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A modern notion of the temperature factor significance for the well-being of pigs and measures aimed at 
reducing the negative impact of the climate change and solving related problems are presented. The effect of 
climate change on pigs’ productivity, the justification of adapting and preventing the possibility of 
temperature stress were analyzed. The reaction of pig organism on violating thermal comfort was disclosed. 
The unsatisfactory state of livestock premises’ microclimate negatively affects the viability of the animal 
organism, heat overstrain is observed accompanied by deteriorating appetite and feed consumption, as well 
as the resistance of animals to pathogens, parasites. The numerous factors of stress seriously affect manufac-
turing livestock products, reproduction, immune status and production effectiveness in general. The 
mechanisms of heat regulation in  the animal organism at temperature stress and its negative influence on 
pig productivity indices of different production groups were considered. The data as to the measures of pig 
adaptation to environmental conditions in the premises, which can help to solve their adaptation in the 
conditions of thermal stress and can be minimized by controlling the temperature in the premises, 
ventilating, heating and cooling systems, spraying water were poresented. The main directions of the 
strategy of pig heat resistance control connected with  using of different  breeding programs, new stress 
biomarkers, innovative rearing technologies were outlined. A separate role was specified as to using more 
saturated feed rations with a reduced level of crude protein and fiber in the diet, as well as adjusting the 
supply of feed portions. The given information can be used in scientific researches, introduced into 
production, educational process in training specialists in the field of technology of manufacturing livestock 
farming products. 

Key words: thermal, comfort, stress, microclimate, productivity, environment, thermal resistence. 

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОМФОРТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ 
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Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003, Україна  

Викладено сучасне розуміння про значення температурного фактору на добробут свиней та за-
ходи, спрямовані на зменшення негативного впливу зміни клімату і вирішення проблем, що пов’язані з 
цим. Проаналізовано вплив зміни клімату на продуктивність свиней, обґрунтовано адаптаційні про-
цеси та визначено, як попередити можливості виникнення температурного стресу. Досліджено ре-
акцію організму свиней на порушення теплового комфорту. Незадовільний стан мікроклімату тва-
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ринницьких приміщень негативно впливає на життєздатність організму у тварин, спостерігається 
теплове перенапруження, що супроводжується погіршенням апетиту і споживання кормів, а та-
кож резистентності тварин до патогенних організмів, паразитів. Визначено, що численні чинники 
стресу серйозно позначаються на виробництві продукції тваринництва, відтворенні, імунному ста-
тусі і ефективності виробництва загалом. Розглянуто механізми регуляції тепла в організмі тварин 
при температурному стресі та його негативна дія на показники продуктивності свиней різних ви-
робничих груп. Викладено дані щодо заходів адаптації свиней до умов навколишнього середовища в 
середині приміщень, які зможуть сприяти у вирішенні їх пристосування в умовах теплового стресу, 
який можна мінімізувати за допомогою регулювання температури у приміщенні системою венти-
лювання, опалення та охолодження, розприскуванням води. Окреслено основні напрями стратегії 
регулювання теплостійкості свиней, пов’язані із використанням різноманітних селекційних програм, 
нових біомаркерів стресу, інноваційних технологій вирощування. Зазначено про використання більш 
насичених рецептів кормів зі зменшеним рівнем сирого протеїну та клітковини в раціоні, скоригова-
но порції корму. Зібрана інформація може бути використана в наукових дослідженнях, впроваджена 
у виробництво, навчальний процес при підготовці спеціалістів у галузі технології виробництва про-
дукції тваринництва. 

