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Interview with Fritz Richardson, head of  HOG SLAT international sales

Годівля свиноматок у групах:
як обрати рентабельний варіант

Сьогодні виробники пропонують різні варіанти обладнання для утримання супоросних свиноматок. 
Найпростіший із них – розміщення тварин в індивідуальних станках. Таку технологію раніше активно 
практикували в США і Європі. Але під тиском «зелених» та інших активістів, які виступають за покращення 
умов для тварин у промислових комплексах, майже всі великі виробники свинини відмовилися від ін-
дивідуального утримання. Альтернативою стали технології з переведенням супоросних свиноматок до 
групових загонів. Які з цих технологій є найбільш ефективними і на що потрібно звертати увагу, щоб не 
втратити рентабельність, – на ці та інші запитання відповідає Фріц Річардсон, директор із міжнародних 
продажів компанії HOG SLAT, найбільшого виробника обладнання для свинарства в США.

Інтерв’ю з директором із міжнародних продажів  
компанії HOG SLAT Фріцем Річардсоном 
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Тваринництво сьогодні: Роз-
глядаючи варіанти утримання 
свиноматок групами, на що вар-
то було б звернути увагу свина-
рям?

Фріц Річардсон: У першу чергу 
порадив би почати зі складнішого і 
звернути увагу на електронну систе-
му годівлі (ЕСГ). Тварин розміщують 
групами у загонах, а корм подається 
через спеціальні станції, які ідентифі-
кують кожну свиноматку за допомо-
гою вушної бирки. 

Т. С.: Що це дає?
Ф. Р.: ЕСГ забезпечує індивідуаль-

ний підхід до годівлі та контроль за 
витратою корму і станом організму 
тварин. Ви можете запрограмувати 
систему так, щоб кожна свиноматка 
отримувала певну кількість корму, а 
потім простежити, чи з’їла вона його. 
Якщо ні, є змога швидко ідентифікува-
ти тварину і з’ясувати, чому вона не їла 
і що потрібно зробити, щоб виправи-
ти цю проблему.

ЕСГ є гнучкою. Систему можна за-
програмувати на роздачу корму 
певній кількості свиноматок у загоні. 
Як правило, одна кормова станція об-

слуговує до 60 тварин. Але при по-
требі їхню кількість можна збільшити. 
Сучасні ЕСГ оснащують додатковими 
приладами, які полегшують роботу 
персоналу. Скажімо, є прилади, які 
позначають тварин різною фарбою. 
Це дає змогу працівникам швидко ви-
різняти свиноматок, які погано їдять 
і потребують обслуговування. Деякі 
системи можна оснастити пристроя-
ми, які допомагають визначати повер-
нення свиноматок в охоту.

Т. С.: Стільки переваг! А якщо 
говорити про недоліки?

Ф. Р.: ЕСГ – це найдорожча техно-
логія і з точки зору первинної інвести-
ції, і з точки зору операційних витрат. 
Крім інвестицій у комп’ютери, скане-
ри, бирки і лінії низької напруги, по-
трібні інвестиції в навчання і мотива-
цію персоналу. За високої плинності 
кадрів, яка, наскільки мені відомо, є 
в багатьох тваринницьких господар-
ствах України, необхідно забезпечити 
стимули працівникам, щоб вони не 
шукали нову роботу, та організувати 
навчання. Персонал повинен вміти 
працювати з комп’ютером, розбира-
тися в програмному забезпеченні, 

мати навички в галузі електроніки. 
На працівників покладаються завдан-
ня регулярно діагностувати систему 
і у випадку чого заміняти несправні 
компоненти. Перевіряти потрібно 
і свиноматок, чи не загубили вони 
бирки – це має стати звичкою для 
працівників ферми. 

Встановлюючи ЕСГ, потрібно також 
продумати альтернативні стратегії го-
дівлі на випадок, коли система не пра-
цюватиме протягом тривалого часу. 
Скажімо, під час серйозної несправ-
ності чи відключення електроенергії. 
Також не варто забувати поповнювати 
склад запчастинами, щоб обслугову-
вання і ремонт системи проводити 
оперативно, а не чекати, доки необ-
хідні комплектуючі надійдуть зі складу 
постачальника обладнання. 

Потрібно також пам’ятати про пе-
ріод «навчання», який повинні пройти 
тварини в загонах з ЕСГ. Цей період 
триває від двох до чотирьох тижнів. 
Протягом нього відсіюється до п’яти 
відсотків свиноматок як такі, що не 
піддаються навчанню.

Т. С.: У яких господарствах най-
доцільніше застосування ЕСГ?

На фото: Електронна система годівлі (освітньо-дослідний центр Fair Oaks Farms у США).
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Ф. Р.: На невеликих фермах, де 
працює власник або його сім’я, які 
можуть постійно слідкувати за ЕСГ. 
Крім того, важливо, щоб у регіоні, 
де знаходиться свиноферма, були 
відповідні спеціалісти. В Західній 
Європі на території, яка дорівнює 
одній області України, є доступ до 
послуг не менше шести технічних 
фахівців сервісної служби ЕСГ. Чого 
не скажеш про Україну. Тому, якби я 

займався свинарством у вашій країні 
і мав намір використовувати ЕСГ на 
фермі, я б переконався в наявності 
поблизу сервісного обслуговуван-
ня і складу запчастин. Або ж подбав 
би про підготовку технічного фа-
хівця для господарства, і, як зазна-
чав вище, тримав би найважливіші 
запчастини в себе на складі. Тобто 
я хочу підкреслити, що своєчасне 
усунення несправностей у разі ви-

ходу обладнання з ладу є одним із 
найважливіших критеріїв, який вар-
то враховувати при виборі ЕСГ.

