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ПАВЫШЭННЕ ЗАХАВАНАСЦI 1 ХУТКАСЦI РОСТУ 
ПАРАСЯТ ВА УМОВАХ ПРАМЬIСЛОВАГА КОМПЛЕКСУ 

У гасладарках nрамысловаrа тылу назiраецца вялiкая гiбель nара
сят у раннi nерыяд жыцця- 20% i больш. Гiнуць, як nравiла, дробныя 
nарасяты (жывая маса пры нараджэннi менш за 1 кг). Гэта наносiць 
гасладаркам значную эканамiчную шкоду. На комnлексах сярэдняй ма
гутнасцi у адnаведнасцi з тэхналоriяй пры адыманнi nарасят ва }i3росце 
35-45 дзён лад кожнай асноунай свiнаматкай трэба гадаваць па 12, а 
лад кантрольмай-па 10 галоу маладняку. У сувязi 3 гэтым у кожным 
i3аляваным сектары для утрымання матачнага статку з nрьшлодам 
пасля anapocay ад 10-15% свiнаматак, горшых па шматnлоднасцi, ма
лочнасцi i мацярынскiх якасцях, прыnлод nастаянна адымаюць i nад
саджваюць яго лад свiнаматак у другую секцыю. Ва умовах nрамысло
вай вытворчасцi лад свiнаматак давод3iцца nадсаджваць каля 100% 
прыnлоду 3 iншых памётау, што nарушае стэрэатыn nаводзiн nарасят. 
Маладняк 3 чужых гнё3дау горш расце i развiваецца, большы i яrо ады
ход, бо такiх nарасят адганяюць iхнiя равеснiкi на больш нiзкую сту
nень суnадnарадкаванасцi nаводзiн у груnе [1, 3, 6). 

Сnецыялiсты nаведамляюць, што, акрамя nравiльнага фармiравання 
аднародных гнёздау nарасят па колькасцi галоу i жывой масе nарасят 
лад свiнаматкамi, важнае значэнне для маладняку у nершыя тыднi 

. жыцця набывае мiкраклiмат nамяшканняу. Парасяты-сысуны nры га
даваннi ix з nарушэннем тэмnературных умоу, nры nавышанай цi панi
жанай вiльготнасцi, вялiкай колькасцi шкодных газау у nамяшканнi 
звычайна адстаюць у росце i развiццi. Пры гэтым nрыродная рэзiстэнт
насць арганiзма nанiжаецца, узнiкаюць страунiкава-кiшачныя, дёга•r
ныя i iншыя захворваннi [2, 4, 5]. 

Была nастгулена мэта- вывучыць уnлыу nepaгpynoyкi парасят на 
захаванасць i хуткасць росту парасят ва умовах прамысловага комn
лексу. 

Матэрыял i методыка. Даследаваннi правялi на комплексе сауrаса
камбiната «Лучоса» Вiцебскай вобласцi. У доследзе выкарыстоувалi 
дзевяць полаузроставых свiнаматак i 109 парасят ад нараджэння да 
45-дзённага узросту. Адабраных для доеледу свiнаматак падзялiлi на 
тры аднолькавыя групы. У I групе усе парасяты у прыплодзе ад нара
джэння да адымания гадавалiся лад уласнымi мацi, у II - лад свiна
маткамi гадавалiся 50% сваiх i 50% чужых ларасят, а у III груnе усе 
nарасяты былi nадсаджаны лад свiнаматак з iншых прыплодау. Гнёзды 
фармiравалi на другiя суткi nасля anapocy, калi нованароджаныя па
расяrы атрымалi iмунныя целы з малодзiвам мацi. Для памяншэння 
нюхальных адрозненняу памiж сваiмi i чужымi парасятамi у перыяд 
фармiравання гнёздау ix апрацоувалi 1 %-ным растворам крэалiну з 
разлiку 5-10 г на адну жывёлiну. Падсосных свiнаматак кармiлi два 
разы у суткi вiльготным камбiкормам К-53-Б, якi абагачалi травяной 
мукой i малочнай сыроваткай. Парасят-сысуноу nадкормлiвалi сухiм 
абагачаным камбiкормам К-50-Б уволю. 

Пры nравядзеннi навукова-гаспадарчага доеледу парасят узважва.1i 
iндывiдуальна пры фармiраваннi гнёздау i ва узросце 21 i 45 дзён да 
0,1 кг. На друriя суткi пасля нараджэння парасят nазначалi вышчыпа
мi на вушах па методыцы акадэмiка М. Ф. Iванова. 

