
Виробництво молока – 
це надзвичайно склад-
ний для розуміння про-
цес, а ферма – узагалі 

«терра інкогніта», де відбувають-
ся такі дива, що годі й збагнути. 
Спробуємо застосувати метод 
«шаблону», тобто пропишемо за-
гальну модель будь-якого вироб-
ництва й накладемо на неї модель 
виробництва молока.

Виробництво – це процес пере-
робки сировини в продукцію за 
допомогою обладнання.

При цьому суттєві фактори, які 
впливають на виробництво, – це:

¿ працездатність обладнання;
¿ використання обладнання;
¿ відповідність та якість сировини.

Працездатність обладнання 
зумовлена технологічними пара-
метрами (швидкість, потужність, 
ККД...) та експлуатаційними ха-
рактеристиками (витривалість, 
умови експлуатації, сервіс...).

Використання обладнання зу-
мовлене забезпеченістю (робоча 
сила, матеріали, сировина...) та 
доцільністю виробництва (рента-
бельність, плани, графіки...).

Відповідність сировини зумов-
лена застосовуваністю (висока 

придатність до переробки в про-
дукцію) та безпечністю (не викли-
кає збоїв, неполадок та руйнуван-
ня обладнання). 

У випадку виробництва молока 
обладнання – це тварина, а сиро-
вина – це корм.

Технологічні параметри коро-
ви як обладнання для виробни-
цтва молока забезпечуються за 
рахунок використання сучасних 
генетичних ресурсів та вирощу-
вання, яке здатне забезпечити 
розкриття цього генетичного 
потенціалу – можливості спо-
живати й ефективно переробля-
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ти в продукцію велику кількість 
сировини (корму).

Експлуатаційні характеристи-
ки корови забезпечуємо підтрим-
кою статусу здоров’я, профілак-
тичними заходами (вакцинації, 
дегельмінтизації, дератизації, 
розчищення копит, профілакти-
ки маститів, метритів...), ство-
рюємо відповідні умови утри-
мання (комфорт, забезпечення 
водою, вентиляція, гноєвида-
лення, безпечність обладнання, 
гігієна...), максимальна увага до 
стану тварин в критичні періоди 
та миттєве реагування на зміни 
(транзитний період, тепловий 
стрес...).

Забезпеченість кваліфікова-
ним персоналом, допоміжними 
процесами (доїння, гноєвидален-
ня, водопостачання, вентиляція, 
освітлення), їх безперервність та 
працездатність.

Доцільність виробництва як 
рентабельність, виробничі плани 
та технологічна карта прорахо-
вані в річному бюджеті, заплано-

вані рухи товарно-матеріальних 
цінностей, логістика, постачання 
та збуту, графіки роботи персо-
налу.

Застосовуваність сировини 
(корму) реалізована в розрахун-
ку та корегуванні раціонів, мето-
дах підготовки до згодовування 
(подрібнення, змішування, зво-
ложення), контролі поживності, 
вологості кормів, гомогенності 
змішування, перетравності орга-
нічної речовини...

Усі фактори начебто переліче-
ні, усе намагаємося виконувати 
належним чином, своєчасно та в 
повному обсязі, але... Один фак-
тор не враховано – безпечність 
сировини (корму). Саме на цьому 
я й хочу зосередитися.

Параметри безпечності корму 
(те, чого не має бути):
¿ сторонніх речей (метал, шпагат, 

плівка, каміння, бруд...);
¿ небезпечних компонентів (не-

бажані рослини, отрутохімі-
кати, залишки сторонніх речо-
вин);

¿ токсинів (як біологічного, так і 
хімічного походження) та кон-
центрації патогенів.
І знов усе начебто зрозуміло й 

виконується, але... Аналіз ток-
сичності корму визначається за 
досить суперечливими методика-
ми на живих культурах (калподи, 
рибки, кролі...). Більш широкі 
дослідження факторів небезпеки 
проводять украй рідко (як прави-
ло, під час пошуку причини про-
блем, які вже наявні, – втрата 
продуктивності, масові отруєння 
та падіж тварин). 

Альтернативою цьому є система 
управління безпечністю корму:
¿ періодичний (не рідше, ніж раз 

на квартал) аналіз кормосуміші 
на вміст токсинів та патогенів;

¿ обов’язковий аналіз корму, який 
плануємо починати згодовувати, 
на вміст токсинів та патогенів;

¿ прийняття рішення про ліміт 
згодовування кожного корму;

¿ компенсація негативного впли-
ву виявлених факторів небезпе-
ки відповідними препаратами;

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ

 | №3 | БЕРЕЗЕНЬ 2021   |  23



¿ розробка заходів зі зменшення 
факторів небезпеки в подаль-
шому.
І знов усе начебто зрозуміло, 

але... 
Стосовно хімічних забрудню-

вачів законодавство суворе: є за-
бруднювач (пестициди, гербіциди, 
антибіотики, солі важких мета-
лів...) вище ПДК – такий корм до 
згодовування заборонений (не іс-
нує методів знешкодження з під-
твердженою ефективністю) . 

