
Альфонс Хесекер,
експерт із годівлі свиней, 

Німеччина

Для здешевлення раціонів у першу чергу потрібно зменшити витрати на кіло-

грам живої маси. Для цього треба:

• знати смакові вподобання свиней (не використовувати інгредієнти, які їм не до 

смаку);

•  контролювати форму та фракційність корму. Наприклад, згідно з дослідження-

ми, засвоюється лише 46% пшениці дрібного помелу, а решта — витрати;

•  стежити за роботою годівниць: якщо вони неправильно налаштовані,  загальні 

втрати корму можуть збільшитися на 20–25%;

•  складові корму замінювати альтернативними (дешевшими) лише тоді, коли ви 

впевнені, що тварини будуть добре їх споживати. При цьому поживність не по-

винна бути меншою, ніж у традиційних інгридієнтів (зменшення рівня протеїну в 

раціонах свиней вагою 9–115 кг може погано позначитися на прирості пісного 

м’яса);

•  не економити на раціонах для лактуючих свиноматок. Якщо вони погано їсти-

муть чи недотримуватимуть поживні речовини, це негативно позначиться на 

молочності.

Пам’ятайте, що зменшення конверсії на 0,1 збільшує економію корму на 8–9 кг/

голова!
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Коли йдеться про корми, частка яких у структурі собівартості  
сягає 70–75%, навіть незначна економія  
у межах 1–5% — це чималі суми.  
Є різні способи здешевити годівлю, деякі з них описані у статті.

сПосоБИ

ЗДеШеВленнЯ рАЦІонІВ

Василь Лимар, 
головний технолог  
ТОВ «Агропрайм Холдинг»

СпоСоби зниження Витрат 
на корми

Контроль якості вхідної 
сировини на поживність: уміст 
білка, клітковини, жиру тощо. 
Лабораторний контроль енер-
гетичної цінності складових 
(особливо білкових) і готового 
комбікорму дасть можливість 
отримати оптимальну енерге-
тичну цінність корму.

Уважно рахувати вар-
тість стартерних рецептів. Дос- 
лідним шляхом перевіряти до-
цільність використання дорогих 
добавок: рибного борошна, су-
хої крові, ЗЦМ сухої сироватки. 
Порахувати їх ефективність і  
використовувати у тих секто-
рах, де вони дають найбільший 
прибуток (наприклад, після від-
лучення, коли змінюється ра- 
ціон). 

Не перегодовуйте поросят. 
Слід пам’ятати, що ціль годівлі 
на дорощуванні — навчити тва-
рин самостійно споживати корм 
і адаптувати їх шлунково-киш-
ковий тракт до перетравлення 
грубих і дешевих кормів.

Відгодівля. Сучасна ге-
нетична селекція спрямована 
на збільшення пісності м’яса 
при низькій конверсії корму. 
Відповідно, чим менше накопи-
чується енергії в туші, тим гір-
ший апетит у свиней, крім того, 
у них зменшується шлунково-
кишковий тракт. Тому апетит 
тварин потребує постійної ува-
ги, особливо на фінальній стадії 
відгодівлі. Дані про споживання 
корму дуже важливі для плану-
вання кількісних і якісних по-
казників рецептур. Адже з рос-
том тварин норма споживання 
корму зростає, а конверсія — 
погіршується.

Рівень енергії й лізину 
в комбікормі потрібен макси-
мально відповідати потребам 
тварин. Тому упродовж від-
годівлі використовуйте два 
«гровери» і два «фінішери». До-
цільно вчасно проводити зміну 
корму, бо недостача лізину, так 
само, як і надлишок, погіршує 
прирости і конверсію. Як ре-
зультат, зростають витрати на 
корми.

Розділяйте тварин за 
статтю: прирости свинок і ка-
банчиків відрізняються, відпо-
відно, в той час, як одних перего-
довуєте, інші не демонструють 
бажаних приростів. 

Вчасно «знімайте» з від-
годівлі тварин, які досягли пла-
нової маси чи переводьте їх на 
помірну годівлю. 

Раціон для поросних 
свиноматок повинен відповіда-
ти їхньому фізіологічному стану 
(фаза поросності, вгодованість, 
який за рахунком опорос). 
Перегодовування негативно 
впливає на продуктивність тва-
рин, а також спричиняє істот- 
ні перевитрати корму. Тому 
потрібно передбачити можли-
вість годівлі свиноматок різни-
ми раціонами на кожному етапі 
поросності (ранній, середній, 
пізній). Найкраще для цього 
використовувати електронні 
станції годівлі.  

Контролюйте показники 
якості та засвоєння корму мето-
дом біохімічного аналізу крові. 
Його результати допоможуть 
зрозуміти доступність мікро- і 
макроелементів, вітамінів, а 
також загальний фізіологічний 
стан тварини. Якщо показники 
крові не відповідають нормам, 
це негативно позначиться на 
імплантації ембріонів, розвитку 
та виживаності плодів, вазі по-
росят при народженні тощо. 

Збільшуйте частку си-
ровини у раціоні в той час, коли 
на неї нижча ціна. На кукуру-
дзу, наприклад, восени та взим-
ку, шроти дешевші взимку та 
навесні. Тоді ж можна робити 
запаси.

