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Метою статті було вивчити залежність відтворних якостей сви-
номаток ірландського походження та інтенсивності росту їх поросят 
від впливу технологічно-конструктивних параметрів системи мікро-
клімату в приміщенні для опоросу. Матеріалом дослідження були 
свиноматки F1 материнської лінії  Hermitage Genetics, які поросилися 
у двох приміщеннях маточника ідентичного планування, однаково-
го будівельного виконання та інженерно-технічного забезпечення, 
окрім встановлених у них систем створення та підтримання мікро-
клімату. Свиноматок контрольної групи утримували за класичної 
системи вентиляції клапанного типу, а дослідної – за системи венти-
ляції геотермального типу. Аналіз відтворних показників дослідного 
поголів’я здійснювали за використання загальноприйнятих статис-
тичних методів, однофакторного дисперсійного аналізу даних, оці-
ночного індексу за обмеженою кількістю ознак, селекційного індек-
су відтворних якостей свиноматок. Після завершення експерименту 
та на основі оцінки даних було виявлено, що показники продуктив-
них якостей свиноматок, опороси яких відбулися у приміщеннях з 
геотермальною системою створення мікроклімату, були достовірно 
вищими впродовж досліджуваного періоду за кількістю поросят за 
відлучення – на 0,70 гол., або 5,58 % (p ≤ 0,001), їх збереженістю – на 
4,49 % (p ≤ 0,05) та масою гнізда за відлучення – на  2,91 кг, або 4,23 
% (p ≤ 0,05)  щодо однолітків, утримуваних у маточниках з класич-
ним клапанним типом системи створення мікроклімату. Використа-
ний метод факторного дисперсійного аналізу дав змогу виявити ста-
тистично значущий вплив типу системи створення мікроклімату на 
зазначені показники, зокрема: кількість поросят за відлучення – із 
силою впливу в межах 2,01 %, збереженість поросят – 2,03 % та на 
масу гнізда поросят за відлучення – 2,01 %. Результати оцінювання 
відтворних якостей свиней показали переважання поголів’я, утри-
муваного за геотермальної вентиляції, як за використання оціночно-
го індексу Березовського – на 1,31 бала, так і селекційного індексу 
відтворних якостей Церенюка – на 1,33 бала. Жодної статистично 
значущої різниці між свиноматками та поросятами, утримуваними 
за різних систем створення мікроклімату, за такими показниками як 
загальна кількість поросят за народження, кількість мертвонарод-
жених поросят, частка мертвонароджених поросят, багатоплідність, 
великоплідність, маса однієї голови за відлучення, абсолютний при-
ріст, середньодобовий приріст, відносний приріст, не встановлено.

Ключові слова: свиноматка, поросята, система мікроклімату, 
опорос, маса гнізда поросят, збереженість.
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Постановка проблеми та аналіз останніх  
досліджень. Із чинників, які впливають на 
ріст, розвиток і продуктивність свиней, велике 
значення має мікроклімат свинарників [1–3]. 
Зміни клімату разом із неоптимальною генети-
кою під час взаємодії із динамічно змінюваним 
довкіллям створює значний бар’єр для стійко-
го задоволення глобальної потреби у свинині. 
Однак існує безліч інженерних рішень та стра-
тегій управління, які можна використовувати 
для пом’якшення стресових чинників, за таких 
умов зміна фізичного середовища є найефек-
тивнішою [4–6].

Сучасні свинокомплекси сьогодні більше 
схожі на інтенсивно працюючі промислові 
об’єкти, ніж на традиційні ферми минулого. 
Приміщення для утримання свиней оснащу-
ють складними системами підготовки та роз-
повсюдження повітря, створення і контролю 
мікроклімату, які враховують дедалі вищі ви-
моги нових генотипів до комфортності, еконо-
мічності, екологічності обладнання та техно-
логії [7].

Кліматичні параметри робочого середови-
ща в приміщенні впливають на працездатність 
людини та продуктивність тварин. Мікроклі-
мат складається з низки параметрів: темпера-
тура, вологість, рух, хімічний склад повітря, 
вміст у ньому пилу, мікробів, шкідливих газів. 
Залежить він від різних чинників, таких як за-
стосовані технології догляду, кількість тварин, 
системи забезпечення тварин кормом і водою, 
видалення гною, використання відходів, а та-
кож сезон і зовнішній клімат [8].

