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Проаналізована доцільність ведення екологічного господарювання та конкурентоспромож-
ність продукції екологічних підприємств на ринку свинини. 

Підвищення економічної ефективності галузі свинарства сприяє введенню у практичне вироб-
ництво сучасних технологій, що обумовлюють екологічне чисте, фізіологічно обґрунтоване розве-
дення свиней і отримання від них безпечної в екологічному відношенні та біологічно повноцінної 
продукції. 
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Постановка проблеми. В останні роки у 
багатьох країнах Європи ведеться активна диску-
сія про доцільність ведення екологічного госпо-
дарювання та конкурентоспроможність продукції 
екологічних підприємств на ринку. Екологічний 
напрямок ведення господарювання насамперед 
орієнтується на забезпеченні найвищої якості 
продукції та можливість найефективнішого ве-
дення будь-якої галузі сільськогосподарського 
виробництва, у тому числі і тваринництва. За да-
ними звіту аграрного міністерства, Німеччина ви-
робляє 22 % загальної кількості свинини серед 
країн Європи. Австрійський уряд розробляє ряд 
активнодіючих програм для екологічних госпо-
дарств. У Німеччині для реалізації біотоварів ро-
звинено відповідну мережу магазинів “BIOLAND”. 
Німецькі фермери за рахунок тваринництва що-
річно отримують 206 мільярдів євро, з яких 6,0 
мільярдів складають прибутки від продажу сви-
нини. Підвищення економічної ефективності га-
лузі свинарства сприяє введенню у практичне 
виробництво сучасних технологій, що обумовлю-
ють екологічне чисте, фізіологічно обґрунтоване 
розведення свиней і отримання від них безпечної 
в екологічному відношення та біологічно повно-
цінної продукції [1; 3]. 

У 2004 році у Німеччині близько 3 % сви-
нарських підприємств працювали на засадах 
екологічного виробництва продукції. Не таємни-
ця, що спочатку екологічного свинарства не існу-
вало через відсутність відповідних ліній тварин 
для відтворення, відселекціонованих в умовах 
екологічного виробництва. Одним із основних 
завдань, поставлених перед тваринниками країни 
є розробка проекту селекції тварин. 
Обов’язковою умовою для реалізації проекту з 
початку було те, що тварини для селекційної ро-
боти повинні поступати суто з екологічних госпо-
дарств, але на практиці це питання розглядалося 
з іншої точки зору [2 ]. 

У пошуках ресурсозберігаючих технологій 
вченими різних країн запропоновані нові варіанти 
і модифікації 2- і 3-фазного вирощування свиней. 
Так, в італійському центрі відтворення свиней 
проходить випробування вдосконалена 3-фазна 
технологія вирощування поросят, при якій поро-

сят-сисунів містять в ящиках-кублах, розміром 
80x40x50 см. Обігрів виробляється інфрачерво-
ною лампою з терморегулятором, який дозволяє 
підтримувати температуру від 26 до 36°С. Ново-
народжених поросят розміщують  в ящиках-
гніздах з температурою 36°С, через 45 хвилин їх 
виймають  і підсаджують до свиноматки, після 15 
хвилин годування поросят повертають в ящик-
кубло, і так чергують протягом 2 діб з перервою 
на нічний час. На третю добу дверцята ящика 
залишають відкритими для самостійного виходу 
поросят-сисунів з гнізда. Пропонований спосіб 
виключає переохолодження тварин в перші 24 
години і дозволяє підтримувати оптимальну тем-
пературу в перші два тижні життя. Застосування 
даної технології в перебігу двох років дозволило 
підвищити збереження поросят-сисунів на 28,4% 
(з 70 до 98,4%) і понизити витрату енергії на 20% 
в порівнянні з традиційним способом, коли поро-
сят обігрівають інфрачервоними лампами в лігві з 
бетонною підлогою. До цієї ж системи обігріву 
«обмеженого простору» (зони перебування тва-
рини) відноситься розроблений у Великобританії 
спосіб вирощування новонароджених поросят в 
блоках тентів і різноманітні верстати-укриття для 
вмісту різних статево-вікових груп свиней в не-
опалювальних будівлях з природною вентиляці-
єю. 

Стан вивчення проблеми. У цілях еконо-
мії енергії все більш широке розповсюдження в 
практиці світового свинарства знаходять устано-
вки локального обігріву. Їх застосовують з метою 
зменшення втрат тепла в приміщеннях, Гідністю 
таких установок є поєднання зон генерації і спо-
живання тепла при виключенні каналів її переда-
чі, а також забезпечення точного дозування теп-
лопродукції, що виключає втрати енергії. Локаль-
ний обігрів поросят у верстатах створюють за 
допомогою різних джерел випромінювання, а та-
кож електронагрівальної підлоги. За даними анг-
лійських і американських фахівців, застосування 
електронагрівальної підлоги дозволяє знизити 
енерговитрати на 40%, підвищити середньодобо-
ві прирости поросят на 6-8 р. У Нідерландах ши-
роко поширені енергонагрівальні панелі, виконані 
з вінілпластика, які мають високу надійністю в 
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експлуатації і невелику енерго- і матеріаломіст-
кість. 

