
Розглядаючи різні тех-
нології утримання сви-
номаток у групах, на-
самперед слід звернути 

увагу на електронні станції го-
дівлі (ЕСГ), оскільки вони забез-
печують індивідуальний підхід до 
свиноматок і збір точних даних 
про витрати корму (фото 1). 

Кожна тварина ідентифікуєть-
ся в системі за допомогою вушної 
бірки (RFID або FDX) й отримує 
рівно стільки корму, скільки їй по-
трібно для забезпечення потреб. 

Це дозволяє контролювати спо-
живання корму, відразу ж реагу-
вати на погіршення стану тварин 
(недоїдання сигналізує про про-
блему зі здоров’ям), вести точний 
облік витрати кормів.

Ті господарства, які використо-
вують станції ЕСГ, повідомляють 
про 20 % економії корму, якщо по-
рівняти з тими, хто використовує 
звичайні кормові станції. 

Також у систему ЕСГ можна ін-
корпорувати модуль зважування 
свиноматок, модуль визначення 

охоти (99 % точності) й модуль 
сортування свиноматок для інди-
відуального обслуговування (вак-
цинація, лікування). У комплексі, 
система ЕСГ дозволяє проводити 
аналітику життєдіяльності та про-
дуктивності свиноматок і витрат 
на корм, що дає можливість госпо-
дарствам точно визначати, на яких 
ділянках показники ідеальні, а на 
яких потрібні доопрацювання.

Водночас, технологія ЕСГ має й 
низку недоліків. По-перше, сви-
номатки повинні пройти період на-

вчання, який зазвичай триває 2–4 
тижні. Близько 5 % тварин не змо-
жуть його пройти. По-друге, для 
функціонування ЕСГ необхідно 
використовувати комп’ютери, ска-
нери, вушні бирки RFID або FDX, 
WiFi та лінії низької напруги. По-
трібна підготовка технічного пер-
соналу. Через плинність кадрів, 
яку спостерігають у багатьох сви-
нарських господарствах, складно 
забезпечити необхідне навчання 
працівників, а отже, постійне об-
слуговування ЕСГ. По-третє, за-
вжди потрібно бути готовим до 
того, що електронні компоненти 
системи можуть вийти з ладу, і, 
відповідно, треба мати на складі 
необхідні запасні частини. 

Слід врахувати, що для отри-
мання максимальної користі від 
ЕСГ необхідно правильно розра-
хувати простір для свиноматок, 
зону відпочинку, зону годування, 
зону напування й забезпечити до-
статньо місця для проходів, аби 
свиноматки мали вільний доступ 
до станцій годування, не заважа-
ючи одна одній.

Якщо говорити про інші варі-
анти обладнання для групового 
утримання свиноматок, то стан-
ки з вільним доступом (станки із 
самофіксуючими дверцятами) є 
доволі зручними у використанні 
та, ймовірно, найкраще підходять 
для групового утримання свино-
маток (фото 2).

У цій системі свиноматок утри-
мують групами, але вони мають 
індивідуальний доступ до годівниці 
та можуть за наявності бажання 
«ізолюватися». Принцип цих стан-
ків такий: на задніх дверцятах є 
механізм блокування, який забез-
печує доступ свиноматки до станка 
й водночас захищає її від інших. 
Тварина може в будь-який час по-
вернутися на вигульний майдан-
чик загону. До того ж у більшості 
конструкцій оператор самостійно 
може закрити свиноматок у стан-
ках для «обслуговування».

Однак потрібно розуміти, що 
це недешева технологія. Станки з 
механізмами блокування дверцят 
коштують дорожче, ніж стандарт-
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Технології годівлі  
супоросних свиноматок 
під час групового утримання 
Як облаштувати загін для групового утримання свиноматок, 
яке обладнання є найефективнішим і на що потрібно 
звертати увагу, аби не знизити рентабельність
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Фото 1. Електронна система годівлі свиноматок

Відгук користувача
Кiт Аллен, генеральний директор Murphy Brown North Division, підрозділ Smithfield Foods:
«Ми використовуємо великий цех зі станціями електронної годівлі (ЕСГ) на 10500 свиноматок. Для виконання опера-
цій з ремонту та обслуговування кормових станцій потрібен штатний працівник на повний робочий день. На початку 
кожного дня за допомогою електронної системи складається список свиноматок, що не були зареєстровані під час 
входу в систему ЕСГ. Працівник має виявити місцезнаходження цих свиноматок та встановити причину, чому вони не 
пройшли реєстрацію. Причиною може бути захворювання свиноматки, втрата електронного датчика або несправ-
ність кормової станції, що потребує ремонту тощо».
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ні. Крім того, під час монтажу ви-
суваються жорсткі вимоги до пло-
щі загону — не менше 3,44 м2 на 
свиноматку. А також система по-
требує значних витрат на обслуго-
вування. Механізм замикання, що 
дозволяє свиноматці самостійно 
переміщуватися в межах групи 
та заходити в станок на момент 
годування, вимагає додаткового 
обслуговування, а отже, і витрат.