Ключові слова: температура, комфорт, стрес, мікроклімат, продуктивність, середовище, тер-
мостійкість. 
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Изложены современные представления о значении температурного фактора в комфортном со-
держании свиней и меры, направленные на уменьшение негативного воздействия изменения климата 
и решения проблем, связанных с этим. Проанализированы влияние изменения климата на продуктив-
ность свиней, обоснована адаптация и предупреждены возможности возникновения температурно-
го стресса. Раскрыта реакция организма свиней на нарушение теплового комфорта. Неудовлетво-
рительное состояние микроклимата животноводческих помещений негативно влияет на жизнеспо-
собность организма, у животных наблюдается тепловое перенапряжение, сопровождается ухуд-
шением аппетита и потребления кормов, а также резистентности животных к патогенных орга-
низмам, паразитам. Многочисленные факторы стресса серьезно сказываются на воспроизводстве, 
иммунном статусе и эффективности производства в целом. Рассмотрены механизмы регуляции 
тепла в организме свиней при температурном стрессе и его отрицательное воздействие на показа-
тели продуктивности свиней различных производственных групп. Очерчены основные направления 
стратегии регулирования теплостойкости свиней, связанные с использованием разнообразных селе-
кционных программ, новых биомаркеров стресса, инновационных технологий выращивания. Исполь-
зованы более насыщенные рецепты кормов с уменьшенным уровнем сырого протеина и клетчатки в 
рационе, скорректированы порции корма. Представленная информация может быть использована в 
научных исследованиях, внедрена в производство, учебный процесс при подготовке специалистов в 
области технологии производства продукции животноводства. 

Ключевые слова: температура, комфорт, стресс, микроклимат, производительность, среда, 
термостойкость. 

Згідно з прогнозами експертів ФАО до кінця ХХІ століття відбуватиметься зростання світових те-
мператур на 1,8 до 4,6 ºС [19]. Клімат України має ті ж тенденції, що і клімат усієї Землі. Сільське 
господарство, особливо тваринництво, найбільше вразливі перед зміною клімату, навіть підвищення 
середніх світових температур всього на 2 °C призведе до дестабілізації фермерських систем [20, 31]. 

Забезпечення продовольчої безпеки в умовах зміни клімату є одним із головних завдань на най-
ближчі десятиліття. Формування стратегії і політики розвитку основних галузей аграрної сфери дер-
жави повинно відбуватися з урахуванням фактичних і очікуваних змін кліматичних умов [18]. Щоб 
протистояти впливу зміни клімату, необхідно перейти від методів, заснованих на інтенсивному вико-
ристанні ресурсів, до більш стійких продовольчих систем. Ця зміна вимагає витрат, що не під силу 
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дрібним фермерам, виробникам тваринницької продукції. Найбільші можливості для адаптації мають 
інтеграції великих ферм [9]. Одночасно, вважається, що інтенсивне виробництво свинини на великих 
комплексах і фермах певною мірою може скомпрометувати добробут свиней, особливо через широке 
використання синтетичних хімічних речовин у кормі та в засобах догляду. Порушення зоогігієнічних 
вимог призводить до зниження продуктивності тварин, ослаблення їхньої конституції, захворювань і 
ефективності виробництва загалом. 

При зміні технології виробництва – кормового і температурного режиму, вологості повітря, баро-
метричного тиску, рельєфу місцевості, умов експлуатації, великої концентрації поголів'я та інших 
факторів – організм тварин часто потерпає і повинен асимілюватись у процесі онтогенезу [26].  

Темпи зміни кліматичних факторів можуть випереджати можливості тварин адаптуватися до змі-
нених умов середовища, що проявиться як прямий вплив – втрата продуктивності, тобто фізіологіч-
ний стрес, а непрямий, пов’язаний зі змінами в доступності і якості кормів, води [17]. Особливо акту-
альними ці питання виявилися в останні роки, коли технологія ведення свинарства змінюється так 
швидко, що виникає невідповідність між біологічною природою, фізіологічними можливостями ор-
ганізму та зовнішнім середовищем [11, 240]. 

Аналізами досліджень науковців свідчать: щоб пом’якшити вплив зміни клімату, потрібно розро-
бляти, удосконалювати селекційно-генетичні та технологічні методи для застосування в галузі тва-
ринництва [25, 30]. 

