
Feeding Strategies for Lactating Sows

На продуктивність свиноматок і 
прибутковість стада впливає багато 
факторів, але неадекватні програ-
ми годівлі є основними причинами 
проблем із високою втратою сви-
номаток і низькою продуктивністю. 
Основне завдання годівлі високо-
продуктивних свиноматок полягає 
в мінімізації негативного балансу 
поживних речовин (енергії та біл-
ка) під час лактації, щоб звести до 
мінімуму короткострокові і довго-
строкові проблеми репродуктив-
ної функції. Лактуючій свиноматці 
необхідні енергія та поживні речо-
вини для підтримання тканин тіла 
й вироблення молока. Надмірно 
негативний баланс поживних речо-
вин під час лактації можна звести 
до мінімуму, збільшивши спожи-
вання корму свиноматками або, 
з меншим ефектом, збільшивши 

концентрацію поживних речовин у 
раціоні. Розуміння різних факторів, 
що впливають на потреби в пожив-
них речовинах і споживання корму, 
може допомогти в розробці успішної 
програми годівлі свиноматок у пері-
од лактації.

Методи годівлі 
лактуючих свиноматок

Апетит у лактуючої свиноматки 
найнижчий одразу після опоросу, 
але він поступово підвищується до 
третього тижня лактації. Загаль-
новизнано, що максимізація спо-
живання корму в період лактації є 
обов’язковою й має бути основною 
метою системи годівлі. Однак багато 
зоотехнологів воліє застосовувати 
обмежувальну програму годування, 
за якою поступово збільшують дозу 

корму для свиноматок протягом 
перших 5–7 днів після опоросу пе-
ред переходом на режим годування 
досхочу (ad libitum). У порівнянні із 
системою годування досхочу, яка 
надає свиноматці можливість по-
вноцінної годівлі протягом 24 годин 
після опоросу, системи годування з 
обмеженням дози корму скорочують 
споживання корму свиноматками 
до 15 % у перший тиждень лакта-
ції. Але відомо, що свиноматки не 
компенсують низький рівень годів-
лі в перший тиждень після опоросу 
за рахунок споживання більшої 
кількості корму на пізнішому етапі 
лактації, а отже, втрачають більше 
маси тіла, й у результаті поросята 
мають нижчу вагу на момент від-
лучення.

Свинарі, які практикують об-
межувальний метод годівлі свино-
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маток, виходять з побоювань, що 
годування їх досхочу призведе до 
перегодовування, що спричинить 
мастити, зниження молочності, діа-
рею в поросят, запори у свиноматок 
та ефект «плато», коли свиноматка 
достигне рівня споживання корму 
4–5 кг і зупиниться на ньому до кін-
ця лактації. Однак дані показують, 
що зменшення споживання корму 
на будь-якому тижні лактації через 
нав’язане обмеження або через по-
ганий апетит свиноматки збільшує 
втрату її ваги та знижує її репродук-
тивну ефективність після відлучен-
ня. Скорочення споживання корму 
навіть на один день збільшує шанси 
вибракування свиноматки на 50 % 
(Kotetsu et al., 1996 a, b).

Відомо що в 10–30 % свинома-
ток спостерігається помітне зни-
ження споживання корму протягом 
2–3 днів на другому тижні лактації. 
Ці падіння в споживанні корму в 
подальшому призводять до збіль-
шення тривалості періодів від від-

лучення до приходу в еструс (охоту), 
зниження кількості опоросів і змен-
шення наступного розміру гнізда. 
Однак більшість свиноматок, на-
віть у разі використання системи 
годування досхочу в період ранньої 
лактації, не показує такого змен-
шення споживання корму.

Практика свідчить, що на кожні 
додаткові 450 г корму, спожитого 
в період лактації, за подальшого 
опоросу народжувалися додатко-
ві 0,5 поросят. Це узгоджується зі 
спостереженням, що фолікулам 
потрібно 19 днів, аби досягти ову-
ляторного розміру, і що обмежен-
ня годування в будь-який тиждень 

лактації може зменшити наступний 
розмір гнізда (Zak et al., 1997). 
Аналіз даних спостережень, які 
ведуть на господарствах, показує, 
що на свинокомплексах, які вико-
ристовують програму поступово-
го збільшення годування в період 
ранньої лактації, вага гнізда під час 
відлучення нижча, а інтервали від 
відлучення до еструсу (охоти) довші 
та більш мінливі, ніж на свинокомп-
лексах, які використовують швидке 
збільшення споживання корму в пе-
ріод ранньої лактації. 

Це підкреслює важливість мак-
симального споживання корму 
протягом кожного тижня лактації 
для оптимізації швидкості росту 
поросят, контролю втрати ваги сви-
номатки й оптимізації її подальшої 
репродуктивної функції.

Чи слід годувати свиноматок 
під час лактації повноцінно, 
а чи з обмеженнями?

