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Постановка проблеми. Сучасний стан свинар-
ства в Україні характеризується постійним зни-
женням виробництва і не дозволяє у повній мірі 
забезпечити населення якісною продукцією. Про-
блема забезпечення населення України високо-
якісним м'ясом і м'ясопродуктами вітчизняного 
виробництва може бути вирішена за рахунок ін-
тенсивного і більш ефективного розвитку свинар-
ства – однієї з найбільш скоростиглих галузей 
тваринництва. Підвищення економічної ефектив-
ності свинарства, використання потенційних мо-
жливостей галузі вимагає поглиблення дослі-
джень у напрямі детального вивчення, аналізу та 
використання наукових досягнень вітчизняних 
вчених із питань годівлі свиней, наукових дослі-
джень, спрямованих на вивчення економічної 
ефективності відгодівлі, проведення аналізу іс-
нуючих технологій відгодівлі свиней за різних 
типів годівлі. Досить актуальним залишається 
висвітлення розвитку наукової думки з питань 
годівлі свиней на теренах Полтавщини, особливо 
на ранніх етапах становлення вчення про годівлю.  
Існує також необхідність показати й проаналі-

зувати в історичному аспекті внесок у розвиток 
науки про годівлю свиней вчених Полтавського 
дослідного поля – першої науково-дослідної 
установи на території Російської імперії, засну-
вання якого "практично стало першоосновою 
класичної сільськогосподарської дослідної спра-
ви" не лише у галузі рослинництва, але й тва-
ринництва [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання проблеми.  
В останній час з’явилася достатня кількість нау-
кових публікацій з питань вивчення історії окре-
мих галузей тваринництва. Що ж стосується до-
сліджень із питань, присвячених розвитку та ста-
новленню вчення про годівлю, висвітлення осно-
вних напрямів і результатів наукових досліджень 
із проблем годівлі свиней, то таким науковим роз-
робкам не надавалося достатньої уваги. Дані пи-
тання лише до певної міри розглядалися в робо-
тах В. М. Баканова, Г. О. Богданова, К. І. Князєва, 
Л. В. Куликова, Ю. Д. Рубана [1, 2, 7–9]. 

 Ще менше висвітленим є внесок у розвиток 
науки про годівлю свиней вчених наукових 
установ Полтавщини. Передусім це стосується 
наукових розробок вчених Полтавського дослід-
ного поля, на базі одного із підрозділів якого 
було створено одну з провідних науково-
дослідних установ України – Інститут свинарст-
ва ім. О. В. Квасницького НААНУ. Ці аспекти 
лише частково розглянуті в роботах 
В. М. Нагаєвича, В. А. Вергунова та деяких ін-
ших авторів [3, 10]. 
Мета і завдання досліджень. Метою наших 

досліджень було вивчення й аналіз початкового 
етапу проведення системних наукових дослідів 
із годівлі свиней, розпочатих наприкінці ХІХ ст. 
на території Полтавщини, а також висвітлення 
ролі Полтавського сільськогосподарського Това-
риства у розвитку та поширенні науково-
дослідної роботи у галузі свинарства. Ми мали 
завдання показати основні напрями й результати 
наукових досліджень вчених Полтавського до-
слідного поля з питань відгодівлі свиней місце-
вої та беркширської порід, їх внесок у розвиток і 
становлення науки про годівлю сільськогоспо-
дарських тварин. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріала-

ми наших досліджень послужили результати на-
укових дослідів вчених Полтавського дослідного 
поля з питань відгодівлі свиней, що проводилися 
протягом 1889–1892 років. 
У ході наукових досліджень використовува-

Висвітлено початок наукових досліджень із пи-
тань годівлі свиней на території Полтавської гу-
бернії наприкінці ХІХ століття. Показані основні 
напрями та результати досліджень вчених Пол-
тавського дослідного поля: визначення економічної 
ефективності відгодівлі свиней місцевої та берк-
ширської порід, розрахунок собівартості виробни-
цтва м'ясо-сальної продукції при відгодівлі моло-
дих свиней продукцією рослинництва, проведення 
аналізу існуючих технологій відгодівлі свиней  

різними видами кормів. 
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лися методи джерелознавчого та історіографіч-
ного аналізу і синтезу, а також історико-
порівняльний та описовий. 
Результати досліджень. Перші наукові робо-