Заходи, спрямовані на зменшення негативного впливу зміни клімату та вирішення проблем, що 
пов’язані з цим можна впроваджувати двома способами:  

1) Пом’якшення наслідків зміни клімату зменшенням впливу діяльності людини на тварин. 
Останніх необхідно пристосовувати до нових кліматичних умов за допомогою різноманітних селек-
ційних програм та технологій, що передбачають попередження виникнення і поширення захворювань 
тварин,  розповсюдження  шкідників, а працюватимуть на збільшення продуктивності тварин, завдя-
ки доступності і якості кормової бази. 

2) Адаптація – пристосування до фактичних чи очікуваних впливів зміни клімату з тим, щоб вико-
ристовувати переваги від зміни клімату. Адаптація дає змогу знизити рівень шкідливості фактору, 
використати всі наявні для цього можливості і також передбачає розробку відповідних стратегій реа-
гування. Одним із методів адаптації у тваринництві є застосування технологій, які зменшують чутли-
вість до мінливості погодних умов [1]. У зв’язку з чим проводяться відповідні дослідження для ви-
значення основних стратегій адаптації для подальшого використання фермерами у відповідь на клі-
матичні шоки. В результаті частина фермерів вносить певні корективи у свої фермерські практики, 
маючи при цьому вибір стратегій адаптації [35].  

У літературі запропоновано низку гіпотез, у яких зроблено спроби дати наукове пояснення окре-
мим наслідкам зміни клімату через підвищення температури. Як наслідок, акліматизація свиней до 
постійної високої температури навколишнього середовища відбувається за двофазним процесом. У 
першій фазі збільшується внутрішня температура, більші теплові втрати тіла і зниження тепловироб-
ництва, пов'язане зі зменшенням споживання корму. У другій – відзначається зниження метаболічно-
го виробництва тепла за допомоги об’єднання низького вивільнення гормонів щитовидної залози і 
кортизолу, що надходять до кровообігу. Потрібно намагатися прилаштуватися і зменшити негативні 
впливи прогнозованих кліматичних змін, і, за можливості, найбільш ефективно використовувати ви-
году від них [28]. 

Більш теплі зими сприятливі для тварин, водночас час влітку тепловий стрес має низку негатив-
них наслідків, пов’язаних зі зниженням споживання кормів і продуктивності, скороченням темпів 
відтворення і росту, показників смертності. Тепловий стрес також знижує резистентність тварин до 
патогенних організмів, паразитів. Численні чинники стресу серйозно позначаються на виробництві 
продукції тваринництва, відтворенні та імунному статусі тварин. Тому необхідно використовувати 
нові біомаркери стресу у свиней, які утримуються за умови високої щільності [34, 42]. 

На зміни навколишнього середовища тварини відповідають певною реакцією, пов’язаною зі включен-
ням своєї фізіологічної функції. Ці функції – результат дії відповідних генів чи блоків, які починають діяти 
залежно від зміни факторів середовища [22]. Вплив різних факторів навколишнього середовища на організм 
виявляється у формі змін основних його фізіологічних процесів: кровообігу, дихання, травлення, газообмі-
ну, обміну речовин і т. д. У літературі є дані, які свідчать, що продуктивність свиней на 87 % визначається 
умовами навколишнього середовища і на 13% генетичними ознаками [7]. 

У сучасних умовах головним фактором зростання продуктивності тварин насамперед є впрова-
дження інтенсивних технологій вирощування великої рогатої худоби, свиней і птиці, де здійснюється 
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підтримка певного мікроклімату, а вплив негативних температур можна послабити за наявності від-
повідних приміщень для їх утримання при достатніх енергозберігаючих ресурсах [8, 13].  

Температура повітря одночасно виступає як важливий параметр мікроклімату та основний подраз-
ник організму свиней, що впливає на його теплообмін. Незадовільний стан мікроклімату тваринниць-
ких приміщень веде до збільшення відходу поголів’я в середньому на 7–10 %, а у деяких випадках і до 
30–40 %, зменшенню продуктивності до 15 % з одночасним збільшенням витрат кормів на 10–15 % і 
більше, прирости живої маси відгодівельного молодняка на 40–50 % та приплоду – на 25–30 % [10].  

