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ДОСВІД СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО 
СВИНАРСТВА В УМОВАХ СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ»

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. С. Топіха, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено приклад створення підприємства з ведення 
промислового свинарства та бази для проведення науково-навчаль-
ної діяльності викладачів та студентів Миколаївського НАУ в умовах 
СГПП «Техмет-Юг». Переобладнання приміщень для виробництва свини-
ни провели шляхом перепрофілювання існуючих будівель з раціональні-
шим використанням виробничих площ. Проаналізували продуктивність 
тварин угорської селекції з урахуванням лінійної належності.

Ключові слова: свинарство, виробництво свинини, штучне 
осіменіння, утримання.

Постановка проблеми. Сільськогосподарське приватне 
підприємство «Техмет-Юг» розташоване в Жовтневому районі 
Миколаївської області на території смт Воскресенське на базі 
колишнього колгоспу «Путь к новой жизни», але так сталося, 
що нового життя не настало. Колгосп розпався у 2001 році з 
подальшим розпаюванням його земель. Тваринницькі при-
міщення, а саме 10 корівників та 3 свинарники, лишили-
ся без уваги з боку сільської влади та місцевих мешканців, 
окрім ентузіастів своєї справи Косого Михайла Семеновича 
та Уманської Людмили Валентинівни [1]. Хоча слід зауважи-
ти, що директор СГПП «Техмет-Юг», Косой М. С., за освітою 
інженер-конструктор, який пропрацював все життя на за-
воді ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» у конструкторському бюро, 
а тільки в 55 років розпочав створення цього господарства. 
Уманська Л. В. розпочала свою трудову діяльність у вище за-
значеному колгоспі спочатку техніком штучного осіменіння, 
а потім, після закінчення у 1992 році Миколаївського сільсько-
господарського інституту, зайняла посаду головного зоотехніка.

Мета статті – проаналізувати показники розвитку гос-
подарства СГПП «Техмет-Юг», що є відносно молодим госпо-
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дарством з виробництва високоякісної товарної свинини на 
Миколаївщині.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах 
СГПП «Техмет-Юг» була проведена реконструкція цехів згід-
но з зоотехнічними вимогами для тварин усіх статево-вікових 
груп та фізіологічного стану. Обладнано маточник для індиві-
дуального утримання підсисних свиноматок з використанням 
автонапувалок та годівниць, гноєтранспортери, обладнані 
станки для групового утримання поросят 2–4 міс., ремонт-
ного та відгодівельного молодняку з використанням автона-
пувалок. У свинарнику-маточнику створено мікроклімат як 
для свиноматок, так і новонароджених поросят. Налагоджені 
свинарники для холостих і поросних свиноматок вільним ці-
лодобовим вигулом на вулицю (в теплу пору року). Побудовано 
цех дорощування поросят на пластикових щілинних підлогах 
загальною місткістю на 8 боксів по 200 голів кожний.

Найбільш ефективною для отримання більшої кількості 
товарної свинини високої якості є потокова система вироб-
ництва, яка полегшує догляд за тваринами, роздачу кормів, 
регулювання мікроклімату та зумовлює дотримання санітар-
но-гігієнічних умов [2].

В умовах СГПП «Техмет-Юг» свиноматки потрапляють на 
ділянку осіменіння, потім на ділянку поросності і далі на ді-
лянку опоросу.

На ділянці осіменіння ремонтні свинки та свиноматки 
утримуються в індивідуальних станках. Осіменяють ремонт-
ний молодняк при досягненні ними 8-місячного віку та 130 кг 
живої маси. Тварини утримують в індивідуальних саморобних 
станках, що забезпечує малорухливість тварин та перешко-
джає витіканню сперми, отриманню механічних пошкоджень. 
Отже, це знижує ризик ембріональної смертності [3].

В господарстві практикують винятково штучне осіменін-
ня. Воно є важливим елементом для здійснення технології від-
творення. Показник заплідненості досягає 85% фактичних 
опоросів від загальної кількості осіменінь [4].

Для штучного осіменіння кнурів починають привчати 
з 5 місячного віку. Кількість привчених кнурів до садки на 
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фантом становить 90%. При штучному осіменінні кнурців за-
водять у спеціальне приміщення із манежем. Сперму одержу-
ють за допомогою «чучела» мануальним способом. У прилеглій 
кімнаті-лабораторії технік з штучного осіменіння проводить 
оцінку сперми та підготовку приладів й інструментів для осі-
меніння маток. При осіменінні використовують лише однора-
зові поліетиленові спермоприймачі та катетори [5].

