
Unique new generation «smart» ventilation systems: with care for animal welfare

Небажані наслідки 
теплового стресу

Фінансовий успіх сучасних мо-
лочних господарств пов’язаний із 
благополуччям кожної тварини 
протягом усього її життя. Ще до 
народження теляти середовище, у 
якому воно буде зачате, народжене 
й вирощене, може визначати загаль-
ний стан здоров’я тварини, а також її 
продуктивність у доїльній залі.

Зокрема, значний вплив на мо-
лочну продуктивність і фертиль-
ність протягом усього життя кожної 

корови має тепловий стрес. Коли 
вона проводить понад 35 % свого 
часу за температурно-вологісного 
індексу (TВI), вищого від 65, часто-
та її дихання перевищує 60 вдихів на 
хвилину (вд./хв), а ректальна тем-
пература становить понад 39 °С, то 
втрати молочної продуктивності та 
зниження показників запліднюва-
ності стають дуже помітними. 

Ось чому вкрай важливим є ство-
рення середовища, яке сприятиме 
комфорту тварин, їхній молочній 
продуктивності та репродукції. 

Це можна звести до трьох осно-
вних чинників: 

¿ повітрообмін; 
¿ ефективна швидкість охолоджен-

ня;
¿ зниження температури навко-

лишнього середовища. 
Отже, наявність відповідної вен-

тиляції свіжим повітрям і застосу-
вання стратегій охолодження шля-
хом випаровування й зволоження 
під високим тиском (залежно від 
клімату) допомагають запобігти 
тепловому стресу й досягти най-
кращих результатів протягом роз-
витку, вагітності, отелення, лакта-
ції та сухостійного періоду життя 
корів.

За матеріалами 
ТОВ «Лакта 
Люкс» (Україна) 
та компанії  
VES-Artex (США)
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Якість повітря насамперед важ-
лива для здоров’я та благополуччя 
високопродуктивних тварин. До-
слідження, проведені науковцями 
США, показали, що в корів із най-
вищими показниками щодо надоїв 
більш висока температура тіла. У 
тварин із середньодобовими надоя-
ми в 10–30 л молока продуктивність 
знижується приблизно на 16–19 %. 
А корови з надоями понад 30 л через 
тепловий стрес можуть втратити до 
30 % продуктивності на день.

Особливі зони, найважливіші 
для контролю внутрішньої темпе-
ратури тіла, містяться в доїльній 
залі та стійлі для утримання корів, 
де завжди спостерігається найвища 
концентрація тварин і де вони про-
водять найбільше часу. 

Вентиляція корівників 
нового покоління: 
для тварин, а не 
для приміщень

Таким чином, для здоров’я та про-
дуктивності корів їм потрібне свіже 

прохолодне повітря в їхньому по-
мешканні. Здавалося б, це цілком 
очевидно. 

Та чи завжди тваринники обира-
ють найефективніше розв’язання 
цієї проблеми?

Річ у тім, що системи вентиляції, 
які створювали років 10–12 тому, 
до сьогодні й морально, і технічно 
застаріли. До того ж, із настанням 
глобального потепління у світі ра-
зюче змінилися кліматичні умови, 
тобто середньодобова температура 
зросла навіть там, де раніше цього 
не спостерігалося. Тому й колишній 
підхід до вентилювання молочних 
ферм є пережитком минулого й не 
витримує жодної критики.

Компанія VES Environmental So-
lutions (США) ось уже кілька років 
проєктує вентиляційні системи но-
вого покоління – з урахуванням 
потреб саме тварин, а не будівель. 
Високотехнологічні вентилятори 
VES із прямим приводом втягують 
свіже повітря в конструкцію, хвиле-
подібно спрямовують його на рівень 
тварини, обдуваючи й охолоджуючи 

її, а потім видаляють забруднене на-
гріте повітря.

Розташовані на достатній від-
стані один від одного й на висоті 
лише 2,4 м від підлоги вентилятори 
спрямовують свіже повітря безпо-
середньо на тварин, знижуючи їхню 
внутрішню температуру тіла, а та-
кож переміщуючи гаряче повітря, 
вологість і гази з виробничої зони до 
вихідних отворів. 