ти вітчизняних вчених із питань годівлі свиней 
з’явилися ще наприкінці XVIII століття. Так,  
М. Г. Ліванов, засновник і директор першої зем-
леробської школи на території Російської імпе-
рії, що знаходилася поблизу міста Миколаєва, 
ще в 1794 р. у своїй науковій праці по пунктах 
перераховує основні правила утримання і розве-
дення тварин, починаючи з годівлі. Особливу 
увагу вчений звертав на відгодівлю свиней, ре-
комендуючи відповідні корми та умови їх згодо-
вування для отримання якісної свинини [7]. 
Однак перший системний підхід до годівлі 

свиней в Україні було започатковано вченими 
Полтавського дослідного поля, створеного у  
жовтні 1884 року. Наприкінці 80-х років ХІХ 
століття однією з головних передумов для роз-
витку та поширення науково-дослідної роботи в 
галузі свинарства, і насамперед годівлі та відго-
дівлі свиней, була діяльність Полтавського сіль-
ськогосподарського Товариства та його Прези-
дента Д. К. Квітки. У своїй доповіді на засіданні 
Товариства "О производстве свиного мяса, как 
средства подъема доходности хозяйств" у 1888 
році Д.К. Квітка вказував, що набагато вигідніше 
експортувати за кордон хліб у вигляді м'яса, ніж 
у вигляді зерна [10].  
У доповіді на засіданні Товариства князя 

А. В. Мещерського, в якій він наголошував "про 
необхідність організації товариства сільських 
господарів для створення свинобійні і експорту 
продуктів свинарства", була висловлена думка 
про свинарство, як про найбільш перспективну 
галузь тваринництва. Ця думка була чітко сфор-
мульована у звіті про діяльність Полтавського 
сільськогосподарського Товариства за 1887–
1888 роки: "все більше зростаюча у сільських 
господарів упевненість у неприбутковості одно-
стороннього зернового господарства висуває на 
перше місце старе питання внутрішнього і за-
кордонного збуту зерна у вигляді продуктів сви-
нарства". В результаті обговорень Товариством 
на 1889 рік було заплановано низку заходів із 
поліпшення свинарства у губернії й доручено 
вченому секретареві Товариства А. М. Леонтьє-
ву їх опрацювати [4]. 
Крім того на засіданні товариства на обгово-

рення були винесені такі питання: 
- про вигідність відгодівлі свиней; 
- про збут продукції свинарства; 
- про поліпшення у справі відгодівлі та розве-

дення свиней. 
Крім цього у звіті наводилися дані про резуль-

тати проведення дослідів із відгодівлі свиней, які 
були проведені О.О. Ізмаїльським у Пісчано-
Баляснівській економії князя Кочубея. Результати 
відгодівлі свиней засвідчили, що навіть при порі-
вняно низькій реалізаційній ціні у 2 крб. 60 коп. 
за пуд1 живої ваги відгодівля свиней є прибутко-
вою статтею господарства [4]. 
У зв’язку з цим за ініціативою Президента То-

вариства Д. К. Квітки було прийнято рішення 
здійснити наукові дослідження із відгодівлі сви-
ней, для проведення яких на прохання Товарист-
ва департаментом землеробства і сільської про-
мисловості на три роки було асигновано 900 крб. 
При проведенні досліджень було заплановано 
вияснити та уточнити кількість кормів, необхід-
них для отримання одного пуда приросту, здат-
ність до відгодівлі на м'ясо і сало місцевих не 
поліпшених порід свиней, потребу їх у кормах (у 
тому числі зернових), строки відгодівлі, отрима-
ної кількості та якості сала у порівнянні зі сви-
ньми беркширської породи. Проведення дослідів 
було передано на Дослідне поле, під особистий 
контроль його директора Б. П. Черепахіна, а від-
повідальним виконавцем було призначено 
А. Т. Воронцова, який і розробив програму про-
ведення наукових досліджень. Програмою пе-
редбачалися питання, які потребували свого ви-
рішення, а саме: 

- шляхом проведення паралельних дослідів 
з’ясувати відносну економічну ефективність від-
годівлі свиней простої місцевої та беркширської 
порід; 

- визначити грошову вартість виробництва 
м'яса і сала при відгодівлі молодих свиней обох 
порід продукцією рослинництва; 

- визначити оплату пуда зерна при відгодівлі 
свиней на м'ясо, а також кількість витраченого 
зерна на пуд приросту живої ваги тварин; 

- дослідити деякі способи відгодівлі свиней – 
азотистими та крохмалистими кормами, що ви-
користовуються окремими господарями [4]. 
Досліди проводилися протягом 136 днів, із 25 

листопада по 11 квітня 1889 року включно, над 
вісьмома 4–6-місячними кастрованими порося-
тами.  
Умови утримання піддослідних поросят були 

досить прийнятними – у двох окремих хлівах, із 
хорошою вентиляцією, достатньо освітленими та 
утепленими, з місцем для проведення прогулянок. 

