
Структура господарств 
світу, які займають-
ся скотарством, над-
звичайно розмаїта: 

тут ми бачимо і величезні ферми 
з поголів’ям понад 2000 корів, і 
середні – 300–800, й дрібні по 
10–100 голів. Для реалій сучас-
ної України найбільш пошире-
ною є кількість 300–400 голів 
дійного стада. Більшість із цих 
господарств об’єднані структурно 
в холдинги, але їхня сутність не є 
бізнесовою. Їх називають «соці-
альними проектами» для забезпе-
чення «основного бізнесу», тобто 
рослинництва, землею і лояльни-

ми пайщиками, хоча на прикладі 
Німеччини цілком зрозуміло, що 
саме по собі тваринництво здатне 
бути бізнесом і приносити гроші. 
Парадокс ситуації в тому, що біль-
шість дійного стада зосереджена 
на фермах розміром на 20–80 ді-
йних корів, але це не заважає їм 
отримувати достойні фінансові 
результати. Уявляючи таку фер-
му, важко зрозуміти логістику 
технологічних процесів для ви-
конання передумов забезпечення 
поєднання високої продуктивнос-
ті з низькою собівартістю. Зовсім 
не зрозуміло й те, що в умовах 
відсутності глибоко спеціалізова-

ного обладнання та вузько про-
фільованих фахівців це все ж таки 
можливо. Більш глибокий аналіз 
ситуації виявляє, що все, що не-
обхідно, німецький фермер має в 
повному обсязі. Як це можливо? 
Розглянемо інфраструктуру за-
безпечення виробництва.

Чого немає на фермі такого 
типу:
¿ фахівців (ветеринара, зоотехні-

ка, техніка штучного осіменіння);
¿ кормової ланки (поле, техніка 

для заготівлі, ям, корморозда-
вачів).
А як у такому випадку вирішу-

ються ці питання? За рахунок 
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використання послуг сторонніх 
організацій – аутсорсу. На жаль, 
для сучасних реалій українського 
ринку такий підхід не характер-
ний. Альтернативою цьому є ство-
рення власних ресурсів забезпе-
чення, зокрема сервісних бригад 
з ветеринарного обслуговування, 
розчистки копит та осіменіння, а 
також кормових центрів для ви-
готовлення кормових сумішей для 
кількох ферм. Але це стосується 
ферм, які об’єднані в холдинги.

Концентрація корів у приватно-
му секторі рік за роком зменшу-
ється, і для цього є багато причин. 
На наш погляд, найбільш значу-
щою є невідповідність реалізацій-
ної вартості молока її реальній со-
бівартості. Молокозавод готовий 
платити нормальну ціну за молоко 
відповідної якості, котра забезпе-
чується належною гігієною отри-
мання та зберігання, та за продукт, 
сконцентрований в кількостях, що 
дозволяють організувати більш-
менш зрозумілу логістику. Але і 
тут виникають певні складнощі з 
контролем якості та безпечності 
молока. Встановлення молоко-
приймального пункту певною мі-
рою вирішує це питання, але як ця 
система може працювати у випад-
ку переходу на умови НАССР?

Ветеринарне обслуговування 
та осіменіння в більшості випад-
ків має хаотичний несистемний 
характер, що також дає свої не-
гативні наслідки. А вже коли ми 
починаємо розглядати питання 
годівлі, то не бачимо й натяку на 
задоволення потреб тварини. Не 
варто забувати, що більшість тва-
рин, або їхні матері, прийшли в 
домашнє господарство з промис-
лових ферм, які в тому чи іншому 
обсязі дотримувалися селекційної 
програми та мали певний генетич-
ний потенціал. Хтось несвідомо, 
але приділяв увагу подальшій се-
лекційній роботі, використовуючи 

штучне осіменіння (і часто спер-
мою бугаїв-покращувачів, яка 
офіційно чи не зовсім офіційно ви-
користовувалась техніками штуч-
ного осіменіння), але практично 
всі користувалися методом вибра-
кування (від корови, яка не дає ба-
гато молока, теличку не лишали, а 
саму таку корову зводили з двору). 
Отже, в більшості випадків ми 
маємо справу з коровою, яка має 
високий генетичний потенціал 
продуктивності і його зворотній 
бік – надзвичайну чутливість до 
факторів агресії зовнішнього се-
редовища. 

