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За інформацією компанії UTAGRO

Ваші поросята повинні 
отримувати найкраще 
Міцне здоров’я, розмір та однорідність гнізда є найважливішими показниками майбутньої продуктивності 
поросят. Для нормалізації ваги недогодованих поросят багато свинарів застосовують різні методи, одним з яких є 
використання замінників молока.

Замінники молока для поросят 
можуть використовуватись у 
різних ситуаціях, в одних ви-

падках - як тимчасове вирішення 
проблеми, пов’язаної з недостатньою 
кількістю молока, виробленого свино-
маткою, в інших випадках - при струк-
турному підході, так як кількість поро-
сят у гнізді стабільно збільшується.

Сьогодні рідкий замінник молока 
використовується майже в кожному 
господарстві, особливо в Європі, де 
кількість поросят, вироблених гіперп-
лодовими свиноматками за рік, пере-
валює за 35.

Хоча в наші дні виробники отри-
мують багатоплідні гнізда завдяки до-
сягненням у генетиці (а також покра-
щенню харчування, стану здоров’я, 
менеджменту, обладнання тощо), 
справи з молочною продуктивністю 
свиноматок бажають бути кращими. 
Тепер, коли збільшується чисельність 
приплоду, зрозуміло, що загальна про-
дуктивність молока також збільшуєть-
ся, але не пропорційно. Таким чином, 
з кожним додатковим поросям у гнізді 
кількість споживаного молока однією 

твариною фактично зменшується.
Слід підкреслити, що, хоча це було 

б цілком прийнятним з комерційної 
точки зору, але ми не можемо замі-
нити молоко свиноматки повністю. 
Тобто, за всіх досягнень у науці, за-
безпечення більшості поживних ре-
човин для новонароджених поросят, 
як і раніше, залежить від свиноматки. 
Незважаючи на те, що вирощування 
при повному штучному вигодовуван-
ні можливе, як і раніше, широко ви-
знається, що за сучасних виробничих 
умов вигодовування гнізда свиномат-
кою є більш ефективним і безпечним 
методом, порівняно з дуже раннім від-
лученням поросят і вирощуванням їх 
за допомогою замінників молока.

Будучи в центрі уваги, замінники 
молока з точки зору технології роз-
глядаються тільки як часткова замі-
на, або, швидше, як «підтримка» для 
натурального молока. Якщо все ро-
бити правильно - забезпечити недо-
годоване гніздо відповідним типом 
замінника молока вчасно і в потрібній 
кількості - безліч поросят, які інакше 
могли б бути втрачені, будуть збере-

жені, а також підтримуватиметься за-
довільний рівень їхнього зростання 
протягом усього життя.

Доповнення до молока. Най-
більш поширеним застосуванням за-
мінників молока є їхнє доповнення 
до молока для поросят під свиномат-
кою. У більшості випадків це ситуації, 
коли гіперплодовитим свиноматкам 
при вирощуванні молодняку необ-
хідна «рука допомоги». Крім того, до-
сить часто у деяких свиноматок, не-
залежно від рівня плодовитості може 
спостерігатися скорочення кількості 
молока через проблеми зі здоров’ям 
(наприклад, метрит, мастит, агалактія), 
зниження апетиту або стресових умов 
навколишнього середовища (напри-
клад, літня спека); інші свиноматки, з 
достатньою молочністю, можуть не 
забезпечити своє гніздо молоком че-
рез недостатньо функціональні соски. 
Без сумніву, найкращим рішенням при 
нестачі молока є підсадження поросят 
до прийомних свиноматок.

Однак це не завжди можливо, тому 
що при виникненні подібних проблем 
може не виявитися достатньої кількос-
ті прийомних свиноматок, або порося-
та можуть бути достатньо дорослими 
для підсадження до такої свиномат-
ки. При обмеженій кількості молока, 
конкуренція серед поросят стає дуже 
сильною, і якщо немає зовнішнього 
джерела поживних речовин, темпи 
зростання та виживання ідуть на спад. 
За таких обставин рідкий замінник мо-
лока є ідеальним рішенням, особливо 
для маленьких поросят.

Замінники молока використову-
ються також як крайній засіб при ви-
рощуванні поросят-сиріт без свино-
матки, коли прийомних свиноматок 
немає. Поросята, після отримання 
необхідної кількості молозива, роз-
поділяються по невеликим групам (до 
десяти поросят) в брудер, де гігієнічні 
та екологічні умови повністю конт-



22

Свинарство

ролюються, і є можливість організації 
догляду на високому рівні.

 Застосування після відлучення. 
Термін «вологе» відлучення означає 
концепцію, при якій все гніздо або 
групи молодих поросят відразу після 
відлучення годують рідким замінни-
ком молока на додаток до сухого кор-
му (зазвичай підживлення) протягом 
2-5 днів. Дослідження показали, що 
«вологі» відлучення поросят допо-
магають подолати звичайні розлади 
травлення, пов’язані з раннім відлу-
ченням. При «вологому» відлученні 
травна система легше адаптується до 
сухого корму, запобігає діареї, і поро-
сята швидше набирають вагу.