                                                           
1 1 пуд у метричній системі мір дорівнює 16,3805 кг, 
1 фунт – 409,5124 г 
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Раціони для проведення відгодівлі свиней 
складалися, виходячи із досвіду проведення від-
годівлі у Карлівській і Зеленьківській економіях, 
із внесенням окремих зауважень та поправок 
членами Товариства. Система відгодівлі у Зеле-
ньківській економії, що ґрунтувалася виключно 
на продуктах рільництва, більше відповідала ме-
ті й наявності засобів для проведення дослідів на 
Дослідному полі. Відгодівля свиней у Карлівсь-
кій економії здійснювалася, головним чином, на 
відходах технічних виробництв – винокурного, 
крохмального і борошномельного, що, безсумні-
вно, доцільно і можливо лише у тих господарст-
вах, які мали такі виробництва. Проведення від-
годівлі у Карлівській економії супроводжувалося 
витісненням зернових, борошняних кормів і 
майже повною відсутністю у раціоні коренепло-
дів. Основу раціону складала барда, а кормова 
суміш була азотистою, зі співвідношенням 1:3,9. 
Зеленьківська економія, навпаки, мала кормову 
суміш багату на крохмаль, зі співвідношенням 
між протеїном і безазотистими екстрактивними 
речовинами, як 1 до 7,6 [4].  
Ці два способи відгодівлі – більш азотистим та 

більш крохмалистим кормом – і були покладені в 
основу досліду. Кормовий раціон Зеленьківської 
економії, складений із продуктів рослинництва і 
такий, що давав більш високу оплату корму, зали-
шили без змін. Раціон, що використовувався у Ка-
рлівській економії, був витриманий лише у загаль-
них рисах – відходи технічних виробництв заміни-
ли зерном. Таким чином, відгодівля свиней прово-
дилася за двома раціонами: один включав лише 
концкорми (зерно і борошно), інший – концкорми і 
картоплю з буряками [4]. 
У першої групи дослідних тварин співвідно-

шення між перетравними поживними речовина-
ми з 1:7,4 у кінці досліду зростає до 1:7,7, у дру-
гої – з 1:5,4 збільшується до 1:6,5. Для першої 
групи основними кормами були: ячмінне боро-
шно, ячмінь, картопля та буряк. Гречку і пшени-
цю використовували у невеликих кількостях, 
переважно як додатковий корм для урізноманіт-
нення раціону. На кінець відгодівлі для збіль-
шення кількості жиру в туші згодовували у не-
значній кількості кукурудзу. Горох уводили у 
кормову суміш головним чином для того, щоб 
збільшити кількість білка у кормі. Із перерахо-
ваних кормів свині найкраще поїдали суміш із 
ячного борошна, моченого ячменю і варених ко-
ренеплодів; за ними – гречка, кукурудза і менш 
охоче – висівки, пшеницю, жито і горох-нут. Ви-
сівки навіть із додаванням ячного борошна були 
для тварин не самим бажаним кормом. У чисто-

му ж вигляді вони швидко приїдалися, і свині з 
часом не хотіли їх їсти [4]. 
Сіль і крейду давали майже порівну, але в зро-

стаючих кількостях, у відповідності зі збільшен-
ням живої ваги. Даванки зерна на кінець відгоді-
вельного періоду в обох групах зменшувалися, а 
борошна зростали. Кількість коренеплодів у ра-
ціоні збільшували до кінця третього періоду, од-
нак в останній період від них довелося відмови-
тися з причин їх псування і недоброякісності. 
Що ж стосується підготовки кормів до згодо-

вування, то зерно завжди давалося в розпарено-
му й розмоченому вигляді. Борошняні продукти 
також за декілька годин до згодовування замі-
шували з гарячою водою до густого тіста, поси-
пали сіллю та крейдою й залишали стояти до 
охолодження. Підготовка картоплі та буряків 
полягала у їх ретельному митті й варінні; буряки 
перед варінням різали кусочками, а варену кар-
топлю в коритах подрібнювали дерев'яною ступ-
кою. Суміш картоплі і буряків солили, посипали 
ячмінним борошном і теплими давали свиням 
[4]. Корм згодовували свиням чотири рази на 
добу. В усіх випадках добавляли потрібну кіль-
кість солі та крейди. Слід вказати, що перед по-
луденною годівлею свиней обов'язково випуска-
ли на прогулянку.  
У результаті відгодівлі загальний середній 