На ділянці осіменіння свиноматки залишаються до під-
твердження супоросності на 28-32 день, після чого їх перево-
дять на ділянку супоросних.

За 5 діб до опоросу свиноматок переводять до ділянки 
опороса. Тут утримують свиноматок з підсисними поросята-
ми в спеціальних станках для опоросів протягом 30 днів. Це 
станки, що поділені на дві частини: частина – для утримання 
поросят та частина – для маток. Обігрів поросят відбувається 
за рахунок теплої підлоги. В кожній частині клітки є напувал-
ка та годівниця.

На третю добу каструють кнурців, проводять мічення по-
росят та роблять ін’єкції препарату, що містить залізо.

Свиноматки утримуються в свинарнику для опоросів ра-
зом із поросятами-сисунами протягом 30 днів, після чого їх 
знов переводять на ділянку осіменіння, а поросят – на доро-
щування [1].

На ділянці дорощування поросята утримуються протягом 
8-9 тижнів, а потім їх переводять на ділянку відгодівлі. По до-
сягненні маси 100 кг свиней відправляють на реалізацію. На під-
приємстві використовують схему «все порожньо все зайнято».

Утримання тварин відбувається в приміщеннях на бетон-
ній підлозі. В кожному приміщенні існують системи обігріву, 
вентиляції, освітлення, водопостачання.

Система годівлі складається з автоматизованих годівниць, 
розміщених в боксах та лінії роздачі комбікорму в бункер, го-
дівниць з бункера оперативного запасу, що знаходиться на 
вулиці. Подача кормів здійснюється автоматично по мірі по-
їдання тваринами.

Годівля «досхочу», на вирощуванні та відгодівлі, забезпе-
чує максимальну продуктивність тварин і найбільш ефективні 
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та економні витрати комбікорму, оскільки корм в годівницю 
потрапляє тільки, якщо свиня буде діяти на механізм годівни-
ці. Вода потрапляє через ніпельну напувалку.

Нагляд та контроль за роботою технологічних приладів ви-
конує комп’ютер. Отже, від оператора вимагається тільки на-
гляд за приладами та станом тварин.

Утримання поросят на дорощуванні на решітчастій підло-
зі забезпечує повною мірою задовільний санітарно-гігієнічний 
стан в свинарнику, що є немаловажним [2].

Добра організація в господарстві зоотехнічного обліку, 
складовим елементом якого є комплекс заходів щодо органі-
зації та ведення племінного обліку, є обов’язковою умовою ве-
дення племінної роботи.

Зоотехнічний облік повністю автоматизований комп’ютер-
ною програмою «Акцент», тому що всі тварини ідентифіковані. 
В даному господарстві мають місце два способи мічення тва-
рин: за допомогою бірок та вищипів (англійський ключ).

В умовах СГПП «Техмет-Юг» годівля свиней відбувається 
повнораціонними комбікормами власного виробництва з ви-
користанням преміксів компанії «АгроВет Атлантик». Щодня 
готується 9 рецептів раціонів на обладнані вітчизняного ви-
робництва. За часи існування господарство досягло значних 
результатів, аналіз виробничої діяльності наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1
Аналіз виробничої діяльності

СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого району

Показники
Роки

2005 2008 2010 2013

Чисельність поголів’я свиней, гол.
в т.ч. основних свиноматок

1326
148

3284
343

4128
410

5732
550

Одержано поросят від приплоду, гол. 1654 3185 6248 10321

Багатоплідність основних свиноматок, гол. 8,7 9,2 9,8 10,7

Вирощено свинини, т 115,7 238,9 468,6 774,1

Середньодобовий приріст на відгодівлі, г 525 571 623 820

Затрати корму на 1 кг свинини, к. од. 5,65 4,28 4,65 3,20

Рентабельність, % 10 12 7 19
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За даними таблиці 1 встановлено, що чисельність поголів’я 
стабільно збільшувалася. Так, на початок 2005 року кількість 
свиней становила 1326 гол., а вже на кінець 2013 року – 
5732 голови, що на 432,3% більше по відношенню до 2005 р. 
Середньодобові прирости збільшились в 2013 році на 156% 
відносно 2005 року. Продуктивність тварин відповідає рівню 
європейських господарств.

