
Conference «Modern technologies of feeding pigs without the use of antibiotics»

О. Р. Денчик, ме-
неджер з розвитку 
бізнесу, компанія 
«Торговий дім 
«Пальміра»»

Конференція «Сучасні технології годівлі 
свиней без використання антибіотиків»

14 березня 2019 року компанія «Торговий дім «Пальміра»» на базі Інституту свинарства й агропромислового 
виробництва НААН (вул. Шведська Могила 1, Полтава) провела міжнародну науково-практичну конференцію 
«Сучасні технології годівлі свиней без використання антибіотиків». Захід пройшов за підтримки Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Інституту свинарства й агропромислового виробництва НААН, 
Полтавської обласної державної адміністрації, данської компанії «HAMLET PROTEIN», польської компанії «PRO-
BIO», а також іспанських компаній «PRODUMIX» та «IGUSOL».
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Дмитро Шульмейстер,	
управляючий	 партнер	
компанії	 «Торговий	 дім	
«Пальміра»»,	 від	 імені	
організаторів	 конферен-
ції	 привітав	 гостей	 і	 по-
дякував	за	увагу	до	про-
блем,	які	лягли	в	основу	
заходу.	 Він	 зауважив,	
що	 проведення	 заходу	
було	 задумано	 «не	 ви-
падково	саме	в	Інституті	
свинарства	 –	 хотілося	
привернути	 увагу	 до	 ві-
тчизняних	 учених».	 Він	
щиро	подякував	«колек-
тиву	 Інституту	 й	 дирек-
тору	 Волощуку	 Василю	
Михайловичу	 за	 те,	 що	
надали	можливість	про-
вести	конференцію	саме	
в	них».

«Основне	 завдання	
нашого	 заходу	 –	 доне-
сти	 до	 виробників	 м'яса	
i	 м'ясної	 продукції	 ін-
формацію	про	те,	до	чого	
призводить	 надмірне	 й	
неправильне	 викорис-
тання	 протимікробних	
препаратів.	 Антибіоти-

корезистентність	–	одна	
з	найсерйозніших	загроз	
для	 здоров'я	 людини	 й	
продовольчої	 безпеки.	
Багато	 господарств,	 які	
дивляться	 на	 проблему	
ширше	 й	 масштабніше,	
націлені	на	експорт	своєї	
продукції,	уже	звернули	
увагу	 на	 альтернативні	
антибіотикам	 можли-
вості	профілактики	хво-
роб,	 підвищення	 якості	
раціонів.	Цьому	присвя-
чена	 наша	 конференція,	
на	яку	ми	запросили	спі-
керів	 із	 провідних	 євро-
пейських	 компаній,	 ко-
трі	детально	займаються	
розробками	 технологій	
годівлі	 тварин	 без	 анти-
біотиків	 для	 ефективної	
побудови	 бізнесу.	 Тому	
й	 свинарство	 в	 цих	 кра-
їнах	–	Іспанії	та	Данії	–	
звідки	 наші	 спікери,	 за-
ймає	провідні	позиції».

Серед	 спікерів	 були	
провідні	фахівці	в	 галузі	
тваринництва:	 Єс	 Кла-
усен	 –	 данський	 техно-

лог,	компанія	«HAMLET	
PROTEIN»,	 співвласник	
свиноферми	(3000	свино-
маток);	 Сержіо	 Міранда	
та	Йокін	Забала	–	іспан-
ські	 технологи	 депар-
таменту	 годівлі	 тварин	
компанії	 «PRODUMIX»;	
Конрад	 Кроль	 –	 поль-
ський	 консультант,	
бренд	 менеджер,	 компа-
нія	 «PRODUMIX»;	 Др.	
Ґжегож	Ґадзінскі	–	поль-
ський	 фахівець	 з	 інфек-
ційних	захворювань	сви-
ней;	 Артур	 Лоза	 –	 канд.	
с.-г.	 наук,	 незалежний	
консультант	 у	 галузі	
свинарства;	 Сергій	 Се-
менов	 –	 канд.	 с.-г.	 наук,	
провідний	 науковий	
співробітник	 лаборато-
рії	 годування,	 Інститут	
свинарства	 і	 агропро-
мислового	 виробництва	
НААН.

