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Практичне заняття №26 

КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ СВИНЕЙ 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомитися з технологіями утримання 

свиней та вивчити будову і правила експлуатації обладнання для їх 

утримання. 

1. Завдання для самостійної підготовки  

Вивчити: 

–  системи утримання свиней [2, с.280…281; 6, с.29…37];  

–  стадії утримання свиней [12, с. 11…12]. 

Ознайомитися: 

- зі структурою та призначенням виробничих приміщень 

свиноферми. 

Скласти звіт по роботі: 

– номер, найменування та мета роботи; 

– системи утримання свиней; 

– стадії утримання свиней. 

2. Питання для самопідготовки  

2.1 Класифікація і призначення виробничих приміщень на 

свинофермі. 

2.2 Системи утримання свиней. Дати їх стислу характеристику. 

2.3 Стадії утримання свиней. Охарактеризувати їх. 

 

3. Теоретичні відомості 

3.1 Приміщення для утримання свиней 

Виробничі приміщення свиноферм та комплексів за своїм 

призначенням розподіляють на основні та обслуговуючі. 

В основних виробничих приміщеннях утримують тварин. До них 

відносяться свинарники-маточники; свинарники для утримання 

кнурів; свинарники для холостих і умовно поросних свиноматок (до 

встановлення фактичної поросності); свинарники для кнурів-

пробників; свинарники для свиноматок із встановленою поросністю; 

приміщення для відлучених поросят; приміщення для ремонтного 

молодняка; свинарники-відгодівельники. 

Обслуговуючі приміщення – це кормоцехи; санітарно-

ветеринарні, складські та допоміжні споруди тощо. 
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Для свинарських ферм і комплексів найдоцільнішим являється 

павільйонний тип забудови, коли свинарники розміщують окремо 

один від одного. При такій забудові можлива організація вигулів та 

забезпечення природного освітлення приміщень. Технологічні 

розриви між свинарниками повинні становити 18…20 м. 

Для проведення заходів санітарної обробки і дезінфекції 

приміщень свинарники розділяють суцільними перегородками на 

ізольовані секції. Місткість секцій визначається залежно від розміру 

технологічних груп, але не повинна перевищувати 60 маток у 

свинарниках-маточниках, 600 відлучених поросят, 1200 свиней на 

відгодівлі. 

 

3.2 Системи і стадії утримання свиней 

Системи утримання свиней. Застосовують безвигульну та 

вигульну системи утримання свиней. 

Безвигульна система утримання найпоширеніша на великих 

тваринницьких підприємствах. При цій системі тварин від 

народження до реалізації утримують у приміщеннях з 

індивідуальними або груповими станками. Іноді практикують 

клітково-ярусне утримання. Інтенсивне ведення свинарства при 

цілорічному безвигульному утриманні всіх вікових і виробничих груп 

свиней нерідко веде до ослаблення конституції, зниження їх 

резистентності (здатність організму чинити опір шкідливим факторам, 

які можуть викликати інфекційне захворювання) та продуктивності. 

Тому для підприємств племінного напрямку, а також для кнурів-

плідників, свиноматок і ремонтного молодняка промислових 

репродукторів доцільно рекомендувати вигульну систему утримання. 

Вигульну систему підрозділяють на режимно-вигульну і вільно-

вигульну. При режимно-вигульному утриманні тварини можуть 

виходити з приміщень на вигульні майданчики лише в час, 

передбачений розпорядком дня, а при вільно-вигульному вони мають 

вільний доступ до місця вигулу. Вигули, як правило, розміщують 

уздовж стін свинарників і розділяють на окремі секції. Розмір секцій 

визначається поголів’ям свиней в окремих групах (при груповому 

утриманні) або кількістю тварин, що обслуговуються одним 

оператором (при утриманні тварин в індивідуальних станках). 
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Норма площі вигулів для кнурів і поросних свиноматок (за 10-15 

днів до опоросу), а також підсисних свиноматок з поросятами 

становить 10 м2 на одну голову, для свиноматок холостих і першого 

періоду поросності - 5 м2, ремонтного та відгодівельного молодняка 

(при вигульній системі утримання у південних районах) - відповідно 

1,5 і 0,8 м2. Вигульні майданчики повинні мати суцільне тверде по-

криття. 

Приміщення для літньо-табірного утримання будують за типом 

стаціонарних будівель або у вигляді пересувних споруд. 

Стадії утримання свиней. В останні роки застосовують одно-

дво- і тристадійне утримання свиней. 

При одностадійному (гніздовому) варіанті поросят після 

відлучення вирощують у маточних станках і до закінчення відгодівлі 

утримують без перегрупування. У цьому випадку на фермах і 

комплексах обладнують лише два типи приміщень - для холостих і 

поросних свиноматок, а також свинарники-маточники для опоросу та 

утримання поросят протягом всього наступного періоду їх 

вирощування та відгодівлі до реалізації. 

На тваринницьких комплексах потужністю 12 і 24 тис. свиней 

застосовують двостадійне утримання, за якого поросят залишають у 

приміщеннях для підсисних свиноматок до тримісячного віку, а потім 

переводять у відгодівельники. 

При галузевій спеціалізації господарств найпоширеніший 

тристадійний спосіб утримання, за якого молодняк тричі послідовно 

переміщують у нові приміщення: при відлученні, після вирощування 

до 3-4-місячного віку і після дорощування при переході до заключної 

фази відгодівлі. 

Вибір того чи іншого варіанту залежить від конкретних умов 

господарства (обсягу виробництва, наявності приміщень. їх 

планування тощо). 

Перехід на одно- або двостадійне вирощування дозволяє 

підвищити середньодобовий приріст тварин. Особливо перспективним 

вважається гніздовий спосіб вирощування молодняка, за якого 

стресовий стан тварин, обумовлений переміщеннями і 

перегрупуваннями, усувається зовсім або зводиться до мінімуму. 

Перевага тристадійного способу вирощування в тому, що для 

різних статевовікових груп тварин з’являється можливість полегшити 
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диференційоване виконання механізованих технологічних 

процесів (напування, роздавання кормів, прибирання гною, 

забезпечення мікроклімату), підвищується ефективність використання 

виробничих приміщень (площ) та засобів механізації. 

 

  

 


