Контролер 
мікрокліматом може показувати 
температуру в межах заданої, однак 
свиням може бути некомфортно. Це 
можна оцінити за тим, як вони ле-
жать, збившись у купу, або, навпа-
ки, тримаються занадто окремо. Не-
здатність підтримувати комфортну 
ефективну температуру є одним з 
найбільш важливих факторів, які 
провокують розвиток хвороб. 

Вологість
Відносну вологість повітря слід 

підтримувати в межах від 60 до 

80 %. Але вплив вологості на ком-
форт тварин так само залежить і від 
температури. Висока температура 
навколишнього повітря є головною 
причиною теплового стресу, однак 
підвищена температура в поєднан-
ні з високою відносною вологістю 
та недостатнім рухом повітря може 
ще швидше спричинити в свиней 
тепловий стрес. Індекс теплового 
стресу враховує як температуру, так 

і відносну вологість повітря і може 
бути використаний для визначення 
того, коли дорослі свині почнуть 
відчувати тепловий стрес.

Система аварійної 
сигналізації

Вентиляцію потрібно підтри-
мувати на контрольованому рівні, 
щоб свині залишались у своїй тер-
монейтральній зоні і щоб токсичні 

  ТЕХНОЛОГІЇ

 | №2 | ЛЮТИЙ 2022   | 45

Вікова група тварин КНТ КВТ

Лактуюча свиноматка 13°C 15–18°C

Підсисні поросята < 5,4 кг 29°C 30–34°C

3-тижневі поросята 24°C 26–32°C

Дорощування (6 тижнів +) 21°C 23–25°C

Дорощування 15–27 кг 21°C 20–22°C

Відгодівля > 45 кг 12–10°C 15–20°C

Свиноматка – індивідуальні станки 12°C 17–20°C

Свиноматка – групове утримання 10°C 15–18°C

Хряки 10°C 16–21°C

Таблиця 1. Критично низька та висока температури для тварин

Темп.
приміщ.

Відносна вологість

40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 %

35 °С

34 °С

33 °С

32 °С НАДЗВИЧАЙНА СПЕКА

31 °С

30 °С

29 °С

28 °С

27 °С НЕБЕЗПЕКА ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

26 °С

25 °С ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТЕПЛОВИЙ СТРЕС

24 °С

23 °С

22 °С ВІДСУТНІСТЬ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

21 °С

Таблиця 2. Індекс теплового стресу дорослих свиней



гази віддалялися належним чином. 
Системи з механічною вентиля-
цією повинні мати аварійну сиг-
налізацію, щоб визначити, коли 
відбувається збій, і передбачати 
альтернативні засоби вентиляції в 
такому випадку. Систему аварій-
ної сигналізації слід перевіряти 
не рідше одного разу на сім днів, а 
на випадок відмови електропоста-
чання має бути доступна резервна 
система. Неконтрольовані систе-
ми вентиляції або ті, що виходять з 
ладу, можуть спровокувати втрату 
сотень свиней на фермі.

Світло
Свиням необхідно мати достатньо 

світла для задоволення своїх по-
ведінкових і фізіологічних потреб. 
Варто зауважити, що світловий 

період має бути не меншим від при-
родного. Також має бути достатньо 
світла для проведення ефектив-
них щоденних перевірок. Достатнє 
освітлення відіграє важливу роль у 
максимальному збільшенні репро-
дуктивної ефективності свиней.

Змішування свиней
Коли свиней змішують, виника-

ють бійки і травми різного ступеня. 
Це постійна проблема на більшості 
свиноферм. Несприятливі наслідки 
для розвитку тварин часто не усві-
домлюються, але темпи зростання 
внаслідок стресу, травм можуть 
бути знижені на цілий тиждень. 
Зниження інтенсивності світла на 
24 години після змішування допо-
може зменшити вплив стресу на 
свиней.