Пад час правядзення эксперыменту, калi ларасяты дасягалi 13-15- i 
43-45-дзённага узросту, вывучалi асноуныя nараметры мiкраклiмату: 
тэмпературу, хуткасць руху паветра, адносную вiльготнасць i колькасць 
амiяку за тры сумежныя днi. Тэмnературу паветра у памяшканнi, дзе 
гадавалiся падсосныя свiнаматкi з прыплодам, вымяралi тры разы у 
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суткi з дапамогай ртутиага тэрмометра. Абсалютную i адносную вiль
готнасць паветра вызначалi псiхрометрам Аугуста, колькасць амiяку -
у тых жа месцах i у той жа час, як i тэмпературу, вiльготнасць i рухо
масць паветра,- з дапамогай унiверсальнага газааналiзатара УГ-2. Пры 
правядзеннi эксперыменту улiчвалi i разлiчвалi агульнапрынятыя у 
зоатэхнii паказчыкi, што характарызуюць рост i развiццё парасят. 
Атрыманы першасны матэрыял апрацоувалi бiяметрычна па метадзе 
варыяцыйнай статыстыкi. 

Вынiкi даследаванняу. Назiраннi, якiя мы праводзiлi на комnлексе 
магутнасцю 24 тыс. галоу у год, nак.азалi, што з агульнай колькасцi 
даследаванага прыплоду 0,82% парасят нарадзiлiся мёртвымi i 5,65% 
дробнымi i слабымi. Слабых парасят эабiлi адразу пасля ix нараджэн
ня. У далейшым на працягу 45-д3ённага ладсоснага лерыяду 370 дасле
даваных парасят загiнулi па наступных асноуных nрычынах (%): былi 
задушаны свiнаматкамi- 27,64; захворваннi органа у дыхания- 6,51; 
знясiленне- 40,38; захворваннi органау стрававання- 12,74; траума
тызм- 2,98; анемiя- 3,52 i iншыя прычыны- 6,23. Дробных nарасят 
(маса nры нараджэннi менш за 1 кг) было 8% ад агульнай колькасцi 
загiнуушых. За першыя тры днi жыцця загiнула 65,3, а за два тыднi-
86,5% nарасят, i гэта зноу-такi былi у асноуным дробныя nарасятьr, бо 
на дадзенай фазе ладсоснага лерыяду адбiлася не толькi далейшае ix 
знясiленне у вынiку недаядання, але i тое, што такi ма.'!адняк адразу ж 
nасля нараджэння займае ладначалемае рангавае становiшча у групах, 
адганяецца больш моцнымi nарасятамi ад леnшых саскоу свiнаматкi, 
кармушак i зручных мссцау адпачынку, недаатрымоувае nатрэбную 
кодькасць малодзiва i малака мацi, а затым i астатнiх кармоу. Гэта nа
нiжае яrо iмунiтэт супраць розных захворванняу. Пры такiм становiшчы 
каля 70% дробиага прыnлоду гiне. 

Апрацоука матэрыялу дазволiла выявiць, што захаванасць nарасят 
ад нараджэння да адымания у 1 rрупе склала 91,7%, г. зн. адходу было 
8,3%. У II груnе, дзе гадавапася 50% сваiх i 50% чужых nарасят, ад
ход маладняку к 45-дзённаму узросту склада у 17,2%, у ты м лiку жы
вё.тf'iн, nерасаджаных з iншых nрыnлодау,- 22,3%. Парасяты, nераса
джаныя на друriя суткi nасля нараджэння (111 rpyna), захавалiся на 
81,5% nры riбeлi 18,5%. У nершыя тры тьщнi заriнула 70% жывёлiн ад 
аrульнай колькасцi ycix заriнуушых. 

Адносная малочнасць свiнаматак 11 i III rpyn была на 7,5 i 21,7% 
(Р<0,05) нiжэйшая, чым у 1 rруле (табл. 1). Маса rнязда ларасят ва 
узросце 45 дзён у 11 rруле была на 10,4 i у 111- на 22,2% (P<O,OJ) нi- 1 
жэйшая, чым у 1 rруле. 

