
Professional approach to watering pigs

З усіх продуктів 
харчування, які свиня 
споживає протягом 
життя, вода становить 
найбільшу частину.

Чому вода критично 
важлива для свиней? 

Вода є найбільш істотним еле-
ментом життєдіяльності свиней, 
тому логічно, що слід надавати тва-
ринам воду належної якості та в на-
лежній кількості на всіх стадіях ви-
робництва.

Вода важлива в кожній фізіоло-
гічній функції тварини: травлення, 
підтримка мінерального балансу в 
організмі, зростання і приріст, ре-
гулювання температури тіла та під-

тримання імунної системи. Кожна з 
цих функцій залежить від наявності 
води. Без забезпечення свиней до-
ступом до безперервного джере-
ла чистої води неможливо досягти 
оптимальних показників у їх виро-
щуванні.

При народженні 
поросяти вода в його 
організмі становить 
понад 80 % ваги тіла.
У свині, що досягла 
ринкової ваги, вона 
становить 51 % від ваги 
тіла.

Підсисні поросята п’ють близько 
45 мл води на день у перші дні піс-
ля народження й поступово збіль-

шують її споживання приблизно 
до 360 мл на день на момент відлу-
чення (28 день). Після відлучення 
потреби у воді дуже розрізняються. 
Зазвичай вони засновані на співвід-
ношенні води до корму. Нормальне 
співвідношення води і корму для по-
росят на дорощуванні та ранній ста-
дії відгодівлі – від 2:1 до 3:1. У міру 
зростання свиней співвідношення 
зменшується до 1,5:1. (Shaw et al., 
2006).  

Потреба у воді для супоросних 
свиноматок становить від 11 до 
15 літрів на день. Найбільше її спо-
живають свиноматки в період лак-
тації, що пов’язано з необхідністю 
продукування молока. Крім того, 
споживання води важливе для сти-
мулювання споживання корму в 
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період лактації. Потреба в ній для 
годуючих свиноматок коливається 
від 19 до 23 літрів на день (Brumm, 
2010).

Дослідження показують, що у 
випадку, коли споживання води 
знижене у зв’язку з обмеженим до-
ступом до поїлки або через недо-
статню подачу води, це негативно 
впливає на середню прибавку у 
вазі, а також погіршує конверсію 
корму. Ось чому надання твари-
нам необмеженого доступу до води 
на кожному етапі їхнього життя є 
важливим завданням.

Фактори, що впливають 
на споживання води 

Пропускна здатність
Слабкий потік води збільшує час 

перебування свиней біля поїлки та 
перешкоджає оптимальному спо-
живанню води свинями. Водночас 
потужний потік збільшує витрату 
води. Рекомендовану пропускну 
здатність для ніпельних напувалок 
(фото 1) залежно від віку свиней на-
водимо в таблиці 1. Як виміряти 
пропускну здатність ніпеля? Ві-
зьміть півлітрову банку і тай-
мер. Відзначте час заповнення 
банки й помножте на 2 – так ви 
отримаєте пропускну здатність 
ніпеля на хвилину.

Тиск води також впливає на лег-
кість спрацювання пристроїв для її 
подачі, які активують свині. Реко-
мендований тиск води для її ефек-
тивного використання становить не 
більше ніж 1,4 бар (20 psi).

Типи поїлок і їх налаштування
Поширеними методами напу-

вання є ніпельні та чашкові поїлки 
(фото 2). Порівняно з чашковими 
поїлками, ніпельні – бюджетніші, 

але мають деякі недоліки, одним 
з яких є знос пружини ніпеля, що 
призводить до зайвих витрат води 
та медикаментів, які додані у воду. 
Другим мінусом ніпельних поїлок є 
зайве розбризкування води (знову ж 
витрата). Рекомендовано викорис-
товувати ніпелі, які замість пружи-
ни оснащені силіконовою проклад-
кою, що значно подовжує термін 
використання ніпеля (наприклад, 
ніпелі AquaCHIEF), або ніпелі, 
оснащені спеціальним механізмом, 
що запобігає розбризкуванню води 
(наприклад, ніпелі RIO). У разі їх 
використання свині п’ють належну 
кількість води без істотних витрат. 

Як альтернативу ніпельним на-
пувалкам для зменшення витрат 
води та медикаментів можна вико-
ристовувати чашкові. Перевірка на 
практиці, проведена на дослідних 
фермах компанії Hog Slat, штат Ін-
діана, показала, що чашкові поїлки 
економлять до 32 % води, порівняно 
з ніпельними. 

Обов’язково слід звернути увагу, 
щоб кількість напувалок відпові-
дала кількості свиней. Якщо на за-
надто велику кількість тварин при-

падає лише одне джерело води, це 
призведе до конкуренції за доступ 
до неї, у результаті якої не всі свині 
отримуватимуть адекватний обсяг 
води, що призведе до низької про-
дуктивності. 