Семінар	 став	 майдан-
чиком	 навчання	 новим	
практикам,	обміну	досві-
дом	 та	 створення	 нових	
партнерських	 відносин.	
Надалі	це	допоможе	учас-
никам	 ринку	 поліпшити	
свою	бізнес-тактику.

У	програмі	заходу	роз-
глядалася	 тема	 антибіо-
тикорезистентності	 –	
глобальної	 проблеми,	
про	 яку	 говорить	 Всес-
вітня	 організація	 охоро-
ни	 здоров'я.	 Стикаючись	
з	 антибіотиками,	 бак-
терії	 виробляють	 захис-
ні	 механізми	 й	 стають	
несприйнятливими	 до	
них.	 У	 зв’язку	 із	 засто-
суванням	 антибіотиків	
у	 тваринництві,	 люди	
отримують	 антибіоти-
корезистентність	 через	
продукти	 рослинного	

походження,	 що	 призво-
дить	 до	 зниження	 ефек-
тивності	ліків	для	людей.

Резистентність	 до	 ан-
тибіотиків	 –	 проблема,	
яку	 людству	 поки	 що	
так	 і	 не	 вдалося	 вирі-
шити.	 Продукти	 хар-
чування	 тваринного	
походження	 теж	 здатні	
бути	 носіями	 бактерій,	
резистентних	 до	 проти-
мікробних	 препаратів,	
і	 це	 може	 серйозно	 по-
значитися	 на	 здоров'ї	
людей,	 які	 споживають	
цю	 продукцію.	 Ринок	
відреагував	 на	 загрозу.	
На	 прилавках	 магазинів	
почали	 з'являтися	 про-
дукти	 з	 маркуванням	
«вирощено	 без	 викорис-
тання	антибіотиків».	Та-
ким	чином	сформувався	
новий	 тренд	 –	 відмова	
від	 антибіотиків	 у	 якос-
ті	 каталізатора	 зростан-
ня	 тварин.	 Свідомі	 ви-
робники	 м'яса	 зробили	
акцент	 на	 якісні	 корми	
та	 екстракти.	 Для	 ви-
рішення	 цієї	 проблеми	
провідні	 тваринницькі	
господарства	 відмовля-
ються	 від	 антибіотиків.	
Одним	 із	 головних	 пи-
тань	 конференції	 став	
пошук	 рішень,	 чим	 за-
мінити	 антибіотики,	
щоб	 захистити	 тварин	
від	 хвороб	 та	 забезпечи-
ти	їх		здоровий	розвиток	
та	 високі	 виробничі	 по-
казники.	 «Торговий	 дім	
«Пальміра»»	 презенту-
вав	 рішення	 своїх	 парт-
нерів	–	«HAMLET	PRO-
TEIN»,	 «PRODUMIX»,	
«IGUSOL»,	«PRO-BIO»	–	
які	 допомагають	 у	 вирі-
шенні	цього	завдання.

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  
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Єс Клаусен	 (компанія	
«HAMLET	 PROTEIN»)	 у	
рамках	 доповіді	 «Стра-
тегія	 годівлі	 свиней	 з	
використанням	 соєвого	
концентрату»	 презен-
тував	 продукт	 HP-310,	
використання	 якого	 за-
безпечує,	 у	 першу	 чергу,	
здоров’я	шлунково-киш-
кового	 тракту	 поросят	 і	
вже,	 як	 наслідок,	 збіль-
шення	 приростів.	
Концепція	 компанії	 –	
виробництво	кращих	ін-
гредієнтів	 на	 основі	 сої.	
Застосування	 високоя-
кісної	 легко	 перетравної	
сировини	 в	 кормах	 для	
поросят	 –	 це	 потужний	
старт	 для	 розвитку	 тва-
рини.	 З-поміж	 переваг	
продукту	 були	 названі:	
поживність,	 функціо-
нальність	 та	 економічна	
привабливість.	 Розгля-
немо	їх	більш	детально.	

Поживність.	 Висока	
засвоюваність	 –	 аж	 93	%	
(доведено	 численними	

дослідами)	 –	 це	 найви-
щий	показник	серед	усіх	
інгредієнтів	 на	 основі	
сої,	які	використовують-
ся	для	годівлі	поросят.	