Сучасна промислова технологія 
виробництва молока передбачає 
використання кормів та кормових 
засобів, які дозволяють у повному 
обсязі забезпечити тварину пожив-
ними речовинами й енергією для 
максимального розкриття генетич-
ного потенціалу продуктивності, 
і, водночас, зберегти здоров’я та 
продуктивне довголіття тварини. 
Тільки так можна отримати кон-
курентноспроможну собівартість 
молока. Як зробити так, щоб це 
було досяжно й для приватної ко-
рови?

Традиційний метод – домови-
тися з керівництвом промислових 
господарств про реалізацію для 
потреб приватних господарств 
окремих кормів (силос, сінаж, 
сіно, солома, маляс, жом, дро-
бина, корнаж, жмихи, шроти, 
дерть, премікси, вапняк, моно-
кальційфосфат тощо). До мінусів 
цього методу можна віднести те, 
що необхідно планувати завчасно 
потребу, організовувати контроль 
якості, зважування, відвантажен-
ня та облік, а найгірше полягає в 
тому, що це все необхідно робити 
з кормами, котрі швидко псують-
ся щодня, а ферми з такими мож-
ливостями є далеко не в кожному 
населеному пункті. Також усі ці 
окремі корми необхідно ще й під-
готувати до згодовування (подріб-
нити, зволожити, змішати), що 
практично неможливо виконати в 
домашньому господарстві.

Бажаний метод – забезпе-
чувати приватні господарства 
готовими кормосумішами, виго-
товленими на спеціалізованих, 
окремих структурах, які нази-
вають фід-центрами, де є висока 
інтенсивність виробництва й де 
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можливо застосовувати високо-
точне обладнання. Але нині та-
ких підприємств в Україні вкрай 
мало, і орієнтуватись на їхню 
потужність поки що неможливо. 
Можна впевнено сказати, що цей 
напрямок буде розвиватися, але 
зараз треба використовувати інші 
можливості. 

Компромісний метод – рівно-
мірне нанесення на більш масові 
компоненти (за відсутності висо-
коточного обладнання) необхід-
них попередніх сумішей, які вже 
містять комбінації інгредієнтів 
малого дозування. Таким чином 
можна отримати доступ до вико-
ристання сучасних наукових та 
виробничих розробок у галузі го-
дівлі без додаткових капітальних 
витрат на придбання обладнання. 
До речі, більшість промислових 
ферм також не можуть похизува-
тися високоточним обладнанням 
для виготовлення комбікормів 
із компонентів малого введення 
(премікси, вапняк, монокальцій-
фосфат, кормові добавки), тому й 
самі є споживачами подібних про-
дуктів.

Компанія BIOMIN (Австрія) 
чітко розуміє проблему необхід-
ності захисту здоров’я тварин та 

забезпечення їхнього продуктив-
ного довголіття в господарствах 
будь-якого типу й тому пропонує 
різні варіанти передсумішей.

Такі передсуміші можуть бути 
як адресно спрямовані на забез-
печення раціону годівлі (в цьому 
випадку проводяться попередні 
аналізи кормів, і щоразу склада-
ється раціон), так і універсаль-
ними – такими, які не мають об-
межень для використання в різних 
типах раціонів.

Незалежно від типу продукт 
містить: 

¿ суміш ефірних масел, витяжок 
та екстрактів, а також частин 
рослин для покращення спо-
живання корму, стимуляції ви-
ділення травних соків, пригні-
чення запальних процесів; має 
противірусну, протигрибкову, 
антибактеріальну дію;

¿ інактиватор мікотоксинів для 
надійного захисту мікробіоти 
рубця та тварин від негативного 
впливу мікотоксинів, ендотокси-
нів, алкалоїдів спорин’ї з функ-
цією відновлення після уражень 
та з підтримкою функції печінки, 
нирок, легень, серця, а також 
стимуляції імунітету; 

¿ покращувач перетравності 
органічної речовини в рубці; 
сприяє збільшенню продуку-
вання летких жирних кислот та 
мікроб ного протеїну і, як наслі-
док, покращенню оплати корму 
молоком. 
Використання сумішей забез-

печує:
¿ покращення статусу здоров’я 

тварин;
¿ комплексну профілактику аци-

дозів та кетозів;
¿ збільшення продуктивності та 

зниження собівартості про-
дукції.
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