Унікальна вентиляція від компа-
нії VES має цілу низку безперечних 
переваг:
1. Під час розробки системи вен-

тиляції, орієнтованої на тварин, 
перша мета полягає в тому, щоб 
кожні 24 години забезпечувати 
кожній корові базальну темпера-
туру тіла в 39 °С. 

2. Друга мета тварино-орієнтованої 
вентиляції – мінімізація рівня та 
тривалості підвищення внутріш-
ньої температури тіла корів у го-
дини пік, особливо під час їх пере-
бування в доїльній залі та стійлі. 

3. За рахунок більш потужного по-
вітряного потоку, що видаляє 
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вологу з підстилки, знижується 
ризик маститу, пневмонії та інших 
захворювань корів. 

4. І нарешті, завдяки правильній 
організації середовища, орієнто-
ваного на тварин, вентиляція не 
лише охолоджує корів і забезпе-
чує їм свіже повітря, а й сушить 
підстилку та допомагає позбутися 
комах без використання хімікатів.
Коли корова перебуває поза до-

їльною залою, 50–60 % денного 
часу вона має відпочивати, виро-
бляючи молоко. Час відпочинку має 
вирішальне значення не лише для 
продукування молока, а й для за-
побігання захворюванням, оскіль-
ки збільшується приплив крові до 
вимені. Це робить ще більш важ-
ливою оптимальну вентиляцію для 
тварин, яка стимулюватиме збіль-
шення часу відпочинку й покращу-
ватиме лактацію.

Результатом усього цього є біль-
ша кількість молока, стабільніша 
репродукція та нижчі витрати на за-
безпечення здоров’я тварин.

На кожному вентиляторі VES, 
обладнаному жалюзі, встановле-

но блок управління, за допомогою 
якого – вручну або дистанційно – 
можна виставити всі необхідні па-
раметри. Загалом у ньому перед-
бачено 750 (!!!) команд, тобто опцій 
для налаштування й коригування 
ефективної роботи вентиляційної 
системи.

Також новітня система вентиля-
торів VES, що працюють на основі 
найефективніших у світі двигунів, 
мінімізує витрати на електроенер-
гію та технічне обслуговування й 
максимізує прибуток і потенціал 
ферм. Завдяки їй можна позбути-
ся зайвих витрат і неприємностей, 
пов’язаних із несподіваними про-
блемами та простоями.

На двигуни свого виробництва 
компанія надає 3 роки гарантії, а на 
самі вентилятори дія довічна гаран-
тія! Чи ви чули про щось подібне?

«Розумний» дім для корів

Але й це ще не все!
Мабуть, усі чули про так звані 

«розумні» будинки або квартири. 
Подібно до цього компанія VES 

Environmental Solutions розробила 
концепцію створення «розумних» 
корівників (світ змінився – зміни-
лися й технології). Вона запустила 
інтелектуальну систему управління 
для віддаленого управління венти-
ляторами й системами захисту на-
вколишнього середовища.

Нова розробка VES, яка до сьо-
годні практично не має аналогів, – 
нещодавно розгорнута хмарна 
платформа DairyBOS – слугува-
тиме основою кожної вентиляційної 
установки. Вона являє собою ін-
телектуальну систему управління, 
що дозволяє точно контролювати 
вентилятори й екологічні системи за 
допомогою хмарного інтерфейсу.

Операційна система молочного 
корівника DairyBOS об’єднує вен-
тиляцію, охолодження, освітлення, 
постійний зворотний зв’язок із на-
вколишнім середовищем й авто-
матизацію для оптимізації здоров’я 
та продуктивності стада протягом 
усього року. Це продумане серед-
овище корівника, розроблене вете-
ринарами (а їх у штаті компанії – 
18!) для забезпечення здоров’я корів 
у будь-якому кліматі. 

У рамках DairyBOS можна отри-
мати доступ до панелі управління 
вентиляційної системи VES з будь-
якого інтелектуального пристрою. 
Розробка забезпечує справді без-
прецедентний контроль над серед-
овищем молочного підприємства з 
телефона, планшета чи комп’ютера 
з підключенням до інтернету або 
мобільного зв’язку. DairyBOS – 
це найбільш комплексна в галузі 
система управління вентиляцією, 
освітленням і охолодженням, суміс-
на як із рішеннями VES, так і з тех-
нологіями конкурентів.