Крім того, посилений генетичний відбір 
за продуктивними ознаками (приріст м’язової 
тканини, плодючість) призводить до зниження 
стійкості до теплового стресу, оскільки ці фе-
нотипи пов'язані з підвищеним метаболічним 
виділенням тепла [9].

Для підтримання оптимального мікро-
клімату свинарники-маточники обладнують 
вентиляційними системами, з яких найбільш 
поширеними є автоматизовані системи приму-
сового кондиціонування та обігріву, які не за-
лежать від метеорологічних умов. На сучасних 
свинарських індустріальних комплексах вико-
ристовують три типи вентиляції: надлишкового, 
від'ємного, і рівномірного тиску, які різняться  
за способом підготовки, транспортування та 
видалення повітря на клапанні та геотермальні 
системи [10–14].

За високої температури зовнішнього пові-
тря геотермальна система вентиляції дала змо-
гу створити комфортніші температурні умови 
в приміщенні для утримання свиноматок і реа-
лізації їх продуктивних якостей. Однак підви-

щені температури і низька вологість повітря в 
приміщеннях вимагають впровадження додат-
кових заходів щодо нормалізації температур-
но-вологісного режиму [15].

Згідно з дослідженнями вітчизняних авто-
рів [16], тип вентиляції з системою канальної 
підпідлогової подачі термо-збалансованого 
повітря покращує умови мікроклімату у при-
міщенні для опоросу та здійснює позитивний 
вплив на інтенсивність росту поросят до від-
лучення.

Аналізуючи відмінності параметрів мікро-
клімату за використання двох відмінних сис-
тем його створення, зокрема класичного кла-
панного та геотермального типу подачі повітря 
у зону життєдіяльності свиней, вітчизняні на-
уковці [17] встановили вищу ефективність ро-
боти саме геотермальної вентиляції із подачею 
попередньо підготовленого повітря через під-
земні повітропроводи.

За результатами огляду приміщення для по-
росят з системою мікроклімату з негативним 
тиском було встановлено, що відносна вологість 
повітря на висоті життєдіяльності тварин була 
вище рекомендованих норм і досягала 95 %, 
тимчасом рекомендована вологість для поросят 
становить не більше 80 %. Температура повітря 
була нерівномірною за довжиною приміщення, 
що було спричинено незбалансованою подачею 
повітря із вентиляційних отворів [18].

На відтворні ознаки свиноматок мали вплив 
як пора року, так і система вентилювання при-
міщення. Вентиляція геотермального типу зу-
мовила суттєве перевищення на 6,83– 8,37 % 
маси одного поросяти та на 6,26–8,37 % маси 
гнізда за відлучення, а також комплексного 
оціночного індексу на 0,80–1,59 % [19]. 

Достовірної різниці між показниками аб-
солютного, середньодобового та відносного 
приросту поросят, утримуваних за різних ти-
пів системи мікроклімату, впродовж окремого 
сезону не встановлено. Це пов’язано із досто-
вірним, однак  слабким впливом чинника типу 
вентиляції на інтенсивність росту в межах 
7,71–10,20 % [20].

Концентрація неприємного запаху була до-
стовірно корелюючою (p ≤ 0,05) з усіма відо-
мими параметрами мікроклімату: температура 
повітря всередині (R = –0,91), відносна воло-
гість повітря усередині (R = 0,71), швидкість 
руху повітря(R = –0,62), NH3 (R = 0,79), N2O  
(R = 0,66) та CO2 (R = 0,84) [21].

Згідно з науковими працями [22] щодо до-
слідження впливу чинника типу вентиляції на 
інтенсивність росту поросят встановлено, що 
на середньодобові прирости поросят на доро-
щуванні найвищий вплив мав чинник сезону 
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року – на рівні 5,60 % (p ≤ 0,05), тимчасом 
чинник типу вентиляції достовірно здійснював 
вплив на цей показник в межах 4,3 %.

Вітчизняними науковцями визначено [23], 
що у свиноматок упродовж опоросу і лактації 
за утримання в приміщенні з геотермальною 
системою вентиляції збереженість поросят 
до відлучення була на 1,05 % (р ≤ 0,001) ви-
щою порівняно з аналогами, яких утримували 
у приміщенні, обладнаному вентиляцією кла-
сичного типу із стінними припливними клапа-
нами подачі повітря.