приріст беркширських свиней, у порівнянні зі 
свиньми місцевих порід, був кращий на 40,87 %. 
Найгірший приріст у свиней породи беркшир 
був більшим на 14 фунтів, ніж у найкращого за 
результатами приросту представника місцевої 
породи. Найкращий приріст у тварин обох груп 
отримали у перший та другий періоди відгодівлі. 
Що стосується витрат кормів, то свині беркшир-
ської породи спожили на 1 фунт приросту 4,5–
5,4 фунти хлібних кормів і 3,6 коренеплодів, а 
свині місцевої породи – 6,2–9,8 фунти хлібних 
кормів і 4,9 фунти коренеплодів. Середні витра-
ти на 1 фунт приросту свиней беркширської по-
роди склали майже 5 фунтів концентрованих 
кормів, свиней місцевої породи – близько 8 фун-
тів [4, 5]. 
Щодо оплати витрачених на відгодівлю сви-

ней кормів отриманою продукцією, то краща 
оплата 1 пуда кормів спостерігалася у свиней 
беркширської породи і становила 60 копійок. 
Гірші результати отримані у свиней місцевих 
порід, що склали по групах, відповідно, 42 та 50 
копійок [4]. 
Після проведення, починаючи з 1889 року, 

першої серії дослідів із вивчення ефективності 
відгодівлі молодих свиней на м'ясо при різних 
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типах годівлі, наукові розробки з цього питання 
продовжилися і в наступні два роки. Тварин бу-
ло поділено на три групи, одну з яких годували 
виключно зерновими кормами, а інші дві були 
поставлені на відгодівлю змішаним кормом – із 
коренеплодами. Кормові норми і техніка відго-
дівлі були такими, як і в попередніх трьох серіях 
проведених дослідів [6]. 
У п’ятій і останній серії дослідів, що проводи-

лася із 17 вересня 1892 року по 13 січня 1893 
року, наукові дослідження спрямовувалися на 
вияснення кормових властивостей насіння гао-
ляну. Ця рослина, що була впроваджена за декі-
лька років перед цим у сільськогосподарське ви-
робництво за сприяння вчених Полтавського 
сільськогосподарського Товариства, рекламува-
лася як високоврожайна і придатна для кормо-
вих цілей культура, найбільш відповідна для ви-
рощування у засушливих умовах. Досліди  
повинні були довести кормове значення насіння  
гаоляну при відгодівлі ним свиней у суміші з 
іншими кормами [6]. 
Порівнюючи всі проведені досліди з відгодівлі 

свиней (5 серій), було зроблено наступні висновки:  
Найвищий приріст живої ваги при найменших 

затратах корму отримали у перші 8 тижнів від-
годівлі. З подальшим збільшенням періоду від-
годівлі приріст стає все більш дорожчим, тобто 
вимагає більших витрат корму на виробництво 
одиниці продукції. 
Найвищий отриманий щоденний приріст у пе-

рші 8 тижнів відгодівлі був у метисів у серії до-
слідів, що проводилися в 1891 році, й склав 1,8 
фунти у день, – при витратах на нього 7,5 фунтів 
змішаного корму, або 5,25 фунти зернового кор-
му і 7,75 фунти коренеплодів. Аналогічні вели-
чини були отримані і в десятитижневий період 
відгодівлі. 
Вгодовані, готові до забою тварини повинні 

важити не менше 5 пудів, для того, щоб най-
більш цінні частини свинячої туші були відпові-
дної ваги та якості. 
Враховуючи те, що при відгодівлі молодняку 

свиней за 10 тижнів отримують приріст у 120 
фунтів, а закінчують відгодівлю при вазі близько 
200 фунтів, потрібно ставити їх на відгодівлю з 
вагою близько двох пудів. До постановки їх на 
відгодівлю авторами досліду рекомендовано ви-
рощувати поросят, головним чином, на пасови-
щному кормі з добавлянням невеликих кількос-
тей висівок та дерті. Очікувану вагу у 200 фунтів 
беркшири, як правило, набувають у віці 5–6 мі-
сяців. Для їх відгодівлі й отримання приросту у 
120 фунтів потрібна така кількість кормів: або 