Завдяки простому та зручному 
у використанні інтерфейсу молоч-
ні ферми тепер мають інструменти 
для автоматизації контролю умов 
навколишнього середовища в ре-
альному часі на основі показників 
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як усередині підприємства, так і 
за його межами, встановлюючи 
новий стандарт для системного 
управління. Можна спостерігати 
й інтерпретувати показники в ре-
жимі реального часу, отримувати 
попередження про необхідність 

профілактичного обслуговування 
та регулювати середовище прожи-
вання тварин з будь-якого місця 
перебування.

Ця операційна система гарантує 
відчутне поліпшення комфорту, 
здоров’я та продуктивності корів, 

забезпечуючи показники стійкості 
й підвищуючи операційну ефектив-
ність. DairyBOS стане провідною 
платформою, яка допоможе молоч-
ним підприємствам досягти ста-
більності та сприяти благополуччю 
тварин.

Нові часи – 
нові можливості 
й перспективи

На початку 2021 року сталася 
важлива подія – відбулося злит-
тя компанії VES Environmental 
Solutions із компанією Artex Barn 
Solutions, відомою своїми висо-
котехнологічними виробами для 
тваринництва. Об’єднаний VES-
Artex належить компанії Turntide 
Technologies, що базується в Крем-
нієвій долині.

«Це злиття зміцнює галузь, 
оскільки воно створює єдиного екс-
перта й ресурс для кожного аспек-
ту екологічного проєктування та 
контролю на молочному підприєм-
стві, від корівників до доїльної зали, 
включно із засобами управління та 
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підключеними технологіями, які 
об’єднують усе це, – каже Ед Па-
радовський, Генеральний директор 
VES-Artex. – Сила цього злиття в 
поєднанні з нашими технологічними 
можливостями і нашою дорожньою 
картою з випуску продуктів встано-
вить стандарти якості, продуктив-
ності й відповідальності перед спо-
живачами. Наша команда вірить, 
що благополуччя тварин є ключем 
до прибутковості та довгострокової 
стабільності як для кожної молочної 
ферми, так і для харчової екосисте-
ми загалом. Майбутнє молочного 
тваринництва – за технологіями, 
що дозволяють фермам продемон-
струвати умови, у яких вони виро-
бляють продукти харчування, за-
безпечити тваринам оптимальний 
догляд, а також створити навко-
лишнє середовище, сприятливе для 
здоров’я, комфорту й благополуччя 
тварин». 

«Разом ми спростимо проєк-
тування й упровадження систем 
вентиляції, охолодження, освітлен-

ня, обладнання для забезпечення 
комфорту корів і контролю навко-
лишнього середовища, – зазначає 
Джон де Йонг, президент Artex Barn 
Solutions. – Найкращі технології 
будуть доступні для підвищення 
загальної продуктивності, ефек-
тивності та надійності кожної нашої 
системи. Ми зробили великі інвес-
тиції в технології й тепер володіє-
мо потужними можливостями, які 
сприятимуть трансформації дизай-
ну для майбутніх поколінь».

Отже, злиття компаній VES та 
Artex збільшить обсяг розробок і 
випуску високотехнологічного об-
ладнання, зокрема такого, що під-
лягає дистанційному управлінню, 
для молочних ферм.

Найсучасніші світові 
технології – уже в Україні

Ексклюзивним офіційним пред-
ставником компанії VES-Artex 
в Україні є ТОВ «Лакта Люкс» 
(директор – Олексій Васильович 

Гарбуз). Новітнє вентиляційне об-
ладнання вже встановлено вітчиз-
няними спеціалістами в корівниках 
ТОВ «Агрофірма імені Довженка» 
(Полтавська обл., Шишацький р-н, 
с. Гоголеве).

Щоб дізнатися більше й детальні-
ше про розробку та впровадження 
відповідного середовища для корів 
і встановлення тварино-орієнтова-
ної вентиляції, варто звернутися до 
надійних висококваліфікованих фа-
хівців, які запропонують правильні 
рішення для максимального по-
ліпшення благополуччя тварин та 
збільшення прибутковості вашого 
підприємства.

Думайте, порівнюйте й обирайте 
найкраще та найефективніше!

ТОВ «Лакта Люкс»
(097) 901-38-18
(095) 396-75-15

lactalux.garbuz@ukr.net
www.lactalux.ua
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