НР-310	–	високобілко-
вий	продукт	(56	%	сирого	
протеїну)	з	низьким	рів-
нем	 неазотистого	 білка	
(NPN),	з	широким	спек-
тром	амінокислот,	більш	
доступними	 фосфором,	
цинком	та	магнієм.	Саме	
тому	 даний	 продукт	 ви-
знаний	 у	 всьому	 світі	
як	 один	 із	 найкращих	
інгредієнтів,	 що	 засто-
совується	 задля	 балан-
сування	 раціонів	 для	
поросят.

Покращення	 здоров'я	
кишківника	 та	 змен-
шення	 ризику	 випадків	
виникнення	діареї	в	по-
росят	 забезпечується	 не	
лише	 за	 рахунок	 низь-
кого	та	безпечного	рівня	
антипоживних	 речовин	
(ANF)	 сої,	 включно	 з	
інгібіторами	 трипсину,	
олігосахаридами	 та	 ан-

тигенами,	але	й	за	раху-
нок	 трансформованої	 з	
полісахаридів	 молочної	
кислоти,	 яка	 є	 ключо-
вим	субстратом	для	роз-
витку	 здорової	 мікро-
флори	кишківника.

Ф у н к ц іон а л ьн іс т ь.	
НР-310	 є	 сипучим	 по-
рошком,	який	покращує	
стабільність	 гранул,	 має	
високу	 водоутримуючу	
здатність	та	натуральний	
аромат.	 Дуже	 важливим	
є	те,	що	НР-310	збільшує	
в'язкість	готового	корму.	
Кормова	 грудка	 повіль-
ніше	 проходить	 через	
ш л у н ков о -к и ш кови й	
тракт.	 Це	 дуже	 важливо	
для	 здоров'я	 тварини,	
оскільки	 довше	 триває	
процес	 ферментатив-
ного	 розщеплення	 й	
усмоктування	поживних	
речовин.

Економічна	 прива-
бливість.	 Добрий	 смак,	
аромат,	 легка	 перетрав-
ність	 НР-310	 підвищує	
споживання	 корму	 по-

росятами,	покращує	роз-
виток	 та	 збільшує	 їхній	
приріст,	а	також	зменшує	
конверсію	 корму.	 Про-
цес	 відлучення	 перено-
ситься	 поросятами	 зна-
чно	легше,	і,	як	наслідок,	
маємо	 менш	 проблемне	
та	 однорідне	 поголів'я.	
Коефіцієнт	 повернення	
інвестицій	 (ROI)	 збіль-
шується.	Отже,	викорис-
тання	 НР-310	 у	 годівлі	
поросят	 є	 доцільним	 та	
має	 позитивний	 еконо-
мічний	ефект.

Йокін Забала	 у	 своїй	
перезентації	«Ядро	Про-
думікс	–	збільшення	мо-
лочності	 й	 поліпшення	
репродуктивних	 якос-
тей	 свиноматок»	 роз-
повів	 про	 високотехно-
логічні	 ядра	 іспанської	
компанії	 «PRODUMIX».	
Спеціальна	 комбінація	
пребіотиків,	 пробіоти-
ків,	 підкислювачів,	 ві-
тамінів,	мікроелементів,	
ефірних	олій	та	екстрак-
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тів	 рослин,	 ензимів,	
підсолоджувачів	 та	
ароматизаторів	 має	 си-
нергетичну	 дію,	 що	 за-
безпечує	 гарне	 здоров’я	
та	 високі	 виробничі	 ре-
зультати	тварин.

Основні	 цілі	 під	 час	
роботи	з	свиноматками	у	
супоросний	 період:	 від-
новлення	 резервів	 тіла	
свиноматок	 після	 лак-
тації,	 збільшення	 рівня	

овуляції	 та	 зменшення	
ембріональної	 та	 пло-
дової	 смертності,	 по-
кращення	 розвитку	
плаценти	 та	 матки,	 під-
тримання	 кондиції	 тіла	
свиноматок	 (важливо	
уникати	 значного	 схуд-
нення	 або	 ожиріння	
свиноматок	до	опоросу),	
покращення	 розвитку	
вим'я,	підготовка	до	опо-
росу	 та	 лактації,	 отри-
мання	однорідних	поро-
сят	 з	 доброю	 вагою	 при	
народженні,	 отримання	
найбільшої	 кількості	
життєздатних	поросят.