Контролювати тони-
ну помелу: оптимальний роз-
мір часточок від 600 (конверсія 
1,75) до 1000–1110 мікрон (кон-
версія 2,0).

Екструдування підви-
щує засвоюваність корму на 
6–8%. Слід пам’ятати, що це 
енергозатратний процес, тому 
робити його вигідно в нічний 
час за пільгових тарифів.

Використання ензимів 
підвищує доступність поживних 
речовин у кормах та, відповідно, 
їх засвоюваність.
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АнДре ВАнлАнкВельД,
експерт із годівлі свиней, Австрія

Хочу наголосити, що дешевих кормів немає. Будь-який раціон, якщо його 

застосовувати не правильно, — це гроші, витрачені «на вітер». Що ж тоді 

правильно?

• споживання корму не можливо розглядати окремо від статусу здоров’я тварин, 

мікроклімату й умов утримання;

• співвідносити рівень споживання корму із потребою тварин в енергії та конвер-

сією корму;

Тому дуже важливо знати рівень протеїну, вміст енергії, наявність мікотоксинів у 

кормі, бо саме це впливає на рівень його споживання і засвоєння. 

Говорити про альтернативні інгредієнти корму складно, бо для кожної країни вони 

різні (їх доступність і вартість варіюється). У цьому випадку треба аналізувати, на-

скільки використання певного продукту здешевить годівлю і забезпечить прирости. 
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ВолоДИмИр рАДченко,
начальник виробництва комбікормів  

ТзОВ «Галичина-Захід»

Я б не сказав, що дешеві корми це дуже добре, бо не завжди економія  

у кінцевому підсумку дає позитивний результат. У нашому господарстві ми 

здешевили годівлю, обравши якісні корми та збалансувавши їх компоненти.  

Так отримуємо кращі прирости. 

Проблемним для вітчизняних свинарів є те, що ми залежні від імпортних продук-

тів, тому вартість раціонів залежить ще й від ефективності їх закупівлі.
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Одне з принципових 
питань — вибір постачальника 
преміксів. Зараз на ринку до-
статня кількість компаній, як 
вітчизняних, так і зарубіжних, 
які пропонують 1–5% премікси, 
10–30% БМВД та готові комбі-
корми. Діапазон цін широкий. 
Однак, оскільки в Україні не 
вистачає спеціалізованих лабо-
раторій, дуже складно постійно 
контролювати якість таких про-
дуктів, заявлену в сертифіка-
тах. Це дозволяє нечесним фір-
мам використовувати дешеві 
амінокислоти сумнівної якості, 
незахищені вітаміни, які разом 
з мінеральними солями в 1–3% 
преміксах утворюють агресив-
не середовище, що руйнує біо-
логічно активні речовини кор-
мів. Тому відповідальність за 
годівлю повинні нести обидві 
сторони, а не тільки виробни-
ки.

Рідка годівля покращує 
конверсію корму і прирости. 
Проте таке обладнання не деше-
ве.

Мікотоксини — «при-
ховані вбивці» — вторинні ме-
таболіти різних видів плісняви, 
грибків. Вони стабільні, можуть 
міститися в сировині, яка не має 
жодних видимих ознак уражен-
ня. Якщо зерно зберігають у не-
належних умовах (закриті, без 
вентиляції склади), вони інтен-
сивно розвиваються та накопи-
чуються.

Наслідки мікотоксикозів 
(ураження організму мікотокси-
нами) — ураження органів, які 
відповідають за обмін речовин 
(печінка, нирки, легені), репро-
дуктивної та центральної нерво-
вої систем, ослаблення імуніте-
ту тощо.  

Коли маєте лабораторне під-
твердження наявності мікоток-
синів, слід прийняти рішення 
про вибір адсорбентів і їх дозу-
вання. 

Не потрібно бездум-
но копіювати чийсь досвіт та 
рекомендації. Слід пам’ятати, 
що кожна ферма, кожне гос-
подарство — індивідуальне і 
потребує особливої стратегії, 
підходу та розуміння ситуа- 
ції. 

АльБерто морІльйо,
незалежний консультант зі свинарства, Іспанія

Дам лише дві поради:

• контролюйте постачальників (методом регулярного лабораторного аналізу) —  

ви повинні бути впевнені у якості сировини чи продукту, який отримають свині. 

• контролюйте здоров’я тварин — яким би збалансованим і поживним не був 

раціон, хвора тварина погано його споживатиме, а прирости будуть мінімальними. 
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ромАн БорИсенко,
інженер-технолог комбікормового виробництва 

ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»

Здешевлюючи раціони, варто бути обережним. Адже зменшивши поживність 

корму, наприкінці відгодівлі недоотримаєте бажаного результату. Тому по-

стійний аналіз закуплених кормів — обов’язковий. Потрібно бути впевненим, чи 

дійсно вони відповідають задекларованим нормам поживності. 

Для України найактуальніші є два способи знизити вартість годівлі: 

•  імпортозаміщення (включати у раціон кормові добавки вітчизняного вироб- 

ництва), але треба бути впевненим у постачальникові, тут є ризик, що недобро-

совісні постачальники нададуть неякісний продукт;

•  використання продуктів переробки харчової галузі.
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