Теплообмін між твариною та його оточенням відображає тепловий вплив навколишнього середо-
вища на організм. Свині здатні підтримувати стабільну внутрішню температуру тіла 38,5–39,5 ºС не-
залежно від зовнішнього впливу. Однак недорозвиненні потові залози, невелика поверхня легенів, та 
інші особливості будови призводять до обмеження фізіологічних можливостей охолодження за раху-
нок випаровування вологи і робить їх більш чутливими до теплового стресу [21].  

Потрібно зазначити, що через відсутність потовиділення свині більш чутливі до жарких, ніж холодних 
умов утримання [32]. Головним продуцентом тепла в організмі є м’язи, а шар підшкірного жиру ізолює їх та 
обмежує передачу тепла до зовнішнього середовища. Особливо небезпечні різкі коливання температури у 
свинарниках (наприклад, перепади між денною та нічною температурою), оскільки виникають протяги шкі-
дливі для поросят [15]. Встановлено, що зниження температури навколишнього середовища нижче опти-
муму підвищує потребу свиней в обмінній енергії у поросят від 20 до 45 кг живої маси в середньому на 
17 кДж /кг на 1 ºС, у 45–85 кг – на 15 кДж/кг/1 ºС, у 86–120 кг – на 13–15 кДж/кг/1 ºС [12].  

Належний мікроклімат у приміщенні позитивно впливає на обмінні процеси в організмі свиней, це 
дає змогу при аналогічній кількості кормів одержувати прирости до 25% більше, ніж у контролі. За 
спостереженнями, проведеними у кліматичних камерах, визначено, що оптимальна температура для 
молодняку свиней різного віку становить 15–23°С, температури за межею теплової байдужості (27–
35°С і вище) негативно впливає на життєздатність організму. У тварин спостерігається теплове пере-
напруження, яке супроводжується зниженням рівня окисних процесів, погіршенням апетиту і спожи-
вання кормів [4]. 

Оптимальний мікроклімат при інтенсивному використанні тварин на свинарських підприємствах 
здатен забезпечити підвищення продуктивності свиноматок на 18–20 %, знизити захворюваність і 
відхід поросят [6]. 

При зниженні температури повітря з + 25 до –5 ºС втрати тепла у 3-ох місячних свиней підвищу-
ються на 4 ккал/м²/год.  на кожний градус зниження температури. Як відомо шкірні судини розши-
рюються при температурі 25–30 ºС. Випаровування поту з поверхні шкіри в кількості 8–10 г/м²/год. 
при температурі від –5 до 25 ºС, а при температурі 30–35 ºС кількість виділеного тепла коливалась у 
межах 24–39 г/м²/год. [14].  

На величину рН шлункового соку впливають температура, корми та приміщення. Утримання свиней 
за умови високої температури уповільнює утворення кислот у шлунку, підвищує концентрацію аскор-
бінової кислоти у тканинах надниркових залоз. Найнижча ферментативна здатність шлункового соку 
відзначається при дачі тваринам корму температурою 5–10 і 15–20 ºС. При температурі у приміщенні 
16–20 і 10–20 ºС перетравна здатність шлункового соку вища, ніж при температурі 20–25 ºС [2]. 

Утримання новонароджених поросят за температури нижче 28–30 °С, приводить до її зниження на 
рівень 35–36 °С через 30 хв. При температурі повітря у свинарнику не нижче +12°С, відновлення те-
мператури тіла до 38 °С відбувається через 24  год., а за нижчої – через 6–8 діб [16]. 

Підсвинки масою 20 кг максимально споживали корм при температурі  повітря 19–25 °С. При її 
підвищенні від 25 до 33 °С споживання корму зменшується, а при температурі вище 33 °C – істотне 
зниження споживання корму. Свині в термонейтральному середовищі витратили більше часу на спо-
живання корму, ніж свині при дії теплового стресу – 5,9 проти 3,9 хвилин. Ця зміна свідчить про те, 
що верхня межа теплової зони комфорту для свиней вагою 20 кг становить 25 °С [29]. 

