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Основним типом кормів 
для свиней у США є су-
хий вид, де зерно злаків 
подрібнювали та змішу-

вали з іншими сухими інгредієнтами 
для утворення повноцінного корму. 
Рідка годівля в Сполучених Штатах 
не настільки поширена, як у Європі. 
Деякі виробники використовують 
комбінування двох типів, де рідкі 
корми, такі як сироватка, подають 
разом із повноцінним сухим кормом. 
Усі ці системи мають свої плюси та 
мінуси, які ми частково розглянемо в 
даній статті. На відгодівельних фер-
мах США, як правило, корм тран-
спортують через шнекову систему 
до годівниць (у такому випадку вико-

ристовують пряме подання корму від 
бункера на шнекову систему й далі 
– на годівниці). В Україні шнекова 
система транспортування корму та-
кож набирає дедалі більшої популяр-
ності через її простий конструктив 
та високу ефективність. Певна час-
тина клієнтів використовує шнекову 
систему подачі корму від кормового 
бункера в приміщення на систему 
цеп-шайби. Таким чином зменшу-
ється навантаження на систему 
транспортування корму цеп-шайба 
через зменшення кутів і зникає ймо-
вірність виникнення проблем із кон-
денсатом у кутах, які розміщують 
на вулиці в разі використання тран-
спортування сухого корму через цеп-

шайбу без застосування шнекової 
системи. Для переважної більшості 
виробників, що використовують сухі 
повноцінні корми, існує безліч варі-
антів конструкції годівниці. Можна 
застосовувати традиційні годівниці 
для сухого годування, годівниці зі 
зволоженням, круглі годівниці або 
трубчасті годівниці на всіх фазах 
виробництва. Кожен тип годівниці 
регулюється по-різному та має свої 
переваги і недоліки.

Форми кормів, 
що доставляють свиням

Чимало дрібних виробників спо-
чатку подрібнюють зернові куль-
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тури, вирощені на власних госпо-
дарствах, після чого змішують їх із 
придбаною добавкою, що містить 
джерело білка, вітаміни та мінера-
ли, аби сформувати повноцінний 
раціон. Більшість підприємств су-
часної свинарської промисловості 
застосовує більш гнучку та доско-
налу систему годівлі, яка викорис-
товує багато окремих інгредієнтів 
і преміксів, змішаних між собою, 
щоб отримати повноцінний корм, 
який подають поросятам через ме-
ханічну систему транспортування. 
Частина виробників і на сьогодні 
складає раціони на фермах, але з 
кожним роком збільшується част-
ка великих комбікормових заводів, 
які виробляють і складають повно-
цінні раціони для відповідних груп 
свиней, після чого роблять доставку 
одразу на господарство. Придбання 
готових кормів для виробників до-
зволяє їм перекласти відповідаль-
ність за раціон на професійні комбі-
кормові заводи, підтримуючи тільки 
контроль якості й вивільняючи час-
тину робочої сили для інших потреб 
на господарстві. 
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Рис. 1. Годівниця для зволоженого годуванняРис. 1. Годівниця для зволоженого годування

Система сухої годівлі Система рідкої годівлі

Вартість обладнання Нижча Вища

Вартість обслуговування Нижча Вища

Простота обслуговування Простіша Складніша

Використання антибіотиків Менше Більше

Використання побічних продуктів у кормі Ні Так

Повторне використання неспожитого корму Ні Так

Ризик пліснявіння Низький Високий

Ризик у разі помилок комп’ютера Низький Високий

Використання у світі Більше Менше

Використання в Європі Менше Більше 

Санітарні та гігієнічні характеристики корму Більш стабільні Менш стабільні

Споживання корму Менше Більше

Конверсія корму Краще Гірше

Термін зберігання корму Більший Менший

Ризик виникнення негативних наслідків у разі неправильного чищення обладнання Низькі Високі

Вологість у приміщеннях Нижча Вища

Необхідна кваліфікація персоналу Нижча Вища



Порівняно із системами рідкої го-
дівлі годування сухим повноцінним 
раціоном має перевагу в тому, що 
пропонує свиням стабільний повно-
цінний корм із меншим конт ролем 
та без залучення кваліфікованого 
персоналу ферми. 

Дослідження показують, що рід-
ке годування на ділянці відгодів-
лі збільшує споживання корму й 
темпи зростання свиней до забою, 
але погіршує конверсію корму в по-
рівнянні із сухим або зволоженим 
годуванням. Сухе годування при-
зводить до кращої конверсії кор-
му, якщо порівнювати його з усіма 
іншими методами подачі корму, 
особливо з рідким годуванням. За 
результатами цього дослідження 
можна дати такі рекомендації:
1. Якщо відгодівля свиней до зада-

ної забійної ваги не має обмежень 
за днями і площею змісту, то сухе 
та зволожене годування збіль-
шать прибуток на голову в порів-
нянні з рідким.

2. Якщо площа змісту й кількість 
днів до забою має обмеження і 
для досягнення належної забій-
ної маси важливо максимально 
швидке збільшення росту, то 
рідке годування буде більш до-
цільним.
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