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Наведено результати моніторингу станків для підсисних свиноматок наступних фірм 

виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207) німецької фірми BigDachmаn, польської фірми 

Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а також 

станків виготовлених в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) та встановлено, що 

найбільш ефективним для утримання підсисних свиноматок є станок датської фірми ACO 

FUNKI. Найбільш раціональним елементом конструкції сучасного станка, який потрібно 

удосконалити є підняття місця, де знаходиться свиноматка. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СВИНІ, ТЕХНОЛОГІЯ, СТАНКИ, СВИНОМАТКИ, 

ПОРОСЯТА. 

 

У статті зроблений аналіз літературних даних та представлені результати наших 

досліджень щодо сучасних технологічних підходів до удосконалення станкового обладнання 

для підсисних свиноматок [1–3]. 
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Відомо, що період вагітності, опоросів у свиноматок та утримання підсисних поросят є 

одним із основних і відповідальних у сучасних технологіях ведення промислового свинарства. 

Тому у нашій державі та країнах із розвинутим свинарством ведуться науково-практичні 

дослідження щодо удосконалення систем і технологій утримання та станкового обладнання 

для підсисних свиноматок [3–6].  

Матеріали і методи. Методологічною основою досліджень є сучасна теорія і практика 

проведення технологічних досліджень з метою удосконалення окремих елементів конструкції 

станка та станкового обладнання для утримання підсисних свиноматок і встановлення 

особливостей їх продуктивності, збереженості приплоду при різних системах станкового 

утримання.  

У процесі проведення досліджень були використані такі методи і прийоми: 

– монографічний (результати проведених досліджень організаційно-технологічних 

умов господарств); 

– економіко-статистичний (розгляд станків різної конструкції і встановлення найбільш 

оптимального варіанту для утримання підсисних свиноматок). 

Результати й обговорення. На основі моніторингу технічної документації та 

спостереженням за функціонуванням станків для підсисних свиноматок наступних фірм 

виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207), німецької фірми BigDachmаn, польської 

фірми Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а 

також станки виготовлені в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) нами встановлено, що 

станки для опоросу ACO Funki універсально регульовані, виконані з високоякісного 

матеріалу, довжиною 230 см і шириною 50 см, підходять для вільнонесучого прямого або 

діагонального розміщення. Конструкція станка для опоросу передбачає надійне ізолювання 

свиноматки від поросят з метою попередження їх травмування, а також забезпечує вільний 

доступ поросят до сосків свиноматки. Для того, щоб уникнути защемлення поросят, між 

свиноматкою і стінками станка передбачена спеціальна вигнута форма бічних стійок.  

Проведено аналіз технологічного забезпечення утримання підсисних свиноматок у ФГ 

“Едем” Жовківського району Львівської області, де використовуються станки виготовлені в 

Україні за технологією датської фірми ACO FUNKI. Система комбінованих підлог фірми ACO 

Funki відповідає високим вимогам зоогігієни і забезпечує оптимальні умови утримання 

свиноматки і поросят. Компанія ACO Funki пропонує модульні підлоги, які можуть складатися 

з наступних елементів: пластикові решітки, плити для локального обігріву поросят, спеціальні 

плити для свиноматок, чавунні щілинні підлоги для свиноматок. Комбіновані підлоги легко 

встановлюються як при прямому, так і при діагональному розміщенні станків. Пластикові 

щілинні підлоги виготовляються тільки з високоякісного первинного поліпропілену, стійкі до 

впливу аміачного середовища, мають високу міцність. Поверхня підлоги запобігає ковзанню 

копит, забезпечує тваринам комфортний відпочинок, а спеціальна форма щілин забезпечує 

високий рівень гігієни, сприяє збереженню поверхні підлоги сухою і чистою [6].  

Для локального обігріву поросят у станках для опоросу можуть бути встановлені плити 

з електричним або водяним підігрівом, виготовлені з полімеру із зручним гумовим покриттям, 

або гумові килимки з водяним підігрівом. 

У зоні розміщення свиноматки встановлюються чавунні щілинні підлоги, розраховані 

на високі навантаження. Спеціальна форма і розмір щілин забезпечують легке просочування 

гною в гноєвідвідні канали, в той же час не відбувається защемлення і пошкодження сосків 

при різкому вставанні свиноматки. Для зручного відпочинку свиноматки встановлюються 

суцільні плити з полімерного бетону [6].  

Станок обладнується місткою відкидною або вмонтованою годівницею і поїлками. 

Чашкові поїлки мають товщину стінок 8 мм, труба, по якій надходить вода, виконана з 

нержавіючої сталі. Завдяки наявності великої чаші поїлки на оптимальній висоті кріплення 

навіть лежачі свиноматки мають доступ до води, що особливо важливо при тривалих і важких 
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опоросах. Чашкова поїлка монтується в передній частині станка поряд з годівницею. Низьке 

розташування поїлки забезпечує легкий доступ до води також поросятам [6]. 

У ТзОВ “Барком” Самбірського району Львівської області використовуються станки 

німецької фірми BigDachmаn. Система станків відрізняється гнучкістю оскільки дозволяє 

варіювати довжину станків, а, відповідно, і їх форму. Висота перегородок станка опоросу 

становить 500 або 600 мм. Пластмасові підлогові грати забезпечують хороше прокидання 

гною і не мають гострих кутів і кромок. Таку підлогу легко чистити і комбінувати з суцільними 

плитами, чавунними гратами і ковриками обігріву для поросят. Залежно від концепції будівлі 

можливе пряме і діагональне розташування станків [5].  