При підвищенні температури від 20 до 30 °С відгодівельним молодняком живою масою 25 кг, 50 
кг і 75 кг споживання корму зменшується відповідно на 9 г, 32 г і 55 г, що свідчить про більший 
вплив високої температури на тварин з вищою живою масою [40]. Втрати в 1 кг маси тіла протягом 6-
денного періоду теплового стресу (33 °C) у молодих свиней (20–30 кг). Навіть під час добового теп-
лового стресу спостерігалося зниження приросту маси тіла 16,3 % проти тварин, розміщених у тер-
монейтральній зоні [36].  

Дослідження свідчать, що утримання свиней за умови зниження температури повітря до 10–13 ºС 
негативно відображається на статусі їх природної резистентності. Тварини, які мали гірші резистент-
ні показники, поступалися аналогам на 4,0–6,3 % за енергією росту й абсолютними приростами [3]. 
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У свинарнику-відгодівельнику зниження температури повітря до 3–6 ºС спричинило збільшення ви-
трат кормів на 0,86–1,12 корм. од. на 1 кг приросту, або на 13,6–30,7 %. Середньодобовий приріст живої 
маси при цьому зменшився з 600–642 до 491–534 г, або на 13,1–22,3 %. Так само підвищення темпера-
тури повітря у приміщенні до 27–30 ºС сприяє зниженню приросту живої маси на 20‒30 % порівняно з 
утримуваними тваринами при температурі 15–17 ºС. На кожен градус зниження температури повітря з 
19 до 5 ºС спостерігається зниження приросту маси тварин у середньому на 2 % [7, с. 67]. 

Зменшення розміру прийому їжі, а також кількість прийомів їжі в день допомагає нівелювати вплив ви-
соких температур навколишнього середовища за рахунок зниження фізичної та метаболічної активності. 
Nienaber J.A. (1996) та інші [37] виявили близько 26 % зниження споживання корму при 33 ºС у відгодівель-
ного молодняка (40–100 кг) і приблизно на 2,6–3,4 % на кожне збільшення на 1 ºС [39]. 

Відгодівля свиней живою масою 100 кг при температурі на 5 ºС менше комфортної буде викорис-
товувати на 195 г більше корму, ніж при утриманні в нормальних умовах. На ділянці 2400 голів ця 
надбавка становитиме в додаткові 3,28 т корму в тиждень. При цьому середньодобовий приріст не 
збільшується – додаткові калорії йдуть виключно на підтримку комфортної температури тіла [5]. 

Умови навколишнього середовища значно впливають на зміну якості м'яса після забою тварин. 
При утриманні свиней перед забоєм в умовах високої відносної вологості і температури (20 ºС і ви-
ще) у них погіршується якість м'яса. Змінюється величина рН м'яса, утримання в ньому води і міог-
лобіну. У свиней, які утримуються перед забоєм за низької вологості і температурі повітря (3 ºС), не-
гативної дії на зміну якості м’яса не відмічалося [7, 69]. 

Зменшення споживання корму при тепловому стресі може бути спричинене також деякими кор-
мовими інгредієнтами. За спостереженнями [41]. високий вміст клітковини в раціоні збільшує вплив 
теплового стресу, водночас як жири мають найменшу дію – жири сприяють приросту тепла на 15 %, 
білок – на 36 % і вуглеводи – на 22 %.  

Температура навколишнього середовища вище критичної температури у підсисних свиноматок 
призводить до зниження споживання корму, молочності, репродуктивної здатності та швидкості рос-
ту поросят. Загалом тепловий стрес негативно впливає на межу фітнесу, тобто здатності тварин до 
відтворення: запліднюваність їх знижується на 30 % і більше порівняно з тими, що утримувалися при 
температурі 14–16 ºС, а кількість ембріонів на 25-й день поросності зменшилася через їх розсмокту-
вання на 17 % [27]. 

Тепловий стрес під час поросності шкідливий для синтезу білка у зростаючих плодах. Поросята, 
які отримали в утробі тепловий стрес, мали 95% збільшення ліпіду до швидкості акреції білка в заве-
ршальній фазі. В утробі тепловий стрес впливає на поживний обмін речовин незалежно від постната-
льного впливу навколишнього середовища [33]. 