Отже, зважаючи на різносторонні висно-
вки дослідників щодо проблематики впливу 
систем мікроклімату на відтворні якості сви-
ней в умовах індустріальних свинокомплексів, 
це питання є актуальним та потребує додатко-
вого дослідження.

Мета дослідження – визначення залежно-
сті продуктивності свиноматок ірландського по-
ходження від умов їх утримання в приміщеннях 
для опоросу за використання  систем мікроклі-
мату різної конструкції та принципу дії.

Матеріал і методи дослідження. Об’єк-
том досліджень визначено вплив системи мі-
кроклімату в приміщенні для опоросу на від-
творні якості свиноматок F1 материнської лінії 
Hermitage Genetics, а матеріалом – дані про їх 
відтворні якості. Дослідне поголів’я було роз-
поділено у дві технологічні групи, осіменіння 
яких здійснено спермою кнурів  синтетичної 
лінії Макс Гро, згідно зі схемою гібридизації 
ТОВ НВП «Глобинський Свинокомплекс»,  
м. Глобино Полтавської області.

Для дослідження відтворних якостей сви-
номаток було зібрано та проаналізовано ма-
теріал опоросів двох груп за 2019–2021 роки, 
поголів’я яких утримували під час опоросу 
та подальшої лактації в однакових свинарни-
ках-маточниках, що різнилися системою ство-
рення мікроклімату. Утримували свиней обох 
груп у приміщенні маточників для опоросу 
репродуктору №1 ТОВ НВП «Глобинський 
Свинокомплекс», де систему мікроклімату 
підтримували вентиляційним обладнанням 
німецької фірми Big Dutchman. Тварин  кон-
трольної групи утримували в приміщеннях з 
припливом повітря в секції для опоросу за до-
помогою припливних клапанів, розташованих 
з обох боків секції для опоросу (рис. 1). Тварин 
дослідної групи було розміщено в іншому при-
міщенні цеху для опоросу ідентичного плану-
вання та обладнання, однак із відмінною за ти-
пом та конструкцією системою подачі повітря 
в секцію опоросу. В цьому приміщенні повітря 
потрапляє в секцію для опоросу через підзем-
ні повітропроводи та перфоровані повітророз-

подільники, які розташовані над станками для 
опоросу.

Загалом обидва приміщення мали ідентич-
ну конфігурацію планування простору та були 
побудовані з однакових будівельних матеріа-
лів. Блоки приміщень, де проводився опорос  
та відбувалося утримання поросят впродовж 
підсисного періоду до відлучення, мали одна-
кову площу та кількість індивідуальних стан-
ків, однакові системи водонапування, кормо-
роздачі та конструкції вакуумно-самопливних 
систем гноєвидалення, однак принципово різні 
типи систем мікроклімату.

Приміщення, де утримували поголів’я кон-
трольної групи, було обладнане системою мі-
кроклімату негативного тиску, впуск повітря 
в яку здійснюється через стінні повітрозабірні 
клапани, а випуск – через витяжні дахові венти-
лятори, відкриття і закриття яких регулювалося 
програмою управління мікрокліматом. Загаль-
не управління кондиціонуванням повітря та 
аналіз його тепмературно-газових параметрів 
здійснювалось автоматичним модулем регу-
лювання мікроклімату, обладнаного датчика-
ми аварійного відключення та системою світ-
лозвукового оповіщення. За високих зовнішніх 
температур у теплі сезони року потік повітря 
направлявся безпосередньо в зону життєдіяль-
ності тварин. За зниження сезонного темпера-
турного режиму в холодну пору року вхідне 
повітря спрямовувалося спочатку на радіатори 
труб опалення для нагрівання та подальшого 
розповсюдження у приміщенні. Одночасно на-
гріте та загазоване повітря видалялося з при-
міщення вентиляторами дахових шахт (рис.1).