Технологія групового утриман-
ня свиноматок в загонах з кормо-
вими станціями, які складаються 
з кормового жолоба й плечових 
розділювачів, нині є найзатребу-
ванішою (фото 3). Коли кормові 
місця відокремлені перегородка-
ми (плечовими роздільниками), 
тоді кожна свиноматка має інди-

відуальне місце й під час годівлі 
захищена від інших тварин. Такий 
тип конструкції дає можливість 
вибору розмірів груп свиноматок 
і більшої варіативності загонів, 
відповідно до розмірів виробни-
чого приміщення, що важливо 
для реконструювання та переоб-
ладнання свиноферм. До того ж, 
персоналу простіше управляти 
годівлею. Не існує електронних 
систем для управління й не по-
трібне спеціальне навчання ні для 
персоналу, що доглядає за твари-
нами, ні для самих тварин.

Під час проектування таких 
кормових станцій важливо пра-
вильно розрахувати площу на 
кожну свиноматку. Це рішення, 
яке кожен виробник повинен при-

ймати, порівнюючи його з чинни-
ми у країні вимогами до добробуту 
тварин. Поточні рекомендації з 
допустимого простору варіюють-
ся: стандарт ЄС – 2,23 м2, на-
томість в Австралії прийнятним 
вважається 1,40 м2. У США не-
має обов'язкового стандарту з до-
пустимої площі для супоросних 
свиноматок у групових загонах, 
але практичний досвід більшості 
великих свинокомплексів показує 
перевагу між 1,77–1,95 м2 на сви-
номатку. Щодо розмірів групи, із 
досвіду нашої компанії, загони на 
6–12 голів є найпопулярнішими. 

Оптимальна кількість тварин на 
загін визначилася не відразу. Су-
часні рекомендації за величиною 
групи на 6–12 голів призводять до 

оптимальної продуктивності сви-
номатки. Водночас персоналу лег-
ше спостерігати й обслуговувати 
свиноматок в маленьких групах.

Стандартне обладнання включає 
металеві стрижневі загони висотою 
1 м, а також перегородки, заввиш-
ки 50 см, які відокремлюють кор-
момісця. Перегородки відкритого 
типу (зі стрижнів) встановлюють 
на ширині 50 см. Вони дешевші, ніж 
суцільні перегородки, але захища-
ють вуха й голову свиноматки від 
агресії інших тварин не менш ефек-
тивно. Також такі перегородки не 
перешкоджають руху повітряного 
потоку вентиляції. Крім того, загін, 
зібраний зі стрижнів, має довший 
термін експлуатації.

Управління такою системою 
годівлі не є складним: автома-

тизована система подачі корму з 
індивідуальними дозаторами кор-
му. Очікуючи на чергову годівлю, 
свиноматки починають шикува-
тися перед кормовими жолобами. 
Водночас вони не переходять від 
стійки до стійки: тварини чекають 
на свою порцію, розуміючи, що 
після того, як вони з’їдять «свій» 
корм, в інших відсіках кормового 
жолоба їжі не буде. Поки свино-
матки їдять, оператор виявляє 
тварин, які не підійшли до жоло-
бу, у такий спосіб реагуючи на по-
гіршення їхнього стану. Раніше в 
системі годівлі використовували 
так зване потокове завантаження, 
коли впродовж тривалого часу по-
давалися невеликі порції корму, 
щоб утримувати свиноматку на 
відведеному для неї місці. Про-

те потокова подача корму довела 
недоцільність і з погляду якості 
годівлі, і з погляду вартості об-
ладнання.

Безперечно, така технологія 
також має недоліки. Порівняно з 
електронними станціями годівлі 
та станками з самофіксуючими 
дверцятами, ця система не пе-
редбачає наявності аналітики та 
індивідуальної годівлі тварин. 
Свиноматок, які «випадають» із 
групи через хворобу або травму, 
потрібно відстежити візуально та 
перемістити в карантинний загін. 
Водночас, як я вже було сказано, 
система розділення кормомісць 
перегородками є однією з най-
дешевших, забезпечуючи гарні 
результати годівлі свиноматок у 
групах.
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Відгук користувача
Кiт Аллен, генеральний директор Murphy Brown North Division, підрозділ Smithfield Foods:
«Використання станків з автоматичною фіксацією дверцят виключає додаткові витрати та необхідність постійної 
присутності обслуговуючого персоналу, але ця конструкція є недешева. Крім того, існує ймовірність виходу з ладу 
механізму автоматичного відкривання та закривання дверцят. Працівник ферми може навмисно чи ненароком 
заблокувати свиноматку в станку, що суперечить принципам вільного утримання тварин».

Фото 2. Станок із самофіксуючими дверцятами дозволяє свиноматці споживати корм в індивідуальному станку без по-
боювання агресії з боку інших тварин
Автор фото: National Hog Farmer, 15.11.2012, свинокомплекс Smithfield Foods

Відгук користувача
Кiт Аллен, генеральний директор Murphy Brown North Division, підрозділ Smithfield Foods:
«Деякі наші свинокомплекси перейшли на групове утримання свиноматок з кормовими станціями з плечовими 
роздільниками 6 років тому. Результати показують покращення показників по всіх основних параметрах: кіль-
кості народжених та виживши поросят, кількості відлучених поросят тощо. Під час групового утримання пове-
дінка свиноматок є менш агресивною, ніж ми очікували. Навіть на передбачене збільшене споживання корму 
супоросними свиноматками за умов групового утримання цей показник залишився незмінним».

Фото 3. Система з плечовими роздільниками в зоні групового утримання свиноматок: не займає багато місця в загоні, не 
обмежує рух повітря, водночас захищає свиноматку від агресії з боку інших тварин під час годівлі
Автор фото: Mike Martin, 9.06.2014, свинокомплекс Cargill
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