На підставі наведених вище даних 
для отримання максимальної мо-
лочної продуктивності рекоменду-
ється годувати свиноматок у період 
лактації без обмежень – як мінімум 
два, а краще три рази на день, щоб 
корм завжди був для них доступ-
ний. Під час лактації свиноматка 
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Фото 1. Годівниці з режимом годівлі «досхочу» SowMAXФото 1. Годівниці з режимом годівлі «досхочу» SowMAX

Фото 2. Підвищене споживання корму під час лактації позитивно позна-Фото 2. Підвищене споживання корму під час лактації позитивно позна-
чається на прирості поросятчається на прирості поросят
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кожні додаткові 450 г корму, 
спожитого в період лактації, 
за подальшого опоросу 
народжувалися додаткові 
0,5 поросят



зазвичай у середньому споживає від 
4 до 6,8 кг корму на день. Ця кіль-
кість буде залежати від стану її тіла, 
складу раціону, споживання корму 
на ділянці очікування, наявності 
води й температури навколишнього 
середовища в приміщеннях для опо-
росу. Метою програми годування 
має бути максимальне збільшення 
виробництва молока й обмеження 
втрати свиноматками білкової маси.

Фактори, що впливають 
на споживання корму

Склад раціону свиноматки в пе-
ріод лактації також важливий, але 
є вторинним фактором порівняно 
з обсягом споживання корму. Зна-
ння деяких основних чинників, що 
впливають на нього в період лакта-
ції, необхідне для досягнення його 
високих рівнів. Температура в при-
міщенні, стан тварин під час опо-
росу й система годування є одними 
з найважливіших.

Температура в приміщенні 
для опоросу

За можливості температура в при-
міщенні для опоросу повинна під-
тримуватися між 19 і 22 °С. Висока 
температура в зоні опоросу знизить 

споживання корму всіма лактуючи-
ми свиноматками, але свиноматки 
першого опоросу є найбільш чут-
ливими. Як показує практика, коли 
температура піднімається вище за 
19 °С, середньодобове споживання 
корму знижується на 90 г/°С. 

Правильне використання систе-
ми крапельного охолодження сви-
номаток збільшує споживання ними 
корму на 20–25 % у жарку погоду. 
Зволоження корму для свиноматок 
під час годівлі також збільшить його 
споживання приблизно на 900 г / на 
свиноматку / день. 

Якщо у лактуючих свиноматок є 
доступ до корму, то вони будуть спо-
живати 20–25 % добового раціону 
пізно ввечері та вночі. Тому в жар-
ку погоду особливо важливо, щоб 
у свиноматок був доступ до корму в 
більш прохолодну пору доби.

Стан свиноматки 
під час опоросу

Більшість досліджень показали, 
що рівень шпику свиноматки під час 
опоросу знижує добове споживання 
корму лише в тому випадку, якщо він 
перевищує 21 мм. Одне дослідження 
показало, що якщо у свиноматки 
товщина шпику більша за 19 мм, то 
щоденне споживання корму знизи-

лося приблизно на 136 г на кожен 
додатковий 1 мм спинного жиру. 
Найважливішим моментом є при-
сутність на опоросі якомога меншої 
кількості свиноматок із товщиною 
жиру менше ніж 15 мм або більш ніж 
24 мм у зоні останнього ребра. Якщо 
більш ніж 75 % свиноматок під час 
опоросу мають товщину шпику між 
15 і 24 мм, то це означає, що ви добре 
впоруєтеся з програмою їх годівлі на 
етапі супоросності.

Система годівлі

Потреба лактуючих свиноматок 
в енергії, амінокислотах та інших 
поживних речовинах передусім за-
лежить від їхньої продуктивності 
та складу молока, а також від ваги 
й кількості опоросів. Очевидно: що 
більша свиноматка і що більше моло-
ка вона виробляє, то більше енергії та 
поживних речовин їй буде потрібно.

Свиноматки-первістки й, меншою 
мірою, свиноматки другого опоросу 
ще ростуть, тому вони все ще містять 
білок. Але виробництво молока має 
пріоритет над зростанням. Молода 
свиноматка пожертвує зростанням і 
навіть мобілізуватиме запаси жиру 
та білка в організмі для підтримки 
вироблення молока. Але ця жертва 
може бути принесена до певного мо-
менту: після 10–12 % втрати маси 
білка воно буде зменшене.

Вироблення молока визначається 
генотипом свиноматки, але воно та-
кож сильно залежить від кількості й 
життєздатності поросят у гнізді.

У висновку зазначимо, що трьома 
основними цілями програми году-
вання лактуючих свиноматок є: 
1) максимальне збільшення спожи-

вання корму за правильно скла-
деним раціоном; 

2) узгодження рівнів амінокислот та 
інших поживних речовин із рівнем 
споживання корму;

3) підтримування розумної вартості 
корму на кожне відлучене порося.
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