Краще мати в наявності 
зайве джерело води, ніж 
недостатню кількість.

Загальні рекомендації щодо во-
допостачання свиням варіюються в 
різних експертів. Дослідження по-
казали, що для поросят на дорощу-
ванні бажано мати по одній чашко-
вій поїлці на кожні 10–15 голів, а на 
відгодівлі – на кожні 20–25 голів. У 
разі застосування ніпелів кількість 
голів на кожен зменшується (табли-
ця 2).

Щоб мінімізувати витрату води, 
чашкові поїлки та ніпелі, встанов-
лені під кутом 90°, мають бути роз-
ташовані на рівні плеча тварини, 
тоді як ніпелі, встановлені під кутом 
45°, – на 5–7 см вище від рівня пле-
ча (з подальшим регулюванням ви-
соти кожні 2–3 тижні, у міру росту 
тварин).

  ТЕХНОЛОГІЇ
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Відлученці Ділянка дорощування-відгодівлі Свиноматки

Мл/хв 250–500 500–1000 1000

Таблиця 1. Рекомендована пропускна здатність для ніпельних напувалок залежно від віку свиней

Фото 1. Свиноматка в станку для опоросуФото 1. Свиноматка в станку для опоросу



Вид корму 
Споживання води залежить і від 

типу корму, яким годують свиней. 
Свині, що їдять гранульовані або 
сухі корми, споживають більше 
води, ніж тварини на рідкому чи 
вологому годуванні. Найнижчі за-
реєстровані співвідношення води 
і корму було відзначено під час за-
стосування годівниць для волого-
го / сухого годування й у разі засто-
сування чашкових поїлок, тоді як за 
використання ніпельних напувалок 
співвідношення води до корму най-
вище. За однакових виробничих 
показників це говорить про те, що 
основна причина відмінностей у 
співвідношенні води і корму між 
різними типами поїлок пов’язана 
з відмінностями у втратах води, а 
не з розбіжностями в споживаній 

кількості. Тому для ефективного ме-
неджменту подання води необхідно 
враховувати тип годівлі свиней для 
правильного зіставлення їхнього 
раціону. 

Дієта
Свині починають пити більше 

води, коли їхній організм має потре-
бу у виведенні метаболітів або над-
лишку поживних речовин. Особли-
во це помітно, коли тварин годують 
раціонами з надлишком солі, білків 
чи мінеральних речовин (Shaw et al., 
2006).

Умови навколишнього середовища 
Кількість споживання води сви-

нями істотно варіюється залежно 
від температури, вологості, венти-
ляції, щільності поголів’я, швид-

кості потоку води, стану здоров’я 
та рівня стресу тварин. Відсте-
ження та аналіз щоденних моделей 
споживання свинями води може 
слугувати показником несприят-
ливих умов навколишнього серед-
овища та провісником виникнен-
ня проблем зі здоров’ям (Brumm, 
2006). Дуже важливо перекона-
тись у тому, що ваша система водо-
постачання функціонує без збоїв, 
особливо в літні місяці. Як відомо, 
за підвищення температури на-
вколишнього середовища з 10 °С 
до 25 °С витрата води на ділянці 
відгодівлі збільшується на 2–4 лі-
три в день на голову. Тобто дорослі 
свині починають пити більше води, 
а отже, системи водопостачання 
та поїлки мають бути в змозі за-
довольнити цей попит. Недостат-
ня кількість води в раціоні свиней 
призводить до уповільнення їх 
зростання, у свиноматок і кнурів 
знижується племінна продуктив-
ність. 

Якість та аналіз води

Під «якістю води» зазвичай ма-
ють на увазі її мінеральний склад, 
рН та бактеріальне забруднення 
питної води. Мінерали, які най-
частіше трапляються в підземних 
і поверхневих водах, – це сульфа-
ти, хлориди, бікарбонати та нітра-
ти, що утворюють солі з кальцієм, 
магнієм або натрієм. Поєднані кон-
центрації цих мінералів називають 
загальними розчиненими тверди-
ми речовинами (Patience, 2012). 
Проблема якості води зростає з 
мас штабним внесенням добрив на 
поля, забрудненням стічних вод 
відходами тварин і сильною по-
сухою. Свині, як правило, присто-

ТЕХНОЛОГІЇ  

Фото 2. Чашкові поїлки AquaCHIEF на ділянці відгодівліФото 2. Чашкові поїлки AquaCHIEF на ділянці відгодівлі
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Таблица 2. Рекомендована кількість ніпелів і висота розміщення
Вага тварини 5,5–14 кг 14–34 кг 34–57 кг 57 кг + Свиноматки та хряки

Голів / ніпель 10 голів 10 голів 12–15 голів 12–15 голів 12–15 голів 

Висота ніпеля 15–30 см 30–45 см 45–60 см 60–75 см 75–90 см



совуються до широкого діапазону 
якості, однак необхідно стежити за 
рівнем сульфату, нітратів і нітритів 
у джерелі води.