У 21-дзённым узросце жывая маса аднаrо nарасяцi у 1 rpyne была 
у сярэднiм 5,3, у 11-5 кг, што на 5,7% менш (табл. 2). Парасяты, nе
расаджаныя з чужых лрыллодау да свiнаматак-кармiцелек (11 група), 
сярэднюю жывую масу у 21 дзень мелi на 14,8% (Р<0,05), а у 45 
дзён- на 9,2% (Р<0,05) меншую, чым ix равеснiкi, выrадаваныя лад 

Т а 6" i ц а 1. Малочнасць свiнаматак 1 маса гнязда nарасят nры адыманнi, кг 

Груnа Спо<:аб rадавання парасят Колькасць па · -----.------:------

1 1 1 
Маса mязда nарасят в.а Stзросце, дзi!н 

расят. rало9 2 21 45 

Выгадаваныя у сваiх 
гнёздах 36 14,6±0,7 61,7±0,33 149,6±5,1 

II Змяшаныя гнёзды са 

сваiх (50%) i nадсаджа-
ных (50%) nарасят 35 16,4±1,6 57,1±2,9 134,0±5,7 

lli Падсаджаныя да свiна-
матак з iншых гнёздау 38 16,1±1,01 48,7±5,8 115,6±5,9 
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Т а б л i ц а 2. Жывая маса парасит у розным узросце, кг 

Група Сnо<:аб raдaaattnя парасят II<OJIЬК8CЦ.b П8·1 
рас:ят, rano1 

Узре>ст мападняку, д1i!н • 

2 21 45 

Выrадавакыя 1 сваiх 
nрыnлодах 36 1,3±0,10 5,3±0,40 13,0±0,50 
Выгадавакыя у сваiх 
rкёздах 17 1,5±0,10 5,4±0,30 13,1±0,35 

11 Перасаджаныя з iншых 
гкёздау 18 1,4±0,06 4,6±0,30 11,9±0,70 
Сярэдкяе 35 1,5±0,08 5,0±0,30 12,5±0,10 

ш Падсаджаныя да свiка-

' матак 3 iншых гкёздау 38 1,3±0,03 4,7±0,20 11,2±0,30 

Т а б л i ц а 3. Сярэднясутачны nрырост жывоА масы маладняку, r 

ll(олькасць na-1 У.sроставыя перыЯД~><, дэt'11 
Група Парас~rrы 

рас:11т, raлot 2 - 21 22-45 2- 45 

Выгадаваныя у сваiх 
гнёэдах 36 200±32,3 346±17,8 280±10,0 
Выгадаваныя у сваiх 
гкёздах 17 195±13,0 321±16,0 264±5,0 

11 Падсаджаныя да свiка-
матак 3 iкшых гнёздау 18 160±17 .о 304±19,0 239±15,0 
Сярэдняе 35 180±6,6 313±17,5 250±10,0 

111 Перасаджакыя да свiка -
матак з iншых rнёздау 38 170± 12,4 271±13,0 225±7,2 

сваiмi мацi. Жывая маса парасят ва узросце 45 дзён у 1 rpyne склала 
13,6, у 11 - 12,5 кг, або на 8,1% (Р<О,05) менш, у тым лiку лераса
джанага маладняку- 11,9 кг, або на 12,5% менш (Р<0,05). 

Цалкам лерасаджаны маладняк з чужых прыллодау (IIl група) 
меу жывую масу адной галавы ва узросце трох тыдняу у лараунаннi 
з равеснiкамi 1 i 11 грул на 11,3 i 6% (Р<0,05), а лры адыманнi ад свi
наматак ва узросце шасцi тыдняу- на 17,6 i 10,4% (Р<0,01} меншую. 
У канчатковым вынiку лерасаджаныя лад кармiцелек ларасяты з iншых 
прыплодау мелi у параунаннi з нелерасаджаным маладняком нiжэй
шую масу у ро3ныя узроставыя лерыяды. Сярэднясутачны лрырост жы
вой масы ларасят Il групы, nадсаджаных да кармiцелькi 3 iншых nры
плодау, ва узросце 2-21, 22-45 д3ён быу у nараунаннi 3 неnерасаджа
нымi на 17,9, 5,3 i 9,5% (Р<0,05) адпаведна меншы (табл. 3). 

