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Контрольна 
відгодівля свиней

Авжеж, важливо мати сприятли-
ві умови щодо утримання й го-
дівлі тварин, певну технологію 

виробництва, висококваліфікований 
персонал. Проте, іноді, не завжди ми 
отримуємо бажаний результат. Серйо-
зні досягнення і відкриття у тварин-
ництві досягаються здебільшого на 
основі раціонального відбору та під-
бору тварин. Водночас, гарантований 
відбір кращих за конституцією й ге-
нетикою тварин, а також поліпшення 
продуктивних якостей у наступних 
поколіннях більшою мірою забез-
печується найбільш точною оцінкою 
їх спадкових якостей. Тому питання 
оцінки генотипу є провідним напрям-
ком серед питань селекції свиней.

Фахівці зі свинарства компанії 
«Агролайф корми» пропонують Вам 
розглянути унікальну методику що-
до оцінки тварин за м’ясними та від-
годівельними якостями. Організація 
контрольної відгодівлі потомства за 

цією методикою має на меті швидке 
вдосконалення стад свиней шляхом 
підбору кнурів-плідників і маток, по-
томство яких дає кращі результати 
за енергією росту, витратами корму і 
м’ясними якостями. Для проведення 
контрольної відгодівлі в господарстві 
відводиться наявне приміщення або 
його частина, залежно від кількості 
підконтрольних підсвинків із розра-
хунку не менше 1,2 м2 площі на голову.

У приміщенні повинні бути створе-
ні умови для підтримки температури 
16-18°С за відносної вологості повітря 
65-80% протягом усього року. Свинар-
ник обладнується годівницями для 
кожного станка, вагами для розважу-
вання кормів і зважування тварин.

Передусім за відгодівельними та 
м’ясними якостями оцінюються кнури-
плідники, призначені до переведення 
в основне стадо. Для перевірки, на-
самперед, відбирають молодих, най-
кращих у лінії перспективних кнурів.

Щоб перевірити молодих кнурів 
за їхнім потомством, під час підбору 
пар передбачають відбір свиней різ-
них породних поєднань від різних 
свиноматок, тим паче, що в нашій кра-
їні господарства використовують зде-
більшого метод штучного осіменіння, 
що дає можливість швидко відібрати 
необхідну кількість тварин для прове-
дення контрольної відгодівлі.

Для оцінки кнурів та свиноматок 
за якістю нащадків, необхідно відібра-
ти щонайменше 12 голів нормально 
розвинутих поросят, бажано напри-
кінці підсисного періоду (як правило, 
20-25 день життя).

Для оцінки свиноматок за відго-
дівельними і м’ясними якостями від-
бирають, як правило, перевірених 
маток. Маток із двома-трьома опоро-
сами допускають до перевірки лише 
з числа виключно цінних тварин, що 
мають у стаді потомство, а також для 
перевірки виробників і вивчення по-

Серед багатьох чинників, що впливають на загальний результат продуктивності тварин, багато 
хто звертає увагу на генетичний потенціал. Але як господарю правильно зрозуміти свій вибір, 
провести аналіз, ввести корективи, отримати бажаний результат?
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єднань між кнурами й матками, або 
лініями й родинними групами. Крім 
ветеринарної обробки проти інфек-
ційних захворювань, тварин, призна-
чених для контрольної відгодівлі, під-
дають дегельмінтизації.

Вибір комбікорму   
та типу годівлі
Оскільки на кожному підприємстві 

інгредієнти різні за якістю і видом, а 
також мають різноманітну технологію 
виробництва, спеціалісти ТМ KORMIL 
розробили низку високоякісних та 
ефективних продуктів (БВМД, премік-
си, готові повнораціонні комбікорми, 
спеціальні домішки та добавки).

Контрольну відгодівлю проводять 
на комбікормі, що повністю відпові-
дає потребам тварин згідно з їхньою 
фізіологією та віком (попередньо 
проводяться лабораторні досліджен-
ня сировини). Зокрема кожен клієнт, 
який працює з нами, має можливість 
визначити якісні та кількісні показни-
ки сировини в нашій лабораторії, яка 
відповідає загальним європейським 
та світовим стандартам.

Годують підсвинків досхочу, 2-3 ра-
зи на день, не допускаючи залишків 
і втрат корму. Кількість згодованих 
кормів записуються за кожним стан-
ком. Обліковий період починають 
після досягнення підсвинками 25 кг 
живої ваги в середньому з гнізда й 
закінчують після досягнення кожним 
підсвинком живої ваги в 95 кг. Перше 
зважування (для постановки на від-
годівлю й початку обліку) й останнє 
зважування (для зняття з відгодівлі та 
закінчення обліку) проводяться після 
12-годинної голодної витримки.

Зважування підсвинків у період 
відгодівлі проводиться один раз на 
місяць в одне й теж число кожного 
місяця. Дані приростів заносять у зо-
шит обліку. У зазначений зошит зано-
сять також відомості про походження 
підсвинків, їх номери, живу вагу, дати 
народження, інформацію про батьків, 
початок і закінчення відгодівлі та ін.

Після закінчення відгодівлі тварин 
відправляють для контрольного за-
бою на м’ясокомбінат або забійний 
пункт. До моменту забою вони міс-
тяться окремо від інших тварин.

Оцінка кнурів і маток 
Оцінку кнурів і маток проводять за 

наступними показниками:
 • вік, за якого досягнуто живу вагу в 

95 кг;
 • середньодобовий приріст за пері-

од відгодівлі від 25 до 95 кг живої 
ваги;

 • витрата кормів у кормових оди-
ницях на 1 кг приросту за той же 
період;

 • забійна вага (включається: вага 
парної туші зі шкірою, головою, ма-
сою ніг, ниркового жиру);

 • довжина охолодженої туші від пе-
реднього краю лонної кістки до 
передньої поверхні першого ший-
ного хребця (вимірювання прово-
диться в лежачому положенні, на 
столі);

 • товщина хребтового шпику над 6-7 
грудними хребцями.
На підставі даних контрольної від-

годівлі позакласних за скоростигліс-
тю, оплатою корму, незадовільних за 
якостями маток і кнурів вибракову-
ють. Під час складання плану злучки 

пари підбирають з урахуванням закрі-
плення та розвитку високої скорости-
глості, оплати корму й бажаних м’ясо-
відгодівельних якостей.

Для успішної та якісної відгодівлі 
свиней необхідні відповідні корми. 
Торгова марка Kormil створила де-
кілька лінійок продуктів, з яких можна 
зробити якісні корми. Враховуючи по-
бажання та технічні можливості клі-
єнтів, а також генетичний потенціал 
свиней на відгодівлі, в асортименті є 
продукти від білково-вітамінних до-
бавок до мінерально-вітамінних пре-
міксів. Найпопулярніші серед них - це 
премікси Herbal та Herbal MAX із до-
даванням активних речовин насіння 
фенхелю та анісу. Також цікаві БМВД 
лінійки Forte, які містять сушені ово-
чі – томат, перець болгарський та пе-
рець гострий. Всі ці продукти на ринку 
України реалізуються вже понад 5 ро-
ків, і вони розроблені з таким роз-
рахунком, щоб свиням було не тіль-
ки поживно, але і смачно. Також для 
приватного сектору є лінійка БМВД 
Optimum із додаванням сушених про-
дуктів: моркви, часнику та гарбуза.

Потрібно пам’ятати, що успішна 
відгодівля свиней залежить не лише 
від якості корму, але і від умов утри-
мання тварин. 
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