Особливу	 увагу	 слід	
приділити	 близькородо-
вому	 періоду.	 Підготов-
ка	до	опоросу	 (5–7	днів)	
та	 2–5	 днів	 після	 опо-
росу	(під	час	лактації).

У	 цей	 період	 у	 житті	
свиноматок	 відбувають-
ся	 кардинальні	 зміни	
(кормові,	 гормональні	
та	 в	 умовах	 утримання).	
Важливо	 їх	 підготувати	
та	 допомогти	 адапту-
ватися	 до	 нових	 умов.	
Правильна	 годівля	 та	
робота	 з	 свиноматками	
в	 цей	 період	 допоможе	
зменшити	 можливість	
виникнення	 закрепів,	
зменшити	 кількість	 ви-
падків	MMA	та	запалень	
вим'я,	 сечостатевих	 ін-
фекцій,	 збільшити	 про-
дукцію	 молозива	 та	 мо-
лока,	а	також	підвищити	
життєздатність	поросят.

Важливо	 підготува-
ти	 свиноматку	 до	 опо-
росу	–	перевести	на	корм	
для	 підсисних	 свинома-
ток,	зменшити	кількість	
дачі	 корму	 за	 2–3	 дні	 до	
опоросу	 та	 застосувати	

спеціальну	 дієту	 в	 день	
опоросу.

Програма	годівлі	в	під-
сисний	період	має	на	меті	
задоволення	 кормових	
потреб	свиноматки	у	всіх	
поживних	 речовинах,	
підтримку	 кондиції	 тіла	
свиноматки	 (уникання	
втрати	 ваги),	 регулю-
вання	 циклу,	 підготовка	
свиноматки	 до	 заплід-
нення	 та	 наступного	 су-
поросного	періоду.

У	підсисний	період	по-
трібно	 забезпечити	 мак-
симальне	 споживання	
високоякісного	 корму,	
що	 сприятиме	 виробни-
цтву	 високої	 кількості	
молозива	та	молока	сви-
номаткою,	а	також	збіль-
шенню	 ваги	 гнізда	 та	
отриманню	 найбільшої	
кількості	 кілограм	 по-
росят	 на	 свиноматку	 на	
рік,	найкращої	якості	та	
однорідності.	

Слід	 зазначити,	 що	
компанія	 комплексно	
підходить	 до	 годівлі	
свиноматок	 та	 поросят,	
пояснюючи	 це	 тим,	 що	
від	 годівлі	 свиноматок	
залежить	 кількість	 за-
пліднених	 яйцеклітин,	
розвиток	 ембріонів,	
кількість	та	вага	поросят	
при	народженні,	а	також	
їхній	 подальший	 потен-
ціал	росту.

Для	 годівлі	 свинома-
ток	розроблене	спеціаль-
не	 ядро	 –	 Reprodumix,	
яке	 не	 лише	 забезпечує	
гарне	 здоров’я,	 збіль-
шує	строк	використання	
свиноматок,	 збільшує	
молочність	 та	 покращує	
репродуктивні	 якості	
свиноматок,	 але	 й	 пози-

тивно	впливає	на	розви-
ток	 поросят	 в	 утробний	
період.	 Завдяки	 цьому	
на	 опоросі	 отримуємо	
більшу	 кількість	 добре	
розвинених	 життєздат-
них	 поросят,	 які	 легше	
адаптуються	 до	 навко-
лишнього	середовища	та	
швидко	ростуть.

Важливо	 пам’ятати,	
що	 під	 час	 вагітності	
свиноматок	внесення	на	
потрібному	 тварині	 рів-
ні	вітамінів	і	мінералів	в	
їхні	 раціони	 забезпечує	
живлення	 плаценти	 й	
дозволяє	 ембріонам	 до-
сягати	кращого	розвитку	
таких	життєво	важливих	
органів,	як	печінка	й	ле-
гені,	та	м'язової	системи.

У	 період	 лактації	 по-
єднання	 різних	 фітону-
трієнтів	(ефірних	олій	та	
витяжок	 з	 рослин)	 сти-
мулює	 вироблення	 ан-
титіл,	які	переносяться	в	
молозиво,	 забезпечуючи	
кращий	 розвиток	 імун-
ної	системи	поросят.

