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На сучасному етапі розвитку 
молочного тваринництва України 
господарства змогли досягнути до
сить високих результатів у збіль
шенні молочної продуктивності 
корів. У нас є господарства, у ко
трих надій молока на дійну корову 
36 л і більше. Такого прогресу вда
лося досягти насамперед завдяки 
кращому технічному оснащенню 
МТФ, використанню сучасного 
генетичного потенціалу, вмін
ню заготовити якісний основний 
корм (силос, сінаж), дотриманню 
стратегії балансування раціонів 
під необхідну продуктивність. Що 
стосується годівлі та раціонів, то 
ще 5–6 років тому часто зустрі
чались по господарствах повніс

тю розбалансовані раціони, після 
елементарного балансування яких 
можна було отримати здешевлення 
в годівлі, при цьому отримати плюс 
3–6 л молока на дійну голову за 
короткий період часу. Нині такі не
збалансовані раціони по господар
ствах зустрічаються дедалі рідше. 

Компанія Трау Нутришин Укра
їна працює з найкращими підпри
ємствами молочної галузі Украї
ни, надій яких складає 38 і більше 
літрів молока на голову з гран
діозними планами цей показник 
покращувати. Керівництвом ком
панії Трау Нутришин Україна було 
прийнято рішення організувати 
окремий відділ Технологічного су
проводу клієнтів із спеціалістами, 

які мають позитивний практичний 
досвід роботи в галузі молочного 
тваринництва України. 

Спеціалісти Технологічного 
супроводу від компанії Трау Ну
тришин Україна проводять аудит 
господарств, під час якого:
¿ роблять аналізи та бальну оцін

ку основних кормів; 
¿ проводять моніторинг TMR су

міші на сепарацію та гомогені
зацію; 

¿ проводять дослідження непе
ретравних решток з оцінкою 
роботи ШКТ та недоотримання 
молока; 

¿ здійснюють бальну оцінку 
напов нення рубця, калових ре
шток, вгодованості;
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¿ визначають бал та відсоток куль
гавості корів у господарстві;

¿ роблять аналіз та оцінку наяв
них раціонів; 

¿ проводять дослідження та оцін
ку ступеня технологічного на
вантаження на тварин.
За результатами аудиту ви

дається протокол візиту. Тільки 
після детального аналізу разом 
із менеджментом господарства 
можна визначити критичні точки 
та потенційні резерви для забез
печення стратегічних завдань ке
рівництва господарства.

За результатами комплексної 
оцінки складається план усунення 
недоліків. Як приклад такої комп
лексної роботи можна навести 
господарства, де основні корми ви
явились відмінної якості, раціони 
мають збалансований характер, 
слабке місце – робота міксера. 
Після впровадження рекомендова
ного протоколу по роботі міксера 
було отримано додатково протягом 
двох тижнів збільшення на 1,5 л мо
лока на дійну корову та плюс 0,15 % 
жиру в молоці, водночас раціони та 
основні корми не змінювалися.
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Федір Рошка, гендиректор ТОВ «Молоко Вітчизни»
Ми дуже цінуємо, що люди приїхали, подарували нам свій час – один із 
найважливіших ресурсів, – щоб послухати й обговорити наш досвід. Така 
увага варта надзвичайної вдячності. 
Я сьогодні зарядився позитивом як ніколи й готовий ті результати й 
цифри, котрі були продемонстровані аудиторії, закріпити й збільшити 
(усміхається). Відзвітуюся на найближчому вашому заході або в матеріалі 
про нас... 
Звісно, я готовий висловити слова вдячності й організаторам цього 
дійства! Було так круто! Уся моя команда на майстер-класі отримала не-
перевершений безцінний заряд емоцій, позитиву, й за це вам величезне 
дякую!
Узагалі, я переконаний, що сила емоцій безмежна. Якщо ми любимо 
свою справу, то хороший результат забезпечено. Це я й намагався 
сьогодні донести до своїх колег. Хочу сказати журналу окремий комплі-
мент: зібралася така якісна аудиторія – це все знані спеціалісти, керів-
ники молочних ферм, професіонали своєї справи. І це також заряджає 
на успіх!


