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Таким чином в результаті проведених досліджень встановлена залежність між 
врожайністю пасовищної трави та висотою травостою, яке описується рівнянням регресії: 
Y (кг СР/га) = 49,692*Х  (висота травостою, см) – 35,026.  Дане рівняння регресії дозволяє 
спростити процедуру визначення врожайності пасовищної трави, а тому більш оперативно 
проводити регулювання навантаження тварин на природних пасовищах. 

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що наведені нами результати 
досліджень дозволяють не лише оцінювати умови живлення тварин на пасовищі, 
планувати навантаження тварин, але й проводити різноманітні модельні технологічні
розрахунки, пов’язані з використанням пасовищ, включаючи економічну складову. А тому 
дозволяють більш раціонально використовувати пасовища. 

Перспективи подальших досліджень полягають у прогнозуванні висоти травостою 
протягом пасовищного періоду на природних угіддях різної продуктивності з метою 
оцінки умов випасу тварин, а також плануванні випасу тварин та розробки схем 
використання пасовищ. 

Використані джерела інформації 
1. Bryan W. B.  Sward height and capacitance probe for estimating herbage mass / 

W. B. Bryan, W. V. Thayne, and E. C. Prigge. // J. Agron. Crop Sc. 1990.- 164.- Р. 208–212. 
2. Efficient beef production from grazed pasture. [інтернет ресурс].- Режим доступу: 

http://www.teagasc.ie/research/reports/beef/4281/eopr-4281.pdf 

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА 

Гранківський І. П., к.с.-г.н., Андрійчук В. Ф., к.с.-г.н., Вербельчук Т. В., к.с.-г.н. 

Основною проблемою являється якість комбікорму і технологій утримання і 
годівлі. Необхідно звернути увагу на конверсію корму. Тільки повноцінна годівля дає  
можливість затрачати на 1 кг приросту 3 – 4 кг комбікорму. 

Успішне ведення свинарства неможливе без жорсткого виконання ветеринарно-
санітарних заходів , характерних для закритих підприємств. З ряду причин технологічний 
відділ поголів’я в багатьох підприємствах значно перевищує установлені нормативи, що 
різко знижує ефективність галузі. Високого рівня збереження молодняку, вирівняний його 
ріст і розвиток досягають там, де забезпечена висока технологічна культура і забезпечена 
ветеринарно-санітарна культура виробництва, жорсткий контроль за якістю кормів і 
переміщенням тварин. 

Успіх виробництва також в кваліфікації управлінської ланки. Ефективно управляти 
виробництвом можуть тільки ті спеціалісти, які володіють не тільки спеціальними 
знаннями, але і економічними, інформаційними, управлінськими і можуть самостійно 
приймати відповідальні рішення. Тому тут повинен бути присутнім ефект особистої 
зацікавленості. 

Багато залежить від кількості впроваджених в виробництво нових технічних і 
наукових рішень. Концепція розвитку конкретного підприємства, враховуючи, що породи 
свиней, лінії, родини і кроси вимагають постійного покращення і знаходження сумісності. 
Тому серед актуальних проблем науково-технічного прогресу в свинарстві, яке базується 
на фундаментальній і прикладній науці в тісному зв’язку з виробництвом є наступне:  

- підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней, при високому 
збереженні приплоду; 

- ефективне використання цього потенціалу завдяки оптимальним умовам 
мікроклімату і годівлі, що буде сприяти зміцненню здоров’я молодняку на вирощуванні; 

- розробка і впровадження сучасних технологій в племінному і товарному 
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свинарстві; 
- покращення форм організації і стимуляції праці. 




