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Приємним і вже традиційним доповнен ням 
до доповідної частини семінару були розі-
граші призів від спонсорів. Утім, ложечку 

дьогтю в цю діжку меду додало вимушене припи-
нення останнього виступу нашого постійного допо-
відача з майстер-класом із набрякової хвороби по-
росят Василя Усатенка. Та попри це, відвідувачі се-
мінару отримали велику кількість важливої та 
актуальної інформації від інших доповідачів. 

Новини від компаній

Постійні партнери журналу під час семінару пре-
зентували свої новинки для вітчизняних виробни-
ків свинини. Так, представник компанії «Шауманн 
Агрі» Манфред Пфайфенбергер у своїй доповіді 
«Новітні концепти Шауманн для економічної годів-
лі свиней» розповів про раціональну годівлю свино-
маток. А саме про те, що основою такої годівлі є – 
вода. Працівники сучасних свиногосподарств часті-
ше замислюються про якість корму, однак дуже 
рідко – про якість води. Дослідження голландських 
вчених показали, що за вирощування поросят-сису-
нів до якості питної води потрібно ставити такі самі 
високі вимоги, як і до годування дітей. А дорослі 
свині, особливо свиноматки під час підсисного пері-

оду, потребують дуже великої кількості якісної 
води. Адже за її нестачі в останніх виникають запа-
лення сечового міхура і нирок, ММА, ускладню-
ються опороси, а у поросят на всіх етапах вирощу-
вання можуть виникнути розлади шлунку. Тож у 
середньому оптимальна норма витрати води на 1 
свиноматку в день становить 1/10 маси тіла. Тому 
слід повністю задовольняти потребу тварин у воді.

Представник компанії «Шауер Агротронік» Вік-
тор Андрійченко під час доповіді «Новинки техноло-
гічного обладнання для годівлі та утримання свиней» 
розповів про переваги рідкої годівлі свиней, які пе-
ребувають на відгодівлі. Завдяки сучасному облад-
нанню наявність комбікормового заводу в господар-
стві не обов’язкова – кормові компоненти можна 

змішувати самостійно відповідно до рецепту. З та-
ким обладнанням легко підтримувати гігієну як са-
мого корму (система дезінфекції озоном), так і об-
ладнання (розпилювач кислоти). Також система 
транспордерної годівлі свиноматок сприяє поліп-
шенню здоров’я тварин у разі групового утримання.

Про позбавлення тварин болю, як головне завдан-
ня успішного ведення тваринництва, розповів пред-
ставник компанії «Байєр» Олександр Костюк. За-

У рамках виставки Agro Animal Show наша редакція провела черговий семінар 
із «Ефективного свинарства». А оскільки він, як власне і виставка, відбувся на 
новому місці, ми вирішили і тему підібрати відповідну: «Що нового у свинарстві?».
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звичай після опоросу в свиноматок змінюється по-
ведінка, що зумовлено больовим синдромом. Задля 
швидкого відновлення тварини, збереження апети-
ту, профілактики ускладнень та змін кондицій тіла 
після опоросу можна застосовувати зареєстровані 
нестероїдні протизапальні препарати. Завдяки 
зменшенню больового синдрому свиноматки ста-
ють менш агресивними, в них поліпшується моло-
ковіддача вже на 3-й день після опоросу.

«Старі» питання під новим кутом

Для європейських свинарів усе ще залишається 
актуальною загроза ураження свинопоголів’я аф-
риканською чумою свиней. Але, приміром, обізнані 
в цьому питанні німецькі фермери вже активно 
вживають заходів щодо запобігання потрапляння 
АЧС у країну. Про це розповів Президент земельної 
служби Нижньої Саксонії з питань захисту спожи-
вачів та безпечності продуктів харчування (LAVES), 
Німеччина, професор Ебергард Гаунхорст під час 
доповіді «Біобезпека і контроль поширення АЧС та 
інших небезпечних хвороб у свинарстві». Профі-
лактичні заходи – це запобіжна міра проти зане-
сення збудника (туризм і мисливство), проведення 
заходів з біобезпеки і програм раннього розпізна-
вання та моніторингу (дослідження на КЧС та АЧС, 
проби патматеріалів). У разі спалаху АЧС серед до-
машніх свиней у Нижній Саксонії заплановано про-
ведення відповідних заходів: забій усього поголів’я 
ураженого господарства, призупинення його діяль-
ності (на 72 год), визначення карантинних (min раді-
ус 15 км) і областей спостереження. А всі витрати 
інфікованого господарства покриваються через 
протиепізоотичну касу.

Своїм практичним досвідом використання гі-
бридного жита КВС у годівлі свиней поділився Вой-
чех Банковський із «Агропродсервісу» (Перспекти-
ви і досягнення використання гібридного жита в 
свинарстві). Поряд із перевагами, як-от: морозо-
стійкість, відсутність природно-кліматичних обме-

жень та невибагливість до ґрунтів за вирощування, 
ця культура має й свої недоліки: вміст деяких анти-
поживних речовин. Та у свинарстві вагомою пере-
вагою введення гібридного жита у раціон тварин є 
його позитивний вплив на прояв охоти в свинома-
ток. У господарстві поросним свиноматкам згодову-
ють 20% жита у комбікормі, лактуючим – 15%, сви-
ням на фінішній стадії відгодівлі – 30%.

Аби підтримати статус здоров’я свинопоголів’я на 
високому рівні, прогресивні фермери дедалі частіше 
відмовляються або зменшують використання анти-
біотиків у виробництві. Своїм позитивним досвідом 
у цьому питанні поділився Томас Бруннер із АФ «Аг-
роплюс 2006». Його доповідь «Система «Тимошівка»: 
свинарство без антибіотиків» зацікавила виробни-
ків, які хочуть отримувати рентабельний продукт і 
зберегти стадо свиней здоровим. Уже давно попу-
лярна в Європі течія безантибіотикового виробни-
цтва свинини потроху набирає обертів і в Україні.

Нововведення 2018 року

Основною новиною цього року для українських 
тваринників, напевно, став Закон «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про харчо-
ві продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров'я та благополуччя тварин», 
який набирає чинності 4 квітня 2018 р.

Віктор Мироненко із юридичної компанії «Алек-
сандров і партнери» розповів про основні моменти 
закону, важливі для свинарства. Так, згідно з ним 

заходи державного контролю здійснюватимуться у 
формі аудиту, інспектування, перед- та післязабій-
ного огляду, відбору зразків, лабораторного дослі-
дження (випробування), документальної перевірки, 
перевірки відповідності та фізичної. У межах захо-
дів державного контролю здійснюється державний 
моніторинг, який виконує Держпродспоживслуж-
ба. Своєю чергою оператори ринку, до яких нале-
жать і свиногосподарства, під час відбору зразків 
державними інспекторами мають право одержува-
ти додаткові зразки для проведення альтернативно-
го лабораторного дослідження (випробування).

Можливо, цей закон цьогоріч і буде головною 
новинкою, та сподіваємося, що він не усклад-
нить роботу вітчизняних свинарів, а, може, й 
нав паки – полегшить її.  
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