Важливі характеристики станків опоросу:  

‒ всі типи станків опоросу регулюються по довжині і ширині;  

‒ станки оснащені дверцями або повністю відкриті;  

‒ фіксовані або регульовані елементи захисту для поросят запобігають задушенню 

поросят свиноматкою і забезпечують свиноматці комфортабельний відпочинок;  

‒ вільна несуча конструкція станка або з 4 опорами для більшої стійкості;  

‒ з відкидною годівницею для легкого і грунтовного чищення. 

Виходячи з наведеного вище, у станках для підсисних свиноматок, виготовлених в 

Україні за технологією датської фірми ACO FUNKI, які використовуються у ФГ “Едем” 

Жовківського району Львівської області, для найбільш оптимального доступу поросят до 

сосків свиноматок нами рекомендовано зробити підвищення підлоги у місці, де знаходиться 

свиноматка на 1‒3 см. Перевага даного конструктивного удосконалення полягає в наступному: 

коли свиноматка лягає на рівну поверхню часто буває, що нижній ряд сосків підгинає під себе 

і тим самим поросята, особливо перші 5‒7 днів після опоросу, не мають доброго доступу для 

ефективного використання нижнього ряду сосків свиноматки. Підняття місця, де свиноматка 

годує поросят на 1‒3 см дасть можливість вільного доступу поросят до нижнього ряду сосків 

свиноматки під час годівлі (рис. 1 а. 1 б). 

 

 
 

рис. 1 а рис. 1 б 

 

Підняти місце під свиноматкою можливо при використанні: 

‒ високоякісного первинного пропілену з щілинами, товщиною 1-3 см і розміром 50-

80 см; 

‒ чавунної щілинної підлоги, яка буде вищою від загального рівня підлоги станка на 1-

3 см; 

‒ щілинної плити з полімерного бетону, товщиною 1-3 см. 
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В И С Н О В К И 

 

1. Проведено моніторинг станків для підсисних свиноматок наступних фірм 

виробників: датської фірми ACO FUNKI (F207) німецької фірми BigDachmаn, польської фірми 

Вестрон (діагональний ST1, прямий ST2), які виготовляються в Україні за ліцензією, а також 

станків виготовлених в Україні (СНУ-1, СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) та встановлено, що 

найбільш ефективним для утримання підсисних свиноматок є станок датської фірми ACO 

FUNKI. 

2. Найбільш раціональним елементом конструкції сучасного станка, який потрібно 

удосконалити є підняття місця, де знаходиться свиноматка. 

Перспективи досліджень. Будуть продовжені дослідження використання 

запропонованого удосконаленого елементу станкового обладнання для найбільш 

оптимального забезпечення біологічних особливостей утримання свиноматок та підвищення 

життєздатності поросят. 

 

MODERN TECHNOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING ELEMENTS OF THE 

PEN EQUIPMENT FOR LACTATING SOWS 
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S U M M A R Y  

 

The results of monitoring pens for lactating sows following manufacturers: Danish company 

ACO FUNKI (F207) BigDachmаn German company, the Polish firm Westron (diagonal ST1, ST2 

direct), which are produced in Ukraine under license and pens manufactured in Ukraine (SNA-1, 

SNOOP-1, SNF-1, SFU-1) and found that the most effective for keeping lactating sows is pen Danish 

company ACO FUNKI. The most efficient element of the design of the current pen that need to 

improve is the raising of the place where the sow. 

Keywords: PIGS, TECHNOLOGY, PENS, SOWS, PIGLETS.  
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А Н Н О Т А Ц И Я 

 

Приведены результаты мониторинга станков для подсосных свиноматок следующих 

фирм производителей: датской фирмы ACO FUNKI (F207), немецкой фирмы BigDachmаn, 

польской фирмы Вестрон (диагональный ST1, прямой ST2), которые производятся в Украине 

по лицензии, а также станков изготовленных в Украине (СНУ-1 , СНУП-1, СНФ-1, СФУ-1) и 

установлено, что наиболее эффективным для содержания подсосных свиноматок является 

станок датской фирмы ACO FUNKI. Наиболее рациональным элементом конструкции 
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современного станка, который нужно усовершенствовать является поднятие места, где 

находится свиноматка. 

Ключевые слова: СВИНЬИ, ТЕХНОЛОГИЯ, СТАНКИ, СВИНОМАТКИ, 

ПОРОСЯТА. 
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У результаті проведених досліджень встановлено, що надої піддослідних корів з віком 

змінювалися – до третьої лактації зростали, а починаючи з четвертої – поступово спадали. 

Виявлено залежність молочної продуктивності від показників відтворювальної здатності. 

Ключові слова: КОРОВИ, ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЛАКТАЦІЯ, МОЛОЧНА 

ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. 

 

Важливим резервом у виробництві тваринницької продукції є інтенсифікація 

скотарства та підвищення генетичного потенціалу продуктивності худоби всіх порід, яких 

розводять в Україні. Українська чорно-ряба молочна порода, як і усі інші, перебуває у 

динамічному розвитку і постало питання її удосконалення та консолідації за екстер’єрно-

конституційими ознаками, що дозволить підвищити генетичний потенціал продуктивності, 

розробити її генетичну базу та створити внутрішньопородну структуру [4].  

Метою досліджень було вивчити тривалість сухостійного, сервіс-періоду та 

міжотельного періоду і вплив їх на молочну продуктивність корів. 

Матеріали і методи. Основною характеристикою великої рогатої худоби молочних 

порід є молочна продуктивність. Метою селекційної роботи є отримання від корів молочного 