Хуткасць росту маладняку 11 грулы за лершы перыяд гадзвания бы
ла на 10% (P<O,OS), за дpyri- на 9,5 (Р<0,05) i за увесь ладсосны 
перыяд- на 10,7% (Р<0,05) меншай, чым у равеснiкау 1 групы. Jнтэн
сiунасць росту цалкам nерасаджаных ларасят III групы за перыяд на
зiранняу была на 19,6% (Р<0,01) нiжэйшай, чым у жывёлiн 1 групы, i 
на 10% (Р<0,05) меншай, чым у маладняку 11 групы. 

Асноуныя параметры мiкраклiмату у свiнарнiку-матачнiку на 14-ы i 
44-ы днi жыцця былi у межах нормы, што сведчыць пра добрыя гiгi
енiчныя умовы для гадзвания маладняку (табл. 4}. Такiя параметры 
мiкраклiмату у матачнiку у летнi перыяд года nадтрымлiвалiся 3 даnа
могай nрыточна-выцяжной вентыJJяцыi, якая 3абясnечвалася восевымi 
прыточнымi i цэнтрабежнымi вентылятарам:i. 

Ра3лiкi nака3алi, што больш высокi эканамiчны эфект дасягаецца 
тады, калi ларасят на комплексе наогул не лерасаджваць. У гэтым вы
падку гадавы эканамiчны эфект у разлiку на адну сярэднегадавую свi
наматку дасягае 55 р. 40 к., а на адно выгадаванае да адымания napa-
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Т а б л i ц а '4. Параметры мlкраклiмату у тыnовым па~tяwканнi для гадзвания парасят 

11арматы:9ныя 

1 

Уэрост nарасят, дэён 
Пакаэчык 

nакаэчыкl 14 н 

Тэмnература. ос 20 ~ 24,3 20,3 

Лдносная вiльготнасць, % 60-70 40,0 62,3 
Хуткасць руху павстра, м/с о, 18 0,14 0,62 

l(олькасць амiяку 10 4,84 4,86 

ся- 5 руб. Аднак такi сnосаб гадзвания nарасят неnрымальны у тэхна
лагiчных умовах комплекса, бо для нармальнай паточнай вытворчасцi 
свiнiны неабходна каля 30-50% nрыплоду nадсаджваць лад свiнама
так-кармiцелек з выеокай малочнасцю i добрымi мацярынскiмi якасця
мi, даnауняючы прыплод да 10-12 rалоу. Тэхналоriя комплекса не дае 
бiялагiчнага i эканамiчнага абгрунтавання гадзвания лад свiнаматкай 
у nерыяд лактацыi шасцi--васьмi парасят, бо у ix, як правiла, функцыя
нiруюць 12-14 нармальна развiтых саскоу. У сувязi з rэтым ва умовах 
комплекса з двухфазмай тэхналоriяй rнёзды высокапрадукцыйных свi
наматак мэтазгодна даnауняць парасятамi з iншых лрыnлодау- 50% 
да асноунаrа. Такi тэхналагiчны прыём дазваляе атрымаць дадаткова 
36,7 кг абсалютнага nрыросту на суму 79 р. 17 к. Эканамiчны эфект 
па rаспадарцы ад укаранення нашай раслрацоукi у разлiку на адну свi
наматку склау 26 р. 39 к., а у разлiку на адно выrадаванае да адымания 
парася - 2 р. 73 к. 

Вывады 

1. Ва умовах nрамыс:юваrа комnлекса з двухфазмай тэхналогiяй га
давання i адкорму свiней парасяты-сысуны, выгадававыя у сваiх, але 
змяшаных nрыплодах, мелi захаванасць на 10,5% леnшую, жывую масу 
да адымания ва узросце 45 дзён на 10,1% i iнтэнсiунасць росту у лад
сосны nерыяд гадзвания на 10,5% большыя, чым ix равеснiкi, падса
джаныя у rнёзды з iншых прыnлодау. 

2. Перасадка ларасят у колькасцi 50% у адносiнах да агульнаrа па
меру прыплоду не толькi панiжала захаванасць i энергiю росту чужоrа 
маладняку, але i усяго гнязда парасят ва узросце 21 дзень на 8,5 i 45 
дзён - на 10,4% у параунаннi з жывёлiнамi 1 rpynы, дзе увесь малад
няк rадавауся лад уласнымi мацi. 

3. Эканамiчны эфект ад гадзвания парасят, nерасаджаных у чужыя 
nрыплоды- 50% у адносiнах да асноунаrа nрыплоду, у разлiку на 
адну свiнаматку складае 26 р. 39 к., а на адно nарася, выгадаванае да 
адымання,- 2 р. 73 к. 
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