З а в д я к и 	 « a r o m a	
breedi ng»	 дося г аєт ь-
ся	 ефект	 «збагачення»	
(imprinting),	 що	 допо-
магає	 уникати	 стресу	
в	 поросят	 у	 період	 піс-
ля	 відлучки.	 Поросята	
споживають	 той	 самий	
«aroma	 breeding»	 під	 час	
фетальної	 стадії	 через	
плаценту	 й	 амніотичну	
рідину,	після	народження	
з	 молозивом	 та	 молоком	
матері,	а	також	знаходить	
його	 в	 сухих	 кормах	 на	
наступних	 етапах	 (пре-
стартер,	стартер).

Отже,	компанія	«PRO-
DUMIX»	замикає	цикл	 і	
піклується	 про	 майбут-
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Сергій Ясевін, дирек-
тор СТОВ «Промінь»
Цінним на цьому заході 
для мене є те, що було 
багато важливої та ко-
рисної інформації з тех-
нологій і менеджменту 
їхнього впровадження 
та застосування. Прак-
тичні рекомендації з 
раціонів, особливо де-
які з них, дуже вдало 
відрізняються своєю аб-
солютною простотою, і 
я включу їх у свою прак-
тику легко і без будь-
яких зайвих витрат, а 
результат очевидний, з 
огляду на презентації та 
дослідження.
Ми вже закупили HP 310 – 
подивимось на результа-
ти. Сподіваюсь, цей про-
дукт дасть новий поштовх 
у розвитку і зростанні на-
ших поросят.



ніх	 поросят	 ще	 в	 утроб-
ний	період.	

Сержіо Міранда	 в	
доповіді	 «Ядро	 Про-
думікс	 –	 ефективний	
захист	 шлунково-киш-
кового	 тракту	 поросят»	
зауважив,	 що	 перші	 70	
днів	 життя	 поросят	 ви-
значає	 їхню	 продук-
тивність.	 У	 цей	 період	 у	
поросят	 розвиваються	
імунна	 система,	 ШКТ,	
кістяк	 та	 м’язи.	 Саме	
тому	менеджмент	та	пра-
вильна	 програма	 годівлі	
поросят,	адаптована	для	
кожної	 фази,	 допоможе	
зреалізувати	 генетич-
ний	потенціал	тварин.

Перші	 тижні	 життя	
поросята	 дуже	 вразливі.	
Особливу	увагу	слід	при-
ділити	поросятам	одразу	
після	 народження,	 щоб	
збільшити	 збереженість	
поголів’я	 в	 підсисний	
період.	 Потрібно	 надати	
допомогу	 поросятам	 у	
перші	години	життя:	об-
сушити,	 дати	 молозиво,	
забезпечити	 комфортну	
температуру	 приміщен-
ня	 (33–35	°C).	 Під	 час	
дослідів	 доведено,	 що	
в	 поросят,	 які	 спожи-
ли	 молозива	 менше	 ніж	
200	 г,	 смертність	 у	 під-
сисний	 період	 складає	
43,4	%,	 а	 в	 тих	 поросят,	
що	 спожили	 більше	 ніж	
200	г	молозива,	7,1	%	від-
повідно.	 Отже,	 молози-
во	 –	 це	 захист	 та	 енер-
гетичний	 поштовх	 до	
життя	поросят.

Наступний	важкий	пе-
ріод	у	житті	поросят	–	це	
відлучка.	Одночасно	від-
бувається	відлучення	від	

свиноматки,	 перехід	 від	
рідкого	 харчування	 до	
сухого	корму,	зменшення	
імунітету,	недостатнє	ви-
ділення	 кислот	 у	 шлун-
ково-кишковому	 тракті,	
зміна	 місцезнаходження	
на	 фермі,	 поява	 нових	
тварин	у	клітці	тощо.

Зміна	 умов	 утриман-
ня	 та	 типу	 корму	 спри-
чиняє	 стрес,	 і	 поросята	
припиняють	 їсти.	 Від-
сутність	 корму	 в	 ШКТ	
сприяє	 розвитку	 атро-
фії	ворсинок.	У	зв’язку	з	
атрофією	 ворсинок	 від-
бувається	 розвиток	 ма-
льабсорбції	та	збільшен-
ня	 кількості	 «їжі»	 для	
патогенних	 бактерій.	
Росте	 кількість	 бакте-
рії	 (в	основному	E.сoli та	
Clostridium),	і	виникає	ді-
арея.	У	результаті	маємо	
таку	 картину:	 поросята	
не	їдять	та	мають	діарею.	
Це	 може	 призвести	 до	
загибелі	тварин.	