Приміщення для утримання поголів’я 
дослідної групи було обладнане системою 
створення вентиляції негативного тиску ге-
отермального типу (рис. 2). На відміну від 
класичної вентиляції з використанням при-
пливних клапанів, у приміщенні для опоросу 
свиноматок дослідної групи використовували 
удосконалену систему вентиляції негативно-
го тиску з підготовкою повітря в підземних 
тунелях та коридорах секції. А його розподіл 
здійснювався перфорованим повітропроводом, 
розташованим над станками для опоросу сви-
номаток. Повітря через розрідження, яке ство-
рюється витяжними даховими вентиляторами, 
потрапляє в приміщення через підземні тунелі, 
наповнені камінням різної величини, та далі 
через повітропроводи, розташовані з обох сто-
рін приміщення, спрямовується в перфоровані 
повітропроводи-розподільники, які знаходять-
ся над рядами станків для опоросу. Керується 
така система також процесором управління 
фірми Big Dutchman.
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З метою проведення комплексного оціню-
вання відтворних якостей свиноматок викори-
стали оціночний індекс за обмеженою кількі-
стю ознак [24]:

І + В + 2W + 35G,
де І – індекс відтворних якостей, балів;
    В – кількість поросят за народження, гол.;
   W – кількість відлучених поросят, гол.;
   G – середньодобовий приріст поросят за відлу-
чення, кг.

Використовували також селекційний індекс 
відтворних якостей свиноматок (СІВЯС) за ме-
тодикою О.М. Церенюка [25]:

СІВЯС = 6Х1 + 9,34 (Х2/Х3),
де СІВЯС – селекційний індекс відтворних якостей 
свиноматок;
    Х1 – багатоплідність, голів;
    Х2 – маса гнізда за відлучення, кг;
    Х3 – термін відлучення, діб 6 та 9,34 – коефіці-
єнти.

Результати дослідження та обговорення. 
На основі аналізу даних експерименту вста-
новлено, що за різних систем створення та 
підтримання мікроклімату в приміщенні для 
опоросу поголів’я свиней по-різному проявляє 
свої відтворні якості (табл. 1).

Аналіз загальної кількості поросят за на-
родження не показав достовірної різниці між 
тваринами контрольної та дослідної груп. Не 
було встановлено також статистично значущих 
відмінностей як за кількістю, так і за часткою 
мертвонароджених поросят.

Свиноматки, яких утримували за геотер-
мальної системи створення мікроклімат, пе-
реважали за показниками багатоплідності 
та маси гнізда за народження аналогів, яких 
утримували в приміщеннях з класичним ти-
пом вентиляції. За показником великоплідно-
сті дослідні тварини також суттєво не різни-
лися.

Рис 1. Загальний вигляд секції для опоросу в приміщенні 
(контрольна група):

1 – припливний клапан; 2 – витяжна шахта.

Рис. 2. Загальний вигляду секції для опоросу в приміщенні 
(дослідна група):

1 – припливний канал; 2 – перфорована решітка; 
3 – технологічний отвір припливного каналу.
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За даними дослідження встановлено, що 
кращими показниками кількості поросят за 
відлучення характеризувалися свиноматки 
дослідної групи, які перевищували однолітків 
контрольної на 0,70 гол., або 5,58 % (p ≤ 0,001).

Крім того, було виявлено, що поголів’я по-
росят, яке утримували за вентиляції з геотер-
мальним способом подання повітря, перева-
жало аналогів, вирощуваних у приміщеннях 
з вентиляцією клапанного типу, за показника-
ми збереженості поросят на 4,49 % (p ≤ 0,05) 
та маси гнізда за відлучення на 2,91 кг, або  
4,23 % (p ≤ 0,05).

За показниками абсолютного, середньодо-
бового та відносного приростів статистично 
значущих відмінностей між підсисними поро-
сятами контрольної та дослідної груп не було.

Дослідження відтворних якостей свиней на 
основі розрахунку оціночного індексу Березов-
ського дало змогу визначити перевагу свинома-
ток дослідної групи над аналогами контрольної 
на 1,31 бала. Згідно з результатами оцінювання 
дослідного поголів’я за використання селек-
ційного індексу відтворних якостей Церенюка, 
кращими були свиноматки, поросність яких 
пройшла в умовах створення мікроклімату екс-
периментальною геотермальною – на 1,33 бала 
більше, ніж свиноматки, що поросились за кла-
сичної системи створення мікроклімату.

