
«У процесі роботи я відвідую 
дуже багато молочних ферм і сти-
каюся з будиночками для телят, 
зробленими як з пластика, так і з 
поліестера. З побаченого я розумію: 
наше рішення використовувати по-
ліестер дійсно правильне та виправ-
довує всі інвестиції. Хоча поліестер 
трохи дорожчий, він набагато міц-
ніший і має надзвичайно тривалий 

термін експлуатації. Поліестер не-
ймовірно стійкий до погодних чин-
ників, зокрема прямих сонячних 
променів та опадів. У результаті 
наші будиночки слугують ферме-
рам дуже довго. У разі якоїсь полом-
ки поліестер ремонтувати значно 
простіше, аніж пластик». Окрім 
того, зі слів Арьяна, у будиночків з 
поліестера є й інші переваги.

Поліестер, з якого VDK Agri ви-
готовляє свої будиночки, має спе-
ціальне гладке й водночас тверде 
покриття, що запобігає утворен-
ню мікротріщин та інших ушко-
джень. Саме ці характеристики 
верхнього шару надають будиноч-
кам ідеального вигляду й гаранту-
ють їх легке чищення. Більш того, 
на відміну від пластика, у поліес-

За матеріалами 
компанії VDK Agri

VDK0041_OV_visual_beurswand_9000x3000mm_W1.indd   17 23-07-19   12:26

40  |    | №5 | ТРАВЕНЬ 2021

Hutches for calves: polyester VS plastic

Від вибору матеріалу безпосередньо залежить термін служби виробу. Будиночки для телят з пластика чи по-
ліестера: що ви виберете? На перший погляд вони можуть видатися схожими. Але між ними є величезна різниця. 
Арьян Харберс, менеджер з продажу VDK Agri, пояснює, чому компанія свідомо вибрала поліестер як матеріал для 
своїх будиночків.

Будиночки для телят: Будиночки для телят: 
ПОЛІЕСТЕР VS ПЛАСТИК
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тера з таким покриттям немає пор, 
у яких можуть накопичуватися 
патогенні мікроорганізми, а отже, 
забезпечується значно краща гігі-
єна для телят. Дослідження також 
показують, що в поєднанні з гла-
деньким білим покриттям поліес-
тер відбиває сонячне проміння. 

«Це означає, що наші будиноч-
ки не накопичують зайве тепло 
навіть у спекотне літо, а ймовір-
ність перегріву телят у багато 
разів менша, ніж у будиночках із 
пластику (поліетилену). До того 
ж, вентиляційні отвори в корпусі 
будиночка гарантують правильну 
циркуляцію повітря. Білий колір 
також дозволяє одразу побачити, 
чи чистий будиночок – цього не 
можна зробити, якщо він викона-
ний у сірому кольорі. Навіть якщо 
ви подивитеся на будиночки VDK 
Agri, які щодня використовували 
протягом 30 років, то побачите, 
що після хорошого чищення їхня 

поверхня все ще сяє білизною», – 
з гордістю каже Арьян Харберс.

Про нас

Протягом останніх 40 років 
VDK Agri є лідером у сфері роз-
робки, виробництва та прода-
жу систем утримання для телят. 
Ми прагнемо забезпечити най-
кращий догляд за молодняком і 
водночас полегшити роботу пра-
цівникам ферми. Ґрунтуючись на 
провідних знаннях і технологіях, 
ми розробляємо високоякісну 
продукцію, яку щодня із задово-
ленням використовують тварин-
ники в усьому світі. Окрім питань 
здоров’я телят, гігієни й просто-
ти експлуатації конструкцій, ми 
приділяємо велику увагу якості, 
довговічності та екологічності 
матеріалів. 

З моменту заснування компанії 
в невеличкому нідерландському 

містечку Мургестел, ми створили 
та впровадили у виробництво без-
ліч інновацій і новітніх технологій, 
які наразі використовують у різ-
них куточках світу. Щоб швидко 
реагувати на зміни ринку, ми під-
тримуємо тісні контакти з тварин-
никами, постачальниками кормів, 
дослідниками та ветеринарами. 
Це дає змогу компанії безперерв-
но вдосконалювати продукцію та 
виробляти зручні в користуванні 
системи, що допомагають фер-
мерам вирощувати телят із мак-
симальною ефективністю і міні-
мальними витратами. 

VDK Agri прагне допомагати 
фермерам по всьому світу по-
кращувати методи вирощуван-
ня телят. Сьогоднішні телята – 
майбутні дійні корови, тому їхнє 
здоров’я надзвичайно важливе 
для успіху й прибутковості молоч-
ного господарства.