Щоб	 зменшити	 стрес	
у	 цей	 період,	 	 потрібно	
впевнитися	в	якості	умов	
утримання	поросят	після	
відлучки	 (нагріти	 при-
міщення	за	24	години	до	
посадки	 тварин),	 збіль-
шити	 доступ	 до	 води	
(збільшити	кількість	по-
їлок)	на	2–3	дні	після	від-
лучки,	 що	 допоможе	 по-
росятам	 пристосуватися	
їсти	лише	сухий	корм.

Отже,	поросята	потре-
бують	нашого	піклуван-
ня	та	допомоги	у	вигляді	
менеджменту	й	високоя-
кісної	годівлі.	

Ядра	Продумікс	є	аль-
тернативою	використан-
ню	антибіотиків	у	перші	
70	 днів	 життя	 поросят.	

Пребіотики,	 пробіо-
тики,	 підкислювачі,	 ві-
таміни,	 мікроелементи,	
ефірні	 олії	 та	 екстракти	
рослин,	 ензими,	 підсо-
лоджувач	 та	 ароматиза-
тор,	 з	 яких	 складається	
ядро,	–	запорука	високої	
збереженості	 поголів’я,	
гарного	 розвитку	 та	
здоров’я	поросят.	

Компанія	 «PRODU-
MIX»	має	25	років	досві-
ду	роботи	з	поросятами	у	
всьому	світі.	Основними	
перевагами	в	годівлі	по-
росят	ядрами	Продумікс	
є	 підвищення	 імуніте-
ту	 тварин,	 забезпечен-
ня	 розвитку	 та	 здоров'я	
ШКТ,	 кращої	 перетрав-
ності	корму,	збільшення	
споживання	 корму	 по-
росятами,	 підвищення	
середньодобового	 при-
росту,	 зменшення	 кон-
версії	 корму,	 збільшен-
ня	 однорідності	 стада,	
покращення	 здоров’я	 та	
підвищення	 збереже-
ності	поросят.	

Не	 слід	 забувати,	 що,	
застосовуючи	 в	 годівлі	
поросят	 високоякісні	
корми,	 ми	 забезпечуємо	
не	лише	гарні	виробничі	
показники	перші	70	днів	
життя,	але	й	більші	при-
рости	 тварин	 у	 відгоді-
вельний	період.	

Отже,	 альтернатива	
виробництва	 продуктів	
тваринного	 походження	
без	антибіотиків	існує	та	
є	надважливою	для	май-
бутнього	людства.

Др. Ґжегож Ґадзінскі 
виступив	 з	 доповіддю	
«Використання	 підкис-
лювачів	 в	 годівлі	 свино-
маток».	 Як	 було	 зазначе-
но,	сучасні	підкислювачі	
відрізняються	 не	 лише	
формою	(сипучі,	захище-
ні,	 рідкі),	 але	 й	 складом	
(суміші	кислот,	їхніх	ефі-
рів,	середньоланцюгових	
жирних	 кислот).	 Хоро-
ший	 підкислювач	 діє	 у	
всьому	 шлунково-киш-
ковому	тракті	тварини.	
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Виділимо	 основні	 цілі	
застосування	 підкислю-
вачів	у	годівлі	свиноматок.

1.	Правильне	функціо-
нування	ШКТ.	

За	 умов	 правильного	
функціонування	 ШКТ	
добре	 використовуються	
поживні	 речовини	 сви-
номаткою,	 що	 впливає	
на	 багатоплідність	 та	
молочність.	 Відповідне	
ph	ШКТ	обмежує	ріст	па-
тогенних	бактерій	та	по-
трапляння	 цих	 бактерій	
у	 навколишнє	 середови-
ще.	 Важливим	 є	 також	
обмеження	 частоти	 ви-
падків	синдрому	ММА.

2.	 Правильне	 функці-
онування	 сечостатевої	
системи.

