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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНОМАТОК 

ТА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ПОРОСЯТ ПРИ ЇХ УТРИМАННІ 

У СТАНКАХ З УДОСКОНАЛЕНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

 
Наявне станкове обладнання на свинофермах Карпатського регіону 

для утримання підсисних свиноматок не завжди відповідає міжнародним 

вимогам. Проаналізувавши дані моніторингу наявних типів станків для 

опоросу та утримання підсисних свиноматок, ми виявлили, що удосконалення 

окремих елементів станків може суттєво оптимізувати фізіолого-гігієнічні 

умови їх утримання, збільшити можливість вільного руху свиноматки, значно 

зменшивши гіподинамію без зниження площі та комфортних умов утримання 

для новонароджених поросят та поросят-сисунів. 

У звʼязку з тим, що супоросна свиноматка перебуває у станку до 

опоросу 3‒5 діб, а після ‒ 21‒35 діб та більше, виникає потреба поліпшити 

умови її утримання, а саме забезпечити можливість вільного пересування у 

зоні кліткового розміщення. Тому пропонуємо пристрій для знімної бічної 

стінки станка, щоб збільшити простір для моціону свиноматки, а також 

активувати її ігрову поведінку з приплодом. Пристрій складається із таких 

основних частин: верхнього і нижнього кріплення бокової стінки до основи 

станка, а також двох S-подібних конструкцій з нержавіючого металу 

діаметром 6 мм. Використання пристрою можливе двома варіантами. 

Для оптимального доступу поросят до сосків пропонуємо підвищення 

підлоги у місці, де знаходиться свиноматка, на 1‒3 см. Піднесення місця 

забезпечує поросятам кращий доступ до нижнього ряду сосків, так що вони 

вільно розташовуються навколо свиноматки. І оскільки місце підняте 

безпосередньо тільки під свиноматкою, поросята можуть безперешкодно 

пересуватися повз неї спереду і ззаду. Конструкцію підвищення виготовлено з 

твердосплавного пластику або твердої гуми товщиною 2 см, шириною 60 см та 

довжиною 80‒120 см. Кріплення її до основи станка здійснюють за допомогою 

самонарізів (шурупів), якщо основа пластикова, або розширюючих болтів, 

якщо основа з решітчастого бетону.  

На основі відібраних окремих елементів конструкції станків для 

утримання підсисних свиноматок з поросятами, вдосконалення яких 

оптимально забезпечує біологічні особливості їх утримання, було виготовлено 

експериментальний зразок станка. 

Встановлено, що утримання свиноматок з приплодом у станках з 
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удосконаленими елементами забезпечує  збільшення живої маси гнізда на 

3,9 кг та підвищення збереженості поросят на  2,4 %. 

Ключові слова: свині, технологія утримання, станкове обладнання, 

продуктивність, поросята. 

 

Pundyk V., Tesak H. Productive qualities of sows and safety of piglets 

for keeping in easel with advanced elements 

The available easel equipment on pig farms in the Carpathian region for 

keeping suckling sows does not always meet international requirements. After 

analyzing the monitoring data of existing types of machines for farrowing and 

keeping suckling sows, we found that the improvement of individual elements of 

machines can significantly optimize the physiological and hygienic conditions of 

their maintenance, increase the free movement of sows, significantly reducing 

hypodynamia without reducing the area and comfortable keeping conditions for 

newborn piglets and suckling piglets. 

Due to the fact that pregnant sows are in the machine before farrowing 3‒5 

days, and after farrowing 21‒35 days or more, there is a need to improve their 

conditions, namely to ensure the possibility of free movement in the area of cell 

placement. Therefore, we proposed a device for a removable side wall of the 

machine in order to increase the space for the sow exercise, as well as to activate the 

game behavior between the sow and the offspring. The device consists of the 

following main parts: the upper and lower fastenings of the side wall to the base of 

the machine, as well as two S-shaped structures made of stainless steel with a 

diameter of 6 mm. Using the device is possible in two ways. 

For optimal access of piglets to the sow’s nipples, it is proposed to 

increase the floor at the place where the sow is 1‒3 cm. Raising the space under the 

sow provides piglets with better access to the lower row of nipples, so that they are 

freely located around the sow. And since the place is raised directly only under the 

sow, piglets can freely move around the "mother" front and back. The lifting 

structure is made from hard-alloy plastic or hard rubber 2 cm thick, 60 cm wide and 

80‒120 cm long. It is fastened to the machine base using self-tapping screws 

(screws), if the base is plastic or expansion bolts, if the base is made from grating 

concrete. 