Утримання кнурів протягом 6 тижнів при температурі 34 ºС зменшує кількість спермопродукції та 
якість сперми, рухливість сперми уповільнюється на 50 %, спостерігається аутоаглютинація живчи-
ків, зменшується їх виживаність. Використання кнурів-плідників, підданих тепловому стресу, приз-
веде до зниження запліднювальної здатності та кількості поросят при народженні [2, с. 207]. 

У період підвищення середньодобових температур (24–26 ºС) з другої декади червня до третьої 
декади серпня кількість мертвих спермій в еякуляті збільшується до 20–25 %. Виживання їх у розрі-
дженій спермі 21,3 % еякулятів, одержаній у цей період, становила 48 годин, а показники заплідню-
ваності свиноматок були найнижчими [23].  

Вивчення оптимального температурного режиму для ремонтного молодняку м'ясного напряму 
продуктивності показало його оптимум у діапазоні 20–24 °С, який сприяє збільшенню на 8 % числа 
ремонтних свинок, що прийшли в охоту, а їх продуктивності – на 3 %. Визначено, що свиноматки 
м'ясного напряму продуктивності комфортніше почувають себе при температурі 17–23 °С: вони на 
4 % приходили краще в охоту проти тварин, що утримуються при температурі 13–19 °С [24]. 

Добове підвищення температури у приміщенні спричинює тепловий стрес у тварин незалежно від 
породної приналежності. Технологічною зміною умов утримання: поліпшення мікроклімату за умови 
налагодження системи вентилювання приміщень, налаштування діапазону температури утримання до 
значень, близьких до комфортних, вдалося зменшити рівень теплового стресу, підвищити рівень теп-
лової стійкості тварин та поліпшити їх самопочуття, що візуально проявлялось у зміні поведінкових 
реакцій [6, с. 142–150]. 

Зміни в термогенезі нині розглядаються як потенційні причини протидіяти ожирінню. Проте необхід-
ність тварин захищати температуру тіла означає, що температура навколишнього середовища істотно впли-
ває на результати метаболічних процесів. Свиням, яких вирощують у холодних умовах, притаманна здат-
ність до теплозбереження. Тривалий вплив холоду сприяє відкладанню шпику, шкіра стає товстішою, а ще-
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тина густішою [11, с. 183]. Знаходження при температурі 35 ºС протягом 24 годин завдає значної 
шкоди захисній функції шлунково-кишкового тракту та підвищує рівень ендотоксинів у плазмі. Це 
може призвести до збільшення шансів зараження тварин патогенними мікроорганізмами [38]. 

Регулювання умов навколишнього середовища в середині приміщень може значно допомогти у 
вирішенні цієї проблеми. Тепловий стрес можна мінімізувати за допомогою регулювання температу-
ри в приміщенні, комплексної складової мікроклімату – це системи вентилювання, опалення та охо-
лодження, надходження свіжого повітря і системи розприскування води.  

 
Висновки 
Встановлено, що отримання високих показників продуктивності свиней пов’язано зі створенням 

комфортних умов утримання шляхом забезпечення у свинарських приміщеннях якісного мікрокліма-
ту. Визначено перспективні методи регулювання теплостійкості свиней, повязані із використанням 
направлених селекційних програм, нових біомаркерів стресу та іноваційних технологій вирощування. 
Чимала роль у нівелюванні впливу високих температур навколишнього середовища відводиться ви-
користанню більш насичених рецептів кормів зі зменшенним рівнем сирого протеїну та клітковини в 
раціоні, коригуванню порцій корму ‒ періодична годівля меншими порціями протягом дня. 

Перспективи подальших досліджень. В Україні проведено численні дослідження з вивчення різ-
них породних поєднань як при схрещуванні, так і при породно-лінійній гібридизації свиней порід ве-
ликої білої, ландрас, п’єтрен і термінальних кнурів імпортного походження. Однак питання теплос-
тійкості цих генотипів до цього часу висвітлені недостатньо, і подальші дослідження будуть спрямо-
вані на вивчення термостійкості та стресчутливості свиней.  
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