Т. С.: Скажіть, будь ласка, які 
ще варіанти групового утриман-
ня свиноматок є на ринку?

Ф. Р.: Станки для супоросних 
свиноматок із вільним доступом (так 
звані станки з самофіксуючими двер-
цятами). Технологія передбачає, що 
свиноматок утримують групами, але 
вони мають доступ до індивідуаль-
них станків для годівлі. Як це пра-
цює: на задніх дверцятах є механізм 
блокування, який забезпечує доступ 
свиноматки до станка і захищає її від 
входу інших свиноматок. Свиномат-
ка має можливість у будь-який час 
повернутися зі станка на вигульний 
майданчик загону. В більшості кон-
струкцій оператор може зачинити 
тварин у станках для обслуговування. 
Але потрібно розуміти, що це неде-
шева технологія. Висуваються високі 
вимоги до площі загону – не менше 
3,44 квадратного метра на свино-
матку. Крім того, станки з механіз-
мами блокування дверцят коштують 
дорожче стандартних.
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На фото: Свиноматки в групових загонах із кормовими станці-
ями з плечовими роздільниками під час подачі корму (ферма 
HOG SLAT у США).

На фото: Верстат із самофіксованими дверцятами дозволяє свиноматці зробити вибір: їсти корм в 
індивідуальному станку без побоювання агресії з боку інших свиноматок або бути частиною групи в 
загальному загоні (дослідницький центр Prairie Swine в Канаді).
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Т. С.: Для українських аграріїв 
фактор ціни, як правило, відіграє 
ключову роль…

Ф. Р.: Не тільки для українських. Аль-
тернативою вищезазначеним техноло-
гіям є використання кормових станцій 
із перегородками. До речі, це найбільш 
затребувана система, яку ми бачимо 
в нових і переобладнаних проектах 
для групового утримання супорос-
них свиноматок у США. Для прикладу, 
компанія HOG SLAT встановила більше 
150 000 загонів для групового утри-
мання свиноматок із такими кормови-
ми станціями: починаючи від невеликих 
господарств і закінчуючи найбільшими 
виробниками свинини.

Такі кормові станції мають корот-
кі перегородки-розділювачі в зоні 
годівлі. Таким чином у свиноматки є 
індивідуальне місце і вона захищена 
від інших тварин під час годівлі. Даний 
тип конструкції дає можливість вели-
кого вибору розмірів груп свинома-
ток і більшої варіабельності загонів 
під габарити будівель, що важливо 
під час переобладнання свиноферм. 
До того ж, персоналу легше управля-
ти станціями, адже вони використо-
вують систему подачі корму, як і для 
утримання в індивідуальних станках.

Т. С.: На що потрібно звертати 
увагу при проектуванні кормо-
вих станцій?

Ф. Р.: Для початку – розрахувати 
площу на кожну свиноматку. Це рі-
шення, яке кожен виробник свинини 
повинен приймати, зіставляючи його з 
вартістю будівництва чи реконструкції 
приміщення, а також із директивами 
щодо благополуччя тварин. Група роз-
міром від 10 до 20 голів на загін є най-
більш поширеною. Стандартне облад-
нання включає загони висотою 1 м, а 
також перегородки висотою 50 см. Пе-
регородки відкритого типу встановлю-
ють на ширину від 50 до 53,3 см. Досвід 
показав недоцільність використання су-
цільних перегородок між кормовими 
станціями. Конструкція перегородки зі 
стрижнів захищає вуха і голову свино-

матки від агресії інших тварин так само 
ефективно, як і суцільна перегородка, 
але не перешкоджає руху повітряно-
го потоку. Крім цього, загін, зібраний зі 
стрижнів, є більш рентабельним і має 
довший термін експлуатації.

Т. С.: Як здійснюється управлін-
ня системою?

Ф. Р.: Годівля здійснюється за до-
помогою автоматизованої системи 
подачі корму з індивідуальними доза-
торами. В очікуванні чергової годівлі 
свиноматки починають шикуватися 
перед кормовими жолобами. Ви не 
побачите їх переміщення між стійка-
ми: свиноматки очікують на порцію, 
розуміючи, що після того, як вони 
з’їдять свій корм, в інших відсіках кор-
мового жолоба їжі не буде. Поки сви-
номатки їдять, оператор йде по про-
ходу, відзначаючи тварин, які відсутні 
біля годівниці. Він може помітити їх 
для подальшого лікування або пере-
міщення в санітарну зону. Більш ранні 

системи використовували потокове 
завантаження, коли протягом трива-
лого часу подавалися невеликі порції 
корму для утримання свиноматки на 
відведеному для неї місці. Поточна 
подача корму довела недоцільність і з 
точки зору якості годівлі, і з точки зору 
вартості обладнання.

Т. С.: Чи є нюанси у викорис-
танні кормових станцій із пере-
городками?

Ф. Р.: Так, у порівнянні з ЕСГ, вико-
ристання станків із самофіксуючими 
дверцятами або кормових станцій із 
перегородками не пропонує мож-
ливості індивідуальної годівлі тварин. 
Свиноматки, які «випадають» із групи 
через хворобу або травму, повинні 
бути переміщені в санітарний загін або 
стійло. Незважаючи на це, неелектро-
нні системи є найбільш затребуваними 
виробниками свинини, які шукають рі-
шення для підвищення рентабельності 
групового утримання свиноматок.
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На фото: Кормові станції з плечовими роздільниками в зоні групо-
вого утримання свиноматок на одній із ферм HOG SLAT у США. Не 
займають багато місця в загоні, не обмежують рух повітря, в той 
же час захищають свиноматку від агресії з боку інших свинома-
ток під час годівлі.