Підкислювачі	 знижу-
ють	 ph	сечі,	 що	 зменшує	
кількість	 випадків	 запа-
лення	сечового	міхура	та	
статевої	 системи.	 Засто-
сування	 підкислювачів	
також	покращує	здоров'я	
репродуктивної	системи,	
збільшує	%	запліднення,	

кількості	опоросів,	змен-
шує	ризики	викидів.

Рекомендації,	 щодо	
застосування	підкислю-
вачів.	

1.	Маточник.
	Контроль	 температу-
ри	 у	 свиноматок	 3	 дні	
поспіль	після	опоросу.	
Якщо	 температура	
вища	 39,5	°C	 –	 лікува-
ти	 згідно	 з	 антибіоти-
кограмою.

	Корм	 для	 лактуючих	
свиноматок	 з	 підкис-
лювачем	 (3	 кг	/	т	 кор-
му)	 протягом	 усього	
лактаційного	періоду.

	Вода	 +	 підкислювач	
(0,35–0,8	%)
2.	Свиноматки	холості	

та	низькопоросні.
	Відлучка	щочетверга.
	Від	 відлучки	 до	 35-го	
дня	 після	 осіменін-
ня	–	вода	+	підкислю-
вач,	корм	+	підкислю-
вач	 (дозування	 як	 на	
маточнику).	
Практичний	 досвід	

у	 господарствах	 пока-

зав,	 що	 до	 застосування	
програми	 кількість	 ви-
падків	 ММА	 становила	
48,89	%	,	а	після	застосу-
вання	 підкислювачів	–	
12,11	%.

Заплідненість	до	засто-
сування	 підкислювачів	
була	 72,27	%,	 народжених	
поросят	 –	 15,23	%,	 живо-
народжених	 –	 14,17	%.	
Через	 3	 місяці	 після	
впровадження	 наведеної	
вище	 програми	 показни-
ки	покращилися	й	стали:	
заплідненість	 –	 89,38	%,	
народжених	 поросят	 –	
16,41	%,	 живонародже-
них	–	14,74	%.	

Також	 значно	 знизи-
лось	 використання	 ан-
тибіотиків	 на	 маточни-
ку.	 А	 наступного	 року	
заплідненість	 свинома-
ток,	 у	 зв’язку	 з	 дотри-
манням	даної	програми,	
була	на	рівні	87,5–92,5	%.	

Отже,	 використання	
підкислювачів	покращує	
здоров’я	 тварин,	 змен-
шує	 кількість	 антибіо-
тиків,	 та	 збільшує	 рен-
табельність	виробництва	
продукції	тваринництва.	

Під	 час	 тваринниць-
кого	семінару	також	було	
наголошено	 на	 європей-
ських	 методах	 боротьби	
з	 африканською	 чумою	
свиней	(АЧС)	–	однією	з	
найнебезпечніших	 хво-
роб,	 яка	 набула	 поши-
рення	 в	 європейських	
країнах.	 АЧС	 характери-
зується	 високою	 смерт-
ністю,	 обумовленою	
відсутністю	 вакцини,	
запровадженням	 спе-
ціального	 режиму	 для	
свиноферм,	 витратами	
на	 проведення	 моніто-

рингових	 і	 діагностич-
них	 досліджень,	 органі-
зацією	 профілактичних	
і	 ліквідаційних	 заходів	 у	
випадку	 загрози	 або	 ви-
никнення	хвороби	і	тор-
говими	 обмеженнями,	
які	 вводяться	 для	 недо-
пущення	 її	 поширення.	
Це	 контагіозна	 вірусна	
геморагічна	 хвороба,	
яка	 протікає	 гостро	 і	
характеризується	 лихо-
манкою,	 геморагічним	
діатезом,	 ціанозом	 шкі-
ри,	некродистрофічними	
змінами	 паренхіматоз-
них	 органів	 і	 високою	
летальністю,	 що	 призво-
дить	 до	 значних	 еконо-
мічних	втрат.
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Павло Пироженко, 
керівник тваринниць-
кого комплексу 
ТОВ «МЮННТ»
Я б відзначив профе-
сійність спікерів: цікаво 
було слухати, почерп-
нув для себе достатньо 
нової інформації, бага-
то питань від аудиторії, 
а це говорить про ак-
туальність проблеми. 
Дякую організаторам і 
за цінні знання та мож-
ливість поспілкуватися 
з колегами, обмінятися 
враженнями, новина-
ми. Хороший захід!