Методом однофакторного дисперсійного 
аналізу визначали силу впливу чинника типу 

системи створення мікроклімату на відтворні 
показники свиней та інтенсивність росту під-
сисних поросят (рис. 3).

Оцінка сили впливу типу вентиляції на 
масу гнізда поросят за відлучення показала, що 
він був статистично значущий і змінював зна-
чення зазначеного показника в межах 2,01 %  
(Fрозр10,74>F-критичне4,49). Невраховані чинники 
впливали на масу гнізда поросят за відлучення 
на 97,99 %.

За даними факторного аналізу також було 
виявлено достовірний вплив (Fрозр4,74> F-критич-

не4,49) чинника типу системи створення мі-
кроклімату на збереженість поросят на 2,03%. 
Водночас дія чинників, які не враховували, 
спричинила зміну цього показника на 99,97 %.

Крім того, було доведено наявність до-
стовірного (Fрозр33,29>F-критичне4,49) впливу 
чинника вентиляції на кількість поросят за 
відлучення на рівні 2,01 %, водночас сила дії 
неврахованих чинників була в межах 97,99 %.

Достовірного впливу типу системи мі-
кроклімату на такі показники як загальна 
кількість поросят за народження, кількість 
мертвонароджених поросят, частка мертвона-
роджених поросят, багатоплідність, маса гніз-
да поросят за народження, великоплідність, 
маса однієї голови за відлучення, абсолютний 
приріст, середньодобовий приріст, відносний 
приріст для поголів’я обох груп встановлено 
не було.

Таблиця 1 – Відтворні якості свиноматок залежно від конструктивних особливостей системи 
                     вентиляції приміщень упродовж року, n = 480

Показник Контрольна група Дослідна група
Загальна кількість поросят за народження, голів 15,42±0,32 15,40±0,18
Кількість мертвонароджених поросят, голів 1,04±0,15 0,95±0,04
Частка мертвонароджених поросят, % 6,7±0,92 6,19±0,26
Багатоплідність, голів 14,38±0,30 14,44±0,17
Маса гнізда поросят за народження, кг 18,73±0,38 18,8±0,21
Великоплідність, кг 1,3±0,01 1,3±0,01
Кількість поросят за відлучення, голів 12,55±0,20 13,25±0,16***
Збереженість, % 87,27±1,57 91,76±0,65*
Маса 1 голови за відлучення, кг 5,48±0,13 5,42±0,10
Маса гнізда поросят за відлучення, кг 68,79±1,01 71,70±1,07*
Абсолютний приріст, кг 4,18±0,12 4,12±0,09
Середньодобовий приріст, г 153±0,01 150±0,01
Відносний приріст, % 123,02±1,19 122,53±0,80
Оціночний індекс, балів 44,71 46,09
СІВЯС, балів 109,22 110,56

* – Р < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P <0,001.
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Результати досліджень щодо позитивного 
впливу геотермального типу системи створен-
ня мікроклімату на відтворні якості свинома-
ток та інтенсивність росту поросят збігаються 
із висновками інших науковців [14 –16, 22, 23].

Оцінювання впливу системи вентиляції на 
показники відтворної здатності свиноматок 
показало відсутність залежності значень абсо-
лютного, середньодобового, відносного при-
ростів та маси поросят за відлучення від фак-
торної ознаки, що не збігається з результатами 
попередніх досліджень, у яких вплив системи 
мікроклімату на інтенсивність росту був на 
рівні 7,71–10,20 % та на масу одного порося-
ти – 6,83–8,37 %, й результатами інших авторів 
[22], у яких вплив досяг 5,60 %. Збіг отрима-
них в експерименті даних з висновками ранніх 
досліджень виявлено лише щодо достовірного 
впливу типу вентиляції на масу гнізда поросят 
за відлучення. Такий вплив було встановлено 
в межах 2,01 % проти 8,37 % у попередньому 
досліді [19–20]. 

Водночас достовірна перевага показника 
збереженості поросят, утримуваних за геотер-
мальної вентиляції, над аналогами, утриму-
ваними за класичної, на 3,42 %, збігається з 
висновками іншого автора [23], який отримав 
результат з перевагою 1,05 %.

