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ЗЦМ ДЛЯ ПОРОСЯТ – КРАЩИЙ СТАРТ
ТА МЕНШЕ ДНІВ ВИРОЩУВАННЯ
ДО ДОСЯГНЕННЯ ЗАБІЙНИХ КОНДИЦІЙ!

Костянтин МАХНО,
канд. с.-г. наук,
інноваційний менеджер
з годівлі свиней AVA Group
Жива маса поросят при
відлученні від свиноматки
– це один із головних виробничих показників на свинофермі. Що більшою буде
вага поросят на відлученні,
то швидше свині досягнуть
забійної ваги у 110 кг. Адже
в ранньому віці ріст найінтенсивніший! Тому необхідно використовувати цей
період по максимуму та не
втрачати потенціал тварини.
Основним завданням свиноматки є репродукція потомства
та
вигодовування
молоком для майбутньої їх відгодівлі. Утримання свиноматки
на фермі є затратною частиною та потребує правильного
підходу зі сторони менеджменту на господарстві.
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Основним завданням технолога є отримання якомога
більшої кількості опоросів на
рік та більшої маси гнізда поросят при відлученні.
Останнім часом провідні
генетичні компанії проводили селекцію свиноматок таким
чином, щоб збільшити багатоплідність та отримати за один
опорос якомога більшу кількість
життєздатних поросят. Перед
свиноматкою стоять значні виклики, адже вона повинна мати
хорошу молочність та виробляти достатню кількість молока
(близько 10 л на день), щоб вигодувати цих поросят.
Як відомо, свиноматка має
в середньому 14 нормальних
продуктивних сосків. При великій кількості народжених
поросят (більше 14) повноцінний ріст та розвиток поросят
неможливий, адже молоко є
основним кормом для поросят
у цей період. Тієї кількості молока, що продукує свиноматка, не вистачає. Особливо наприкінці лактації, коли потреба
поросят у поживних речовинах
суттєво збільшується.
Якщо не проводити жодних
технологічних прийомів, то, як
результат, отримаємо меншу
масу гнізда при відлученні поросят. Адже в групі будуть відсталі поросята, яким не вистачатиме поживних речовин для
нормального росту та розвитку.
Поросята, що відстають у
рості, зазвичай не досягають
максимальних показників продуктивності та не розкривають

свій генетичний потенціал на
етапі відгодівлі. А часто й взагалі не можуть вижити в умовах кормової конкуренції на
свинофермі.
Одним із рішень для отримання рівномірного гнізда поросят та збільшення його маси
при відлученні є підгодівля
якісним замінником цільного
молока. Використовуючи ЗЦМ
для поросят у родильному відділенні, можна:
• Збільшити масу кожного
поросяти на 0,5 кг додатково
до відлучення.
• Покращити однорідність
гнізда.
• Отримати кращу продуктивність на відгодівлі шляхом
стимуляції розвитку ферментної системи поросят та ШКТ.
• Зменшити смертність поросят до відлучення.
• Зменшити кількість використання прийомних свиноматок.
• Попередити виснаження
свиноматок під час лактації.
Нутриціоністами компанії
AVA Group було розроблено
нову формулу ЗЦМ для поросят, який не має аналогів
на ринку України.
Головними
перевагами
Alpha Milk Extra є:
• Високий рівень молочних
компонентів – відмінне джерело енергії та поживних речовин.
• Високоякісні та легкоперетравні рослинні компоненти
– стимуляція розвитку ШКТ.

НАУКА·ІННОВАЦІЇ·ТЕХНОЛОГІЇ
СВИНАРСТВО

Табл. 1. Приклад змішування Alpha Milk Extra з водою
Вода, л

Сухий замінник молока
ALPHA MILK EXTRA, г

Готова суміш для випоювання
поросятам, г

1,0

200

1200

2,0
3,0
5,0
10,0
15,0
20,0

400
600
1000
2000
3000
4000

2400
3600
6000
12000
18000
24000

• Високоочищені кокосові
жири – швидке розщеплення
та краще засвоєння.
• Екстракт Орегано – фітобіотик з антибактеріальною
дією, що знижує оксидативний стрес, підвищує імунітет
та стимулює ріст.
• Відмінні смако-ароматичні властивості – найбільший
рівень споживання.
• Велика кількість імуноглобулінів – стійкість до захворювань.

• Мікроелементи в органічній формі та імуностимулюючі вітаміни – підтримка імунітету на високому рівні.
Схема приготування:
200-250 грамів замінника
молока Alpha Milk Extra на
1 літр води
1. Додайте в ємність половину необхідної кількості води
50-55 0С.

2. Додайте сухий замінник
Alpha Milk Extra до ємності
з водою та ретельно перемішайте.
3. Доведіть дану суміш до
необхідного об’єму водою кімнатної температури та ретельно перемішайте.
4. При охолодженні даної
суміші до 30-35 0С замінник
молока готовий до випоювання
поросятам.
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