Based on the selected individual structural elements of the machines for 

lactating sows, the improvement of which optimally ensures their biological 

characteristics of keeping, an experimental model of the machine for keeping 

lactating sows and piglets was made. 

It was found that the content of sows and piglets in machines with 

advanced elements provides an increase in live mass of the nest by 3,9 kg and 

increase the safety of piglets by 2,4 %. 

Key words: pigs, technology of keeping, easel equipment, productivity, 

piglets. 

 

Вступ. Перед вітчизняною наукою стоїть завдання розробити та 

впровадити нові, ефективні і дешеві технології утримання свиней 
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різних статево-вікових груп, продуктивні та відтворювальні якості 

яких значною мірою визначаються інтенсивністю їх росту та розвитку 

на ранніх етапах життя [2‒5, 9, 10, 12, 17]. Тому період вагітності, 

опоросів у свиноматок та утримання підсисних поросят є надзвичайно 

важливим, а забезпечення комфортних умов для тварин є одним із 

основних і відповідальних етапів у сучасних технологіях ведення 

промислового свинарства. Саме тому в нашій державі та країнах світу 

з розвинутим свинарством ведуть науково-практичні дослідження 

щодо вдосконалення систем і технологій утримання та станкового 

обладнання для підсисних свиноматок [2, 6, 8, 10, 11, 13‒15, 19‒26, 

31‒33, 34]. 

Основні показники високої репродуктивної здатності 

свиноматок ‒ це багатоплідність, молочність та збереженість поросят. 

Тому облаштування місця опоросу є важливим етапом у промисловому 

свинарстві. У станках для підсисних свиноматок важливу роль 

відіграють тип, форма, будова підлоги, а також матеріал, з якого вона 

виготовлена [5, 7, 8, 11, 14, 16‒18, 21, 28, 29]. 

Основні параметри добрих результатів опоросу ‒ висока 

продуктивність свиноматок і низька смертність поросят. Водночас 

важливо облашувати місце опоросу таким обладнанням, яке 

забезпечить безпечні роди свиноматкам і комфорт поросятам у перші 

дні життя [5‒11, 14‒20, 22‒24, 26, 27, 30‒34]. 

Тому метою нашої роботи було вивчити продуктивні якості 

свиноматок та збереженість поросят при їх утриманні у станках з 

удосконаленими елементами. 

Матеріали і методи. Методологічною основою науково-

практичних досліджень у цьому напрямі є сучасні вітчизняні і світові 

досягнення у технології утримання свиноматок.  

У процесі проведення досліджень використано такі методи і 

прийоми: 

‒ монографічний (результати проведених досліджень 

організаційно-технологічних умов господарств); 

‒ економіко-статистичний (моніторинг станків різних 

конструкцій і встановлення оптимального варіанта для утримання 

підсисних свиноматок). 

Впродовж минулих років ми проведли серію досліджень з 

удосконалення станкового обладнання для підсисних свиноматок і 

поросят, зокрема виділили окремі елементи, які оптимально 

забезпечують біологічні особливості їх утримання.  

Експериментальні дослідження проведено в умовах 

свинарського господарства Львівської області на свиноматках великої 
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білої породи, по 3 голови у кожній, підібраних за принципом аналогів 

за віком, живою масою і датою парування. Дослід проводили протягом 

підсисного періоду.  

Для дослідної групи підготовлено станки з удосконаленими 

елементами (підняття місця, де знаходиться свиноматка, на 2 см та 

пристрою знімної бічної стінки станка). Контрольну групу тварин 

утримували в станках серійного виробництва.  

Репродуктивні якості свиноматок визначали за показниками 

багатоплідності, великоплідності, молочності, живої маси поросят і 

маси гнізда при відлученні, збереженості приплоду. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовано методом 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Обчислювали середні арифметичні величини (М) та похибки середніх 

арифметичних величин (±m). Для розрахунків було використано 

комп’ютерну програму MS Excel. 

Результати та обговорення. Проаналізувавши дані моніторингу 

наявних типів станків для опоросу та утримання підсисних свиноматок, 

ми виявлили, що удосконалення окремих елементів станків може 

суттєво оптимізувати фізіолого-гігієнічні умови їх утримання, 

збільшити можливість вільного руху свиноматки, значно зменшивши 

гіподинамію без зниження площі та комфортних умов утримання для 

новонароджених поросят та поросят-сисунів. У переглянутих станках 

вітчизняного і зарубіжного виробництва місце під свиноматкою має 

рівну поверхню незалежно від матеріалу, з якого вона виготовлена. 