СГПП «Техмет-Юг» був створений в серпні 2003 році. Комп-
лектування стада розпочалося з придбання 60 свиноматок та 
5 кнурів різних генотипів з різних господарств, а саме ВАТ «Фрі-
дом Фарм Бекон» Херсонської, ДПДГ «Зоряне», СВК «Міг-Сервіс-
Агро» Миколаївської та ДП «Гвардійське» Одеської областей. 
Перше стадо мало наступний розподіл свиноматок за геноти-
пами: 40 свиноматок та 2 кнури червоної білопоясої породи; 
10 свиноматок та 1 кнур породи дюрок; 10 свиноматок та 
2 кнури великої білої породи англійської селекції.

У 2009-2010 роках в господарство були завезені 110 ре-
монтних свинок та 4 кнури великої білої породи угорської 
селекції та 2 кнури породи п’єтрен. Генеалогічна структу-
ра придбаного стада представлена 5 родинами і 4 лініями, а 
саме – родинами Pola, Jatsi, Egon, Juske, Bally та лініями – 
Andor, Kurko, Kose та Ami.

Нами було проведено аналіз продуктивних якостей свино-
маток великої білої породи угорської селекції різної родинної 
належності (табл. 2).

Таблиця 2
Характеристика відтворювальних якостей 

свиноматок різних родин

Родини
Кількість 
свино-

маток, гол.

Показники

багато-
плідність, гол.

молоч-
ність, кг

збереже-
ність, %

маса гнізда 
в 60 днів, кг

Pola 28 11,2±0,03 46,8±0,54 92,0±1,65 165,1±2,65

Jatsi 25 10,6±0,02 43,7±0,34 90,0±3,21 160,4±3,58

Egon 5 10,3±0,15 43,3±0,39 92,0±2,15 162,4±4,21

Juske 15 10,3±0,31 42,9±0,45 90,0±2,19 160,0±2,98

Bally 4 10,8±0,24 44,8±0,61 93,0±3,24 167,5±3,51

В середньому - 10,6±0,21 44,3±0,37 91,4±2,54 162,0±2,19
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Аналіз отриманих даних показав, що одна з найбільш 
чисельних родин стада Pola має найвищі показники багато-
плідності, молочності, маси гнізда при відлученні, які більші 
в порівнянні з середнім значенням на 0,6 гол., 2,7кг, 3,1кг 
відповідно. Така невелика мінливість показників свідчить про 
достатню консолідованість стада. 

Показник збереженості найкращий у свиноматок родини 
Bally, який переважає середнє значення свиноматок стада за 
цим показником на 3,8%. Найбільш низькими показниками 
багатоплідності, молочності, маси гнізда при відлученні ха-
рактеризуються свиноматки родини Egon та Juske, а показ-
ником збереженості – свиноматки родини Bally. Таким чином, 
на основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що 
відбирати ремонтний молодняк потрібно від свиноматок ро-
дини Pola та Bally.

Поряд з цим нами було проведено аналіз відтворювальних 
якостей свиноматок різної лінійної належності (табл. 3.) 

Таблиця 3
Характеристика продуктивних якостей свиноматок великої 
білої породи угорської селекції різної лінійної належності

Родини
Кількість 
свино-

маток, гол.

Показники

багато-
плідність, гол.

молоч-
ність, кг

збереже-
ність, %

маса гнізда 
в 60 днів, кг

Andor 8 10,2±0,35 42,5±1,32 89,0±2,65 168,7±3,25

Kurko 7 10,5±0,25 44,7±1,54 89,0±3,43 170,4±2,69

Kose 19 11,0±0,19 47,1±1,52 94,0±2,27 176,0±3,54

Ami 10 10,7±0,24 44,2±1,32 89,0±2,97 172,4±2,58

В середньому - 10,6±0,18 44,1±1,41 90,2±2,85 171,8±2,61

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що свиномат-
ки лінії Kose мають показники багатоплідність, молочності та 
масу гнізда при відлученні найвищі, які переважають свино-
маток в стаді за даними показниками на 0,4 гол., 3,8%, 3,0 кг 
та 4,0 кг відповідно. Дані показники найменші у свиноматок 
лінії Andor та Kurko. Тому в подальшому для лінійного розве-
дення буде доцільним використання лінії Kose.
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Слід додати, що серед більш продуктивних та багаточи-
сельних ліній необхідно відмітити лінії Kose та Ami. Розве-
денню цих ліній необхідно приділяти увагу при проведенні 
селекційно-племінної роботи.