Однак успіх цієї системи багато в 
чому залежить від правильної орга-
нізації вигодовування рідким видом 
корму, це вимагає збільшення витрат 
(додаткове обладнання) та робочої 
сили. Загалом протягом п’яти днів на 
поросят витрачається близько 1,0 кг 
сухого замінника молока, і вони на-
бирають приблизно на 1-2 кг більше, 
ніж поросята, які споживають тільки 
сухий корм.

Поступове зменшення подачі рід-
кого молока до відлучення змушує 
поросят шукати інше джерело пожив-
них речовин для задоволення своїх 
потреб.

Правильний вибір 
замінника молока 
Це важливе завдання кожного 

фермера, адже замінник повинен іде-
ально підходити для ваших поросят та 
допомогти їм розкрити весь потенці-
ал продуктивності. Тому вкрай важли-
во бути впевненими в його якості та 
ефективності. Й із усіх пропозицій на 
ринку обрати найкращій. 

Компанія UTAGRO, пропонуючи 
своїм клієнтам повний цикл ефектив-
ної годівлі, з розумінням української 
сировини та свинарства, побачила, 
що в Україні немає якісного та доступ-
ного по ціні ЗЦМ. Для клієнтів компанії 
з величезного спектру продукції було 
відібрано розробку французького ви-
робника Lacto Production. А саме по 
2 продукти для поросят, для телят та 
козенят з ягнятами.

Перший замінник молока для по-
росят Pigletop Sl System в своєму 
складі містить 23% сирого протеїну і 
18% жиру та має ряд переваг:

 É Містить дуже високий відсоток 

молочних продуктів → легкоза-
своюваний протеїн гарантує ви-
соку продуктивність поросят та 
стабільний приріст маси;

 É Ретельно підібраний жир → додає 
енергію для швидкого зростання;

 É Вітаміни та мінерали → містить 
збалансований комплекс важли-
вих для зростання та розвитку 
компонентів;

 É Надійність →  стабільна та незмінна 
якість підходить як для споживан-
ня з відра, так і для автоматичних 
систем годування;

 É Має приємний смак та запах;
 É Безпека травлення →  містить про- 

біотик (Enterococcus Faecium), який 
діє як захисний бар’єр для мікро-
біоти кишечника;

 É Сприяє збереженню поросят в 
підсисний період.
Молочний концентрат Lacto Baby 

Milk 18-18 System – це спеціальна 
рецептура молочних інгредієнтів та 
основних поживних речовин, ретель-
но збалансована для сприяння при-
росту поросят без зайвих жирових 
відкладень. Надзвичайно смачний, з 
високим вмістом легко засвоюваного 
молочного білка. Містить 43% лактози 
(швидкодоступної енергії) та високо-
го вмісту жиру й відповідає потребам 
поросят, прискорюючи їх розвиток. 
Lacto Baby Milk 18-18 має стабільний 
склад, який гарантує безпечний старт,  
хороший рівень споживання, високий 
ріст та якість м’яса.

Переваги:
 É Оптимальна засвоюваність завдяки 

високому вмісту молочного білка;

 É Запобігає діареї;
 É Сприяє швидкому зростанню;
 É Має чудовий смак та запах;
 É Надійна та незмінна якість;
 É Позитивні економічні результати.

Ці продукти вже активно засто-
совуються на українських свино-
комплексах та показують відмінні 
результати. Так, наприклад, під час до-
слідження на ФГ «Старт» наші дослідні 
поросята мали +900 г на добу, порів-
няно з контрольною групою, завдяки 
випоюванню упродовж 24 дні суміш-
шю Lacto Baby Milk 18-18 в дозуванні 
160 г на 1 л води.

Також було проведено досліджен-
ня спільно з компанією «Барком».

Наш продукт Pigletop Sl System по-
ставили на слабшу групу і він показав 
високі результати (табл. 1).

На ринку наразі представлено ве-
ликий вибір замінників та концентра-
тів молока для поросят. UTAGRO впев-
нено пропонує Pigletop Sl System та 
Lacto Baby Milk 18-18, адже вони міс-
тять ефективно підібрані компоненти, 
в тому числі: жири, високоякісні мо-
лочні білки, що важливо - не рослин-
ного походження. Не менш ваговитим 
є їх доступна та конкурентна ціна. Цей 
аналог натурального продукту корис-
ний, фінансово вигідний і тварини 
швидко до нього звикають. 

Під час підготовки статі 
використовувались тези матеріалів 

д-ра Іоанніса Мавроміхаліса, 
дієтолог-консультанта міжнародного 

рівня, Іспанія

Табл. 1. Результати дослідження при застосуванні 
Pigletop Sl System поросятам

Показники Pigletop Sl 
System Конкурент

Кількість свиноматок в досліді, гол. 6 6
Кількість поросят на початок досліду, гол. 84 84

Загальна вага на початок досліду, кг 116,76 128,98

Середня вага на початок досліду, кг 1,390 1,535
Загальна вага в кінці досліду, кг 563 570
Кількість поросят на кінець досліду, гол. 81 80
Середня вага на кінець досліду, кг 6,951 7,125
Середній приріст за період, кг 5,56 5,59
Кількість днів лактації 26,67 25,83
DAGR 0,209 0,2016
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