Сульфати 
Сульфати є частою причиною 

проблем із якістю води. Вони ви-
кликають особливе занепокоєння 
через їхній проносний ефект. Як ре-
зультат, у свиней, що споживають 
воду з високим вмістом сульфатів, 
зазвичай виникає діарея. Якщо в 
питній воді не присутні екстре-
мальні кількості сульфатів, на ріст 
і репродуктивні показники поголів’я 
критичного впливу вони не мають. 
Рекомендований максимальний 
рівень сульфату у воді становить 
1000 ppm (NRC, 2012).

Нітрати і нітрити
У воді нітрати перетворюються на 

токсичну сполуку – нітрити. Нітри-
ти погіршують здатність крові пере-
носити кисень, зменшуючи гемогло-
бін до метгемоглобіну. Як наслідок, 
токсичність нітритів спричиняє 
низьку оксигенацію тканин і при-
зводить до ознак ціанозу та утрудне-
ного дихання. Рекомендований мак-
симальний рівень у воді становить 
100 ppm нітратів з нітритами азоту 
(NRC, 2012).

Загальна кількість розчинених 
твердих речовин

Загальна кількість розчинених 
твердих речовин (TDS) – це міра за-
гальної кількості розчинених у воді 
мінералів, яку також називають 
солоністю води. Оскільки багато 
елементів сприяють TDS, необхідно 
провести подальший аналіз для ви-
значення конкретних мінеральних 
забруднень у воді. Свині, які спожи-
вають воду з високим рівнем TDS, 
мають транзиторну діарею, однак 
на здоров’я, ріст та репродуктивні 
показники це зазвичай не впливає. 
Рекомендований максимальний рі-

вень TDS у воді становить 3000 ppm 
(NRC, 2012).

Жорсткість
Переважно жорсткість води ви-

значається наявністю в ній солей 
кальцію і магнію. Жорсткість води 
не впливає на здоров’я тварин, але 
занадто висока концентрація со-
лей може призвести до накопичення 
мінеральних відкладень у водопро-
воді, у лініях напування й у систе-
мі випарного охолодження. Через 
жорстку воду ніпелі та фільтри 
можуть часто засмічуватися. Дуже 
жорстка вода має показник більше 
120 ppm, а м’яка – менше 60 ppm.

рН
рН – показник кислотності або 

лужності води. Більшість джерел 
води перебувають у межах допусти-
мого діапазону рН – від 6,5 до 8,5 
(NRC, 2012). Кисла вода (рН ниж-
че 5) може спричинити корозію та 
пошкодити водопроводи. Вода, рН 
якої вище 9, може утворювати на-
кип і блокувати ніпелі. Більше того, 
рН води впливає на розчинність лі-
карських препаратів і на проліфе-
рацію та живучість патогенів. Вода, 
рН якої вище 7, може бути причиною 
виникнення у свиней діареї.

Коліформи
Ступінь забруднення бактерія-

ми оцінюють шляхом вимірювання 
рівня коліформ на мілілітр води. 
Рекомендований максимальний рі-
вень каліформізму у воді становить 
50 КУО/мл (NRC, 2012).

Перевіряйте якість води та очи-
щуйте лінії напування

Рекомендовано перевіряти якість 
води щороку. Розуміючи, що міс-
титься у вашій воді, ви зможете 
правильно дібрати методи її оброб-
ки та очищення. До того ж регуляр-
не тестування попередить вас про 
будь-які зміни, що відбуваються в 

складі води. Кращий час для аналі-
зу – холодний сезон, коли спожи-
вання води невисоке й концентрація 
речовин у ній перебуває на стабіль-
ному рівні.

Також важливо регулярно очи-
щувати водопроводи. Лінії напу-
вання з часом утворюють біоплівку 
й накопичують тверді речовини, 
що збільшує навантаження патоге-
нів, зменшує об’єм води та знижує 
ефективність ліків. Лінії необхідно 
обробляти перекисом водню та ор-
ганічними кислотами, щоб змити 
накопичення, а потім слід вико-
ристовувати дезінфікуючий засіб 
(наприклад, Proxy-Clean), щоб 
зменшити рівень патогенів. Після 
очищення всі ніпелі слід перевіри-
ти на швидкість руху потоку води, 
оскільки біоплівка та тверді речо-
вини можуть його зменшити або за-
купорити.

  ТЕХНОЛОГІЇ

Фото 3. Підлогова поїлка для свино-Фото 3. Підлогова поїлка для свино-
маток на опоросі маток на опоросі 
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