На сучасному етапі розвитку СГПП «Техмет-Юг» займа-
ється постійним вивченням та впровадженням сучасних 
технологій у годівлі, утриманні і розведенні свиней та ресур-
созбереженості. Так, у 2014 році господарство повністю від-
мовилося від використання природного газу, замінило всі 
газові котельні, а їх в господарстві було 4, на альтернативне 
паливо (пілетні котли), що дозволило зберегти до 30% коштів 
на опаленні тваринницьких приміщень.

СГПП «Техмет-Юг» активно співпрацює з Миколаївським 
національним аграрним університетом. Щорічно студен-
ти факультету технології виробництва і переробки продукції 
тваринництва, стандартизації та біотехнології проходять на-
вчальні та виробничі практики, а також виконують випускні 
магістерські роботи. Від загальної чисельності робіт 15% захи-
щених на факультеті припадає на СГПП «Техмет-Юг». Щорічно 
викладачі університету проходять стажування у виробничих 
умовах підприємства.

В умовах СГПП «Техмет-Юг» проводяться і науково-дослід-
ні роботи. Аспірантами Миколаївського НАУ було захищено 
чотири кандидатські дисертації.

Висновки. Необхідно відмітити, що за достатньо короткий 
період в південному регіоні України було створено підприєм-
ство з сучасною технологією промислового свинарства. У 2009 
році було проведено повну переорієнтацію породного складу 
свиней з вітчизняних генотипів на сучасні імпортні, такі як 
велика біла, ландрас та п’єтрен угорської селекції, що дозво-
лило покращити основні показники відтворення і збільшити 
рівень рентабельності до 19% у 2013 році. СГПП «Техмет-Юг» 
постійно вивчає передовий досвід і впроваджує у виробничий 
процес науково-дослідної роботи співробітників та виробничої 
практики студентів Миколаївського національного аграрного 
університету.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають ви-

могам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень 
і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного 
матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням наукових ре-
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подаль-
ших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний 
варіант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора 
наук; квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною ан-
глійською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, 
графіками тощо.

Обсяг статті – до 10 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 
30 рядків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редак-
тора Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, 
через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (до 10 слів), адекват-
но відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної науко-
вої проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі 
слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», 
«Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) на-
бирати курсивом 12 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має 
бути стислим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати 
синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: 
«Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, 
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«Досліджено генетичні мінливості… Отримано задовільні ре-
зультати…»).

Анотація статті англійською мовою (від 250 до 300 слів) 
та ключові слова англійською мовою (від 5 до 10 слів). Треба 
надати професійний переклад анотації статті англійською мо-
вою (завірений печаткою бюро перекладів або відділу кадрів 
підпис викладача кафедри іноземних мов вашого ВНЗ). Бажа-
но надати цю розширену анотацію українською (російською) 
мовою.

Анотація англійською мовою повинна бути структурова-
ною (слідувати логіці опису результатів у статті), інформатив-
ною (не містити загальних слів); оригінальною (не може бути 
калькою російськомовної анотації); змістовною (відображати 
основний зміст статті та результати досліджень).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дуж-
ках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки 
наводити після номера джерела, потім через кому сторінку 
(маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде 
інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в 
тих самих дужках (наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мо-
вою Вісника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на 
джерело і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дуж-
ках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі 
рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписа-
ми, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомо-
гою функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх 
тексту. Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word 
з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні 
виправлення. У разі використання інших програм для створен-
ня рисунків надавати редакції на кожний рисунок окремий файл 
фотмату TIFF (незжатий – uncompressed) або формату JPG (най-
кращої якості – best quality).
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Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допо-
могою функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна за-
ймати не більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES 
тексту таблиці не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формуль-
ному редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої термі-
нології (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також 

скорочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писа-
ти без крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при 
першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, пови-
нна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті 
статті й бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Но-
мер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу.

Список використаних джерел повинен містити не менше 
10 посилань, з яких не менше 7 на зарубіжні видання. Само-
цитування – не більше 30%.

Обов’язкова наявність списку літератури англійською мо-
вою (не виключає списку літератури мовою статті). Літерату-
ру не обов'язково перекладати англійською мовою. Її можна 
транслітерувати. Офіційна транслітерація українського алфа-
віту латиницею регламентується постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Офіційний трансліт 
онлайн – http://translit.kh.ua/?passport. Транслітерація росій-
ського алфавіту латиницею онлайн – http://www.translitor.net/.

http://translit.kh.ua/?passport
http://www.translitor.net/
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Редакційна колегія залишає 
за собою право на редакційні виправлення.
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