Однак спираючись на власні спостереження та досвід персоналу 

комплексів і свиноферм, ми встановили, що коли повновікова 

свиноматка лягає на рівну поверхню для годівлі поросят, вона часто 

підминає під себе нижній ряд сосків, ускладнюючи доступ до них 

поросят, особливо в перші 5‒7 діб після народження. Піднесення місця 

під свиноматкою забезпечує поросятам кращий доступ до сосків, так 

що вони вільно розташовуються навколо неї. І оскільки місце підняте 

безпосередньо тільки під свиноматкою, поросята можуть 

безперешкодно пересуватися повз неї спереду і ззаду (рис.). 

Підняття місця під свиноматкою здійснюється шляхом 

встановлення плит з пластику або твердої гуми товщиною 2‒3 см, 

довжиною 80 см і шириною 60 см та їх кріпленням до основи станка за 

допомогою самонарізів (шурупів), якщо підлога пластикова щілинна, 

або розширюючих болтів, якщо основа з решітчастого бетону, що дає 

можливість вільного доступу поросят до нижнього ряду сосків 

свиноматки під час годівлі. 
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Рис. Підняття місця під свиноматкою 

 

У звʼязку з тим, що супоросна свиноматка перебуває у станку до 

опоросу 3‒5 діб,  після ‒ 21‒35 діб та більше (за попередніми 

розрахунками, 40‒45 діб до відлучення поросят), виникає потреба 

поліпшити умови її утримання, а саме забезпечити можливість 

вільного пересування у зоні кліткового розміщення. Тому ми 

пропонуємо пристрій для знімної бічної стінки станка, щоб збільшити 

простір для моціону свиноматки, а також активувати її ігрову 

поведінку з приплодом. 

Пристрій складається із таких основних частин: верхнього і 

нижнього кріплення бокової стінки до основи станка, а також двох S-

подібних конструкцій з нержавіючого металу діаметром 6 мм. Для 

додаткового підсилення кріплення знімної бокової стінки 

використовують розширюючі болти, самозатягуючі капронові хомути і 

конструкцію у вигляді штиря для кріплення передньої частини знімної 

стінки до стіни. 

Використання пристрою можливе двома варіантами – з 

обмеженням рухливості свиноматок у перші дні після опоросу та зі 

збільшенням вільної площі для пересування по станку через 3‒5 діб 

після опоросу. 

Аналіз показників продуктивності піддослідних тварин свідчить, 

що у свиноматок дослідної групи порівняно з контрольною  значних 

відмінностей за багатоплідністю та молочністю не виявлено (табл.). 

Однак жива маса поросят, яких утримували у станках з 

удосконаленими елементами, порівняно з тваринами у станках 

серійного виробництва є вищою на 3,9 кг (5,0 %). На нашу думку, це 

зумовлено кращим доступом поросят до нижнього ряду сосків 

свиноматки.  
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Продуктивність свиноматок при утриманні в станках з 

удосконаленими елементами і станках серійного виробництва (М ± 

m, n = 3) 

Показники 

продуктивності 

Станки 

серійного 

виробництва 

з удосконаленими 

елементами 

Багатоплідність, гол. 12,6 ± 0,58 12,5 ± 0,47 

Великоплідність, кг 1,25 ± 0,0 1,28 ± 0,0 

Молочність, кг 47,3 ± 2,43 48,5 ± 1,97 

Жива маса гнізда при 

відлученні, кг 77,3 ± 0,98 81,2 ± 1,18 

Збереженість, % 89,7 92,1 

 

Також слід відзначити, що показник збереженості поросят, яких  

утримували у станках з удосконаленими елементами, є більшим на  

2,4 % ніж у тварин, яких утримували у станках серійного виробництва 

(92,1 проти 89,7 %). Варто наголосити, що збереженість поросят при 

відлученні є головним показником, який характеризує відтворювальні 

якості свиноматок. На нашу думку, це зумовлено поліпшенням умов 

утримання свиноматки, збільшенням простору для її моціону, а також 

активацією її ігрової поведінки з приплодом. 

Висновки. Проведене вдосконалення станкового обладнання 

забезпечує доступ поросят до нижнього ряду сосків свиноматки та 

ствоює кращі умови для її утримання до та після опоросу. 

Утримання свиноматок з приплодом у станках з 

удосконаленими елементами сприяє збільшенню живої маси гнізда на 

3,9 кг та підвищенню збереженості поросят на  2,4 %. 
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