Аналіз тепловтрат в свинарських примі-
щеннях показує, що найбільша кількість тепла до 
(70%) втрачається через вентиляційну систему, 
15% – через стіни і стільки ж через підлогу і дах. 
От чому велике значення надається будівництву 
свиноферм з регульованим мікрокліматом. 

У останнє десятиліття для управління мік-
рокліматом в свинарниках використовують ЕОМ, 
які разом із забезпеченням оптимального мікро-
клімату дозволяють економити до 40% електро-
енергії. 

Близько 30-35% тепла можна скоротити за 
рахунок поліпшення теплозахисту конструктивних 
елементів будівель: стін, даху, підлоги. На бетон-
ній підлозі втрати тепла, що виробляється органі-
змом тварини, розподіляються  таким чином: за 
рахунок теплопровідності – 15%, випромінювання 
– 40%, конвенції – 35%. На дерев'яній підлозі ці 
показники відповідно складають 6, 46 і 30%. За-
міна шару бетону товщиною 2,5 см деревиною 
завтовшки 1,2 см еквівалентна підвищенню тем-
ператури підлоги на 12°С. На думку ряду фахівців 
в майбутньому широке застосування повинне 
одержати зміст свиней на дерев'яних  підлогах 
або підлогах з модифікованої деревини, а також 
використання солом'яної підстилки. 

Суть рекомендованої технології. Викори-
стання ресурсозберігаючих будівельних рішень в 
поєднанні з енергозберігаючим (локальний обі-
грів, використання засобів автоматизації і мікро-
процесів, що управляють мікрокліматом і т.д.), 
дозволяє в 2-3 рази знизити витрати традиційних  
енергоносіїв на підтримку оптимального мікро-
клімату для  різних статево-вікових груп свиней. 

Останніми роками у всьому світі зростає ін-
терес до відновлюваних джерел енергії. Одним з 
таких джерел є саме тварини. Найперспективні-
ший напрям в цій області — розробка тепловен-
тиляційного обладнання, що забезпечує  утиліза-
цію тваринного тепла, що виділяється організ-
мом. Для поповнення теплового балансу в холо-
дний час можна використовувати внутрішнє теп-
ло, що виділяється тваринами, і приховане теп-
ло, що міститься у водяному парі приміщень. До-
слідженнями встановлено, що повернення в сви-
нарники до 1/3 тепла, що йде з витяжним повіт-
рям, виключає необхідність в якому-небудь ін-
шому джерелі тепла для обігріву приміщення. 

Іншим перспективним напрямом відновлю-
ваних джерел енергії в свинарстві є переробка 
гною шляхом анаеробного зброджування. Біогаз, 
що виділяється при цьому, містить 60-70% мета-
ну, 30-35% вуглекислого газу і 1,0-1,5% сірковод-
ню та інших летючих домішок. Залежно від вмісту 
органічної  речовини на 1 м3 початкової сировини 
можна одержати від 5 до 15 м3 газу. Енерговміст 
1 м3 газу складає 22-26 МДж, що еквівалентно 
енерговмісту 0,5 кг дизельного палива, 1 кг ка-

м'яного вугілля, 0,7 кг природного газу. 
Анаеробне зброджування гною до того ж 

більш повно відповідає вимогам охорони навко-
лишнього середовища в порівнянні з традиційним 
способом його переробки: знезараженню свинар-
ських стоків проходить не за 6 міс., а за 10-30 діб. 

З цього виходить, що анаеробне зброджу-
вання гною забезпечує умови для комплексної 
утилізації гною, зниження навантаження свинар-
ського підприємства на навколишнє середовище 
та отримання додаткового джерела енергії для 
виробничих потреб ферми. 

Висновки та пропозиції. Подальша інтен-
сифікація свинарства показує, слід дотримувати-
ся оптимальних методів утримання і догляду за 
свинопоголів’ям у екологічних господарствах: 

1. використання екологічно безпечної сирови-
ни для виготовлення тваринницьких приміщень; 

2. прибирання приміщень у кінці виробничого 
циклу вручну; 

3. утримання тварин на щільній підлозі на 
глибокій підстилці; 

4. ручна роздача кормів; 
5. забезпечення свиням вільного доступу до 

кормів; 
6. утримання свиней з вигулом на майданчику 

чи пасовищі; 
7. тривалість підсисного  періоду до 49 діб; 
8. тварин не імунізують, а у терапії викорис-

товують лише гомеопатичні засоби. 
Перспективи впровадження в Україні.  