7,25 пуда ячмінної дерті, 3 пуди висівок,  
1,75 пуда гороху і 0,75 пуда житнього борошна, 
або – 6,75 пуда дерті, 2,125 пуда висівок, 9,75 
пуда картоплі і 3,25 пуда буряків. У першому 
випадку на 1 пуд приросту у живій вазі витрача-
ється 4,25 пуда зернового корму, у другому  
3 пуди зернового і 4,4 пуда коренеплідного кор-
му. Така (розроблена практично в процесі про-
ведення дослідів) схема техніки інтенсивної від-
годівлі молодих свиней дає норматив для скла-
дання розрахунку затрат при організації даного 
типу відгодівлі.  
Грошова вартість вищенаведеної кількості ко-

рму, потрібного для утворення трьох пудів при-
росту, буде наступною: для зернового типу від-
годівлі 5 крб. 15 коп., при коренеплідному –  
4 крб. 47 копійок. Як бачимо, собівартість виро-
щування свиней при коренеплідному типі раціо-
ну на 15 % нижча. Це пов’язано зі значно ниж-
чими цінами на картоплю і буряки у порівнянні з 
цінами на зерновий корм. Так, 1 пуд зернового 
корму (ячмінної дерті, житнього борошна, горо-
ху) коштував у 1891 році 50 копійок, пуд висівок 
пшеничних – 25 копійок, а пуд картоплі (дріб-
ної) – 12 копійок, буряків – 5 копійок. Наведена 
грошова оцінка кормів вказує на те, що для 
більш рентабельної відгодівлі свиней потрібно 
використовувати ще більш дешеві корми, такі, 
як досить урожайні та дешеві кукурудза і гаолян, 
другосортне зерно, вводити у раціони такі відхо-
ди технічних виробництв, як макуха і солодові 
ростки.  
Порівняльний аналіз результатів І–ІІІ серії до-

слідів засвідчили, що за десятитижневий період 
при зерновій відгодівлі свині беркширської породи 
ростуть краще, ніж метиси і прості свині, однак 
оплачують корм найбільш успішно метиси. Так за 
десятитижневий період на отримання одного пуда 
приросту використано однакового корму: метиса-
ми – 4,35 пуда, беркширами – 6 пудів (І і ІІ серії), 
4,5 пуда (V серія) і 5,2 пуда (V серія, при годівлі 
гаоляном), простими ж – 7,25 пуда. При корене-
плідній годівлі спостерігаємо таке ж співвідно-
шення, але менш різко виражене: для метисів пуд 
приросту обходився в 3 пуди зернового і 4,4 пуда 
коренеплідного корму; для беркширів – у 3,4 і 4,8 
пуда (ІІ серія) та 3,75 і 3,3 (V серія) відповідно, а 
для простих – 4,4 пуда зернового корму і 5,7 пуда 
коренеплодів [6]. 
Висновки. Розвиток свинарства та науково-

практичних засад годівлі й відгодівлі свиней 
отримали значний прогрес наприкінці 80-х років 
ХІХ століття і не в останню чергу завдяки тим 
науковим дослідженням, які були проведені на 
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Полтавському дослідному полі його працівни-
ками А. Т. Воронцовим та В. М. Дьяковим про-
тягом 1889–1892 років. Саме на цей період при-
пав ріст поголів’я свиней у губернії, поліпшення 
їх якісних характеристик, впровадження нових 
технологій годівлі та відгодівлі, що в значній 
мірі пояснюється зростанням попиту на беконну 
свинину у Великобританії. За визначенням 
М. Я. Прімо, свині у Полтавській губернії до 
1891 року посідали доволі скромне місце, а саме 
з цього періоду полтавські свині вперше почали 
поступати на ринки Європи і в першу чергу Ан-

глії [10]. Позитивні результати роботи Полтавсь-
кого дослідного поля у різних галузях сільського 
господарства дали змогу сільськогосподарсько-
му Товариству домогтися у 1910 році підвищен-
ня його наукового статусу до рівня дослідної 
станції. У 1910 році Товариство запропонувало 
створити при станції тваринницький відділ із 
необхідною лабораторією, а в журналі "Хуторя-
нин" було опубліковано програму роботи дослі-
дної станції на найближчу перспективу, в якій 
зокрема пропонувалося провести чергову серію 
дослідів із питань годівлі свиней [10].  
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