Висновки.
Встановлено, що свині, які утримувались 

у приміщеннях для опоросу за використання 
геотермальної системи створення мікроклі-
мату переважали аналогів, яких утримували 

у приміщеннях з класичною системою ство-
рення мікроклімату клапанного типу, за по-
казником кількості поросят за відлучення на 
0,70 гол., або 5,58 % (p ≤ 0,001), збереженості 
поросят – на 4,49 (p ≤ 0,05) та маси гнізда по-
росят за відлучення – на 2,91 кг, або 4,23 %  
(p ≤ 0,05).

Доведено достовірний вплив чинника типу 
системи створення мікроклімату на окремі по-
казники відтворних якостей свиней, а саме: 
кількість поросят за відлучення – з силою 
впливу на рівні 2,01 %, збереженість поросят – 
2,03 % та на масу гнізда поросят за відлучення  
– 2,01 %. На інші показники продуктивних яко-
стей свиноматок та інтенсивності росту поро-
сят вказаний чинник достовірного впливу не 
мав.

Оцінка відтворних якостей свиней по-
казала переважання її показників у тварин, 
опороси яких відбулись за використання ге-
отермальної вентиляції, над показниками 
однолітків, які поросились за використання 
класичної вентиляції, за оціночним індексом 
Березовського – на 1,31 бала, що більше на 
3,10 %, а також за селекційним індексом від-
творних якостей Церенюка – на 1,33 бала, що 
більше на 1,22 %.

Зважаючи на підтверджений частковий 
вплив конструктивних особливостей системи 
мікроклімату на відтворні якості свиноматок 
та інтенсивність росту поросят до відлучення 
вважаємо, що подальші вивчення впливу до-
сліджуваних чинників важливо продовжити.

Рис. 3. Сила впливу чинників типу системи створення мікроклімату на відтворні якості свиней.
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Productivity of sows and growth of piglets 
during the use of different indoor microclimate sys-
tems

Mykhalko O., Povod M., Verbelchuk T., Ver-
belchuk S., Sherbina O., Mironenko O., Ulyanko S.

The aim of the article was to study the dependence 
of reproductive qualities of sows of Irish origin and 
growth intensity of their piglets on the influence of tech-
nological and design parameters of the microclimate 
system in the farrowing room. The material of the study 
was the F1 sows of the Hermitage Genetics maternal 
line, which were reared in two sections for farrowing of 
identical planning, identical construction execution and 
engineering and technical support, except for the micro-
climate creation and maintenance systems installed in 
them. The sows of the control group were kept under the 
classical valve-type ventilation system, and the sows of 
the experimental group were kept under the geother-
mal ventilation system. The analysis of reproductive 
indicators of the experimental population was carried 
out using generally accepted statistical methods, one-
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way analysis of variance, evaluation index for a limited 
number of traits, selection index of reproductive quali-
ties of sows. At the end of the experiment and based on 
the evaluation of data, it was found that the productivity 
of sows whose farrowing took place in rooms with geo-
thermal microclimate system, were significantly high-
er during the study period in the number of piglets at 
weaning – by 0.70 heads or 5.58% (p ≤ 0.001), their 
safety – by 4.49% (p ≤ 0.05) and the weight of the nest 
at weaning – by 2.91 kg or 4.23% (p ≤ 0.05) relative 
to peers kept in sections for farrowing with the classic 
valve type of microclimate system. The method of fac-
tor analysis of variance allowed to identify a statistically 
significant effect of the type of microclimate system on 
these indicators, namely: the number of piglets at wean-
ing with an impact force of 2.01%, the safety of piglets 

– with an impact force of 2.03% and on the weight of 
the nest of piglets at weaning – with a force of influence 
within 2.01%. The results of the evaluation of the re-
productive qualities of pigs showed the predominance 
of livestock kept under geothermal ventilation, both for 
the use of the evaluation index – by 1.31 points, and for 
the use of the selection index of reproductive qualities 
– by 1.33 points. No statistically significant difference 
between sows and piglets kept under different micro-
climate systems on indicators such as total number of 
piglets at birth, number of stillborn piglets, proportion 
of stillborn piglets, fertility, high fertility, weight of one 
head at weaning, absolute gain, average daily yield has 
not been established.

Key words: sow, piglets, microclimate system, 
farrowing, piglet nest weight, safety.
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