На сучасному етапі розвитку свинарства у нашій 
країні поголів’я свиней скоротилося майже на по-
ловину, а виробництво свинини - майже втричі. У 
вітчизняному свинарстві була задіяна потокова 
технологія виробництва, циклічно турова система 
опоросів, штучне осіменіння, двофазова техноло-
гія вирощування  відгодівлі молодняку, погніздна 
технологія виробництва, раннє відлучення поросят. 

Виробництво свинини майже не збільши-
лося; можливості підсобних господарств позбав-
лені значної підтримки з боку зруйнованого в бі-
льшості районів громадського сектору. Ці вироб-
ники потребують сприяння суспільства в плані 
прийнятих форм придбання поросят, потрібних 
кормових добавок і комбікормів, зооветобслуго-
вування, особливо реалізації та переробки про-
дукції. Цьому сприяє створення на законодавчій 
основі регіональних асоціацій сервісного обслу-
говування. У вітчизняному свинарстві використо-
вуються методи, які не являються методами еко-
логічного ведення галузі свинарства: виготовлен-
ня тваринницьких приміщень із загально розпо-
всюджених матеріалів, часте механізоване при-
бирання гною, утримання тварин на решітчастій 
підлозі без підстилки, механізована роздача кор-
мів, утримання тварин окремо у клітках, щеплен-
ня тварин і проведення необхідних ветеринарних 
маніпуляцій, використання підсисного періоду 21-
24 доби. Це все у певній мірі знижує рівень ве-
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дення галузі свинарства не тільки на екологічно-
му, але й на економічному, що в свою чергу на 

певну низку порівняно з передовими країнами 
Європи і світу в цілому.  
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Проанализирована целесообразность  ведения  экологического ведения и конкурентоспособ-

ности продукции экологических предприятий на рынке свинины. 
Повышение экономической эффективности отрасли свиноводства способствует введение в 

практическое производство современных технологий, обуславливающих экологически чистое, фи-
зиологически обоснованное разведение свиней и получение от них безопасной в экологическом от-
ношении и биологически полноценной продукции. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГМО В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ  
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Генетично модифіковані рослини поступово стають реаліями нашого життя. За 16 років ви-

користання ГМ культур світові площі, відведені під них, зросли з 1,7 млн. га до 160 млн. га та у те-
перішній час представлені у 29 країнах світу. Не зважаючи на це, в більшості країн світу їхнє вико-
ристання є строго регламентованим. У роботі висвітлено основні методи та підходи, що викори-
стовуються на сьогодні для детекції та ідентифікації ГМ організмів та продукції, яка отримана з їх 
використанням.   

Ключові слова: генетично модифіковані організми, харчові продукти та продовольча сирови-
на, імунодіагностика, ДНК діагностика, полімеразна ланцюгова реакція. 

Постановка проблеми. Біотехнологічні 
сільськогосподарські культури поступово стають 
реаліями нашого життя, все більше захоплюючи 
світовий споживчий ринок. Особливо широке 
розповсюдження отримали так звані генетично 
модифіковані (ГМ) або трансгенні культури, такі 
як ГМ соя, кукурудза, ріпак, бавовник та інші [1]. 

Все більша кількість країн залучається до 
розробки, виробництва та торгівлі ГМ продукцією. 
Не дивно, що тема ГМО викликає підвищений 
інтерес засобів масової інформації. Обговорю-
ються ризики, пов'язані з вирощуванням ГМ куль-
тур, безпека продукції, яка містить ГМО для здо-
ров'я і життя людини, екологічні аспекти та еко-
номічний ефект від використання такого роду 
продукції.  

Продукти, до складу яких входять ГМО, з'яв-
илися на полках супермаркетів в середині 90-х 
років. Первістком стала томатна паста, виготов-

лена з генетично модифікованих томатів. За 16 
років розвитку біотехнологій в аграрному секторі 
перелік ГМО значно розширився та на сьогодні 
складає близько 20 найменувань. Згідно даних 
ISAAA [2] на 2011 рік світові посівні площі, відве-
дені під ГМ культури, досягли 160 млн. га та у 
теперішній час представлені у 29 країнах світу. 
За посівними площами найбільш поширеними 
біотехнологічними культурами є соя (3/4 з 100 
млн. га сої в усьому світі), бавовник (майже 1/2 з 
33 млн. га бавовнику в усьому світі), кукурудза 
(1/4 зі 158 млн. га) та ріпак (більше 1/5 з 31 млн. 
га). 

Термін "ГМО" було введено для опису орга-
нізмів, генетичний матеріал (ДНК) яких змінено 
не існуючим у природі шляхом. Внаслідок цього 
утворюються організми з новими фенотиповими 
ознаками, які не властиві даному виду. На сього-
днішній день ГМ культури, які вивільнені на світо-