Щільність посадки свиней
Важливо розміщувати та виро-

щувати свиней у межах визнаних і 
прийнятих стандартів для різного 
віку та ваги. Це необхідно для за-
безпечення оптимальних темпів 
зростання, хорошого самопочуття 
і низького рівня захворюваності 
та смертності. Таблиця 3 дає ре-
комендації щодо рівнів щільності 
поголів’я, які забезпечували б при-
йнятні умови благополуччя.

Поверхні підлоги і стін
Підлога має бути без виступів, у 

хорошому стані, легко очищатися 
і, якщо вона тверда, мати хороший 
дренаж. Планки підлоги повинні 
бути в хорошому стані і мати роз-
мір, що відповідає віку свиней, аби 
запобігти травмам і хворобам. Усі 
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Жива маса (кг)
Оптимальна площа (м2/гол.),  

за якої середньодобовий приріст 
збігається з очікуваним

Площа (м2/гол.),  
за якої спостерігається погіршення 
середньодобового приросту на 5 %

23 0,27 0,23

45 0,43 0,36

68 0,57 0,48

90 0,68 0,58

113 0,79 0,69

136 0,89 0,76

Таблиця 3. Оптимальна площа загону для свиней



суцільні поверхні має бути добре 
утеплено.

Стіни і перегородки мають бути 
сконструйовані й утримуватися 
таким чином, щоб не було гострих 
країв або виступів, які можуть 
спричинити травму або пошкоджен-
ня у свиней. Усі поверхні потрібно 
піддавати очищенню та дезінфекції.

Іжа та вода

Їжу належить подавати таким 
чином, щоб усі свині могли їсти без 
стресу і страху. Слід перевіряти 
годівниці щодо справності подачі 
корму як усередині хопера, куди по-
дають корм, так і внизу, де корм по-
трапляє в жолоб. Перевіряти необ-
хідно на предмет залишків корму, 

що злипся, а також чи не залипають 
дверцята над жолобом, чи правиль-
но налаштовано подачу корму, чи не 
потрапляє в жолоб надто багато або 
занадто мало корму. 

Це необхідно для забезпечення 
працездатності та ефективності 
будь-яких систем автоматичної по-
дачі їжі. Свиней потрібно годувати 
не рідше, ніж один раз на день. Якщо 
годувати тільки один раз на день, усі 
тварини в групі повинні мати одно-
часний доступ до корму. 

Усі свині мають щодня одержу-
вати необхідну кількість свіжої чи-
стої води. У загоні має бути достат-
ньо доступних поїлок, щоб кожна 
тварина мала легкий доступ до води 
в будь-який час. Кожну поїлку слід 
перевіряти щодня, щоб гарантува-

ти ефективну витрату води. Вка-
зівки щодо витрати води та спів-
відношення напувалок наведено в 
Таблиці 4. 

Недостатня швидкість потоку 
води з частково заблокованих по-
їлок – одна з найпоширеніших по-
милок менеджменту, які виявля-
ються в комерційних свинарниках. 
Недостатня кількість води не лише 
є проблемою щодо благополуччя, а 
й призводить до низької продуктив-
ності та хвороб. Так буває, коли в 
станки для опоросу встановлюють 
поїлки з одним ніпелем, який має 
низьку швидкість потоку. Це при-
зводить до низького продукування 
молока, втрати апетиту й належної 
кондиції у свиноматок, а також до 
поганого росту поросят.
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Використання ніпельних напувалок Споживання води

Вага свиней (кг) Висота від підлоги до напувалки (мм) Вік свиней (тиждень) Вага (кг) Літрів на день

5–10 100–250 8 20 1

10–30 300–400 9 25 2,5

30–50 400–600 10 28 3,3

50–100 600–750 12 39 4,2

100+ 750–900 14 50 5

750–900 17 70 7

750–900 21 90 8,9

Таблиця 4. Вказівки щодо витрати води та співвідношення напувалок