Стосовно патогенів – уже не так 
суворо, але не зовсім і рекомендо-
вано, а мікотоксини в кормах вза-
галі контролювати необов’язково, 
хоч у законодавстві ЄС це все ж 
таки обов’язково на всіх етапах 
переміщення, виготовлення та 
згодовування кормів. Отримавши 
результат аналізу, ви маєте мож-
ливість оцінити реальну загрозу 
від обсіменіння патогенами (про-
сто порівняйте кількість дріжджів, 
плісняви, сальмонели, клостридії, 
БГКП із нормами). З мікотоксина-
ми для ВРХ так не вийде. 

На відміну від інших галузей 
тваринництва, у худібництві дійне 

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

24  |    | №3 | БЕРЕЗЕНЬ 2021

Рівень ризику мікотоксикозів Низький Середній Високий Метод контролю

Афлатоксин В1 (всього мкг/гол./день)

АдсорбціяДійні корови <50 50–65 >65–80*

(до 0,05 мкг/л  молока Афла М1)

А-Трихотецени (Т-2, НТ-2, DAS всього мг/гол./день)
Біотрансформація

Дійні корови <1,6 1,6–6,4 >6,4

В-Трихотецени (DON, AcDON, NIV, FusX всього мг/гол./день)
Біотрансформація

Дійні корови <8 8–16 >16

Зеараленон (всього мг/гол./день)
Біотрансформація

Дійні корови <1,6 1,6–3,2 >3,2

Охратоксин А (всього мг/гол./день)
Біотрансформація

Дійні корови <1,6 1,6–4,8 >4,8

Фумонізини (всього мг/гол./день)
Біотрансформація

Дійні корови <16 16-32 >32

Ерготоксини (всього мг/гол./день)
Адсорбція

Дійні корови <1,6 1,6–6,4 >6,4



стадо використовують тривалий 
час, і його раціон кардинально 
відрізняється від раціону моно-
гастричних тварин. З огляду на 
це та з опорою на повідомлення 
в літературі, наукові й виробничі 
досліди, рівень ризику мікоток-
сикозів обчислюється на голову/
день. Важливо пам’ятати, що рівні 
абсолютної концентрації (які мо-
жуть бути в ppb або мкг/кг) необ-
хідно перевести на загальний рі-
вень (мкг або мг на тварину/день). 
Рівень ризику оцінюється для ви-
сокопродуктивних корів.

Афлатоксини, а саме їх мета-
боліт афлатоксин М1, який ви-
значається в молоці, є єдиним 
регульованим мікотоксином у 
більшості країн. Ліміт концентра-
ції афлатоксину М1 в ЄС стано-
вить 0,05 мкг/л молока.

Наведена таблиця містить ре-
комендації. Реальний негативний 
вплив мікотоксинів залежить не 
лише від типу та рівня контамі-
нації. Також необхідно врахову-
вати загальний статус здоров’я й 
умови середовища. Будь-які рівні 
мікотоксинів мають негативний 

вплив на здоров’я тварин. Сукупна 
дія низьких рівнів різних токсинів 
підсилюється, а їх накопичення в 
організмі може призводити до зна-
чних втрат продуктивності та іму-
нітету тварин.

Для оцінки реальної небез-
пеки від мікотоксинів необхід-
но з’ясувати денне споживання 
кожного з них, тобто результати 
аналізу перемножити на денне 
споживання корму. Наприклад, 
ви згодовуєте корові 24 кг СР на 
день, а вологість кормосуміші – 
55 %. Тоді розрахунок матиме та-
кий вигляд:

Денне споживання корму = 
24/55 ×100 = 43,64 кг

Денне споживання токсину = 
Концентрація (мкг/кг або мг/кг) × 
Денне споживання корму

Порівнявши з даними наведеної 
вище таблиці, матимете усвідом-
лення ризику (якщо оцінка ризи-
ків за патогенами та мікотокси-
нами призвела до усвідомлення 
проблеми). 

Але якщо відповідь на питання 
ХТО ВИНЕН? не знайдено – зро-
біть аналізи окремо всіх компо-

нентів кормосуміші. Хоч у біль-
шості випадків найпотужнішим 
джерелом патогенів і мікотокси-
нів, завдяки масовому згодову-
ванню та технології зберігання, є 
силос та сінаж. Крім того, варто 
зазначити, що, навіть незважаю-
чи на потужну токсичність, біль-
шість господарств не зможуть від-
мовитися від згодовування (немає 
нічого кращого).

Компенсувати навантаження 
за патогенами та мікотоксинами 
можна, але робити це необхідно 
свідомо, використовуючи препа-
рати, які мають перевірену та до-
ведену ефективність у необхідних 
концентраціях. Такі препарати є. 
Звертайтесь! Але, знову ж таки, 
відповідь на питання ЩО РОБИ-
ТИ? не зовсім чітка. 

З огляду на те, що найпотужні-
шим джерелом як патогенів, так і 
мікотоксинів є силос і сінаж, від-
повідь лежить у площині контро-
лю під час їх заготівлі, зберігання 
та згодовування.

Щодо цього питання також є ви-
рішення. Звертайтеся до нас.

Зробімо корм безпечнішим!

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ

 | №3 | БЕРЕЗЕНЬ 2021   |  25


