НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНОЕ Ж ИВОТНОВОДСТВО

Національний День Ферми

19 травня, на базі ПАТ «Племзавод „Стєпной“» Кам'янсько-Дніпровського району Запо
різької області, відбувся Національний День Ферми – унікальна подія в галузі тваринництва
України, організаторами якого виступили Асоціація виробників молока (АВМ), Всеукраїн
ська аграрна рада (ВАР) і компанія Dykun. Генеральний партнер – компанія PÖTTINGER,
ведучий та інноваційний бренд в області заготівлі кормів, обробітку ґрунту та посіву.
Захід урочисто відкрили голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун, директор
ПАТ «Племзавод „Стєпной“» Анатолій Волков, заступник голови Запорізької обласної дер
жавної адміністрації Олександр Бабанін та голова Кам’янсько-Дніпровської райдержадміні
страції Валерій Свєшніков.

«ПАТ «Племзавод „Стєпной“» працює вже дуже
довго. Я добре пам’ятаю свої перші кроки в
аграрному секторі, коли
ми, фахівці цього господарства,
організовували навчальні поїздки
за кордон, щоб здобути
нові знання. Нарешті ми
презентуємо
«Племзавод
„Стєпной“», адже його керівник
Волков Анатолій Анатолійович давно хотів поділитися досвідом зі своїми колегами – вітчизняними фермерами. Я радий вітати всіх гостей та
колег з усієї України, які приїхали у це велике
господарство», – зазначив Андрій Дикун.
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За словами Анатолія Волкова, ПАТ «Племзавод „Стєпной“» розпочав своє існування в
далекому 1963 році як відгодівельник ВРХ, а вже сьогодні господарство має свій
молокозавод. ПАТ «Племзавод „Стєпной"» займається вирощуванням зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння
олійних культур. Основним
напрямком діяльності є розведення великої рогатої худоби молочних порід і свиней, а
також виробництво м'ясних продуктів, переробка молока, виробництво масла та сиру та оптова
торгівля живими тваринами. Протягом 2016 року
«Племзавод „Стєпной"» реконструював і ввів в
експлуатацію два свинарника-маточника на 640
голів, приміщення для дорощування поголів'я
свиней на 3,7 тис. голів і свинарник на 1,65 тис.
голів. В 2017 році планується початок будівництва забійного цеху сільськогосподарських тварин
на 2,4 тис. голів.
«Днями ми встановили новий корпус на 560
місць. За минулий рік з однієї дійної корови реалізували 11 400 л», – підкреслив Анатолій Волков.
Керівник господарства закликав усіх гостей
Національного Дня Ферми перейняти досвід
фахівців ПАТ «Племзавод „Стєпной"».

НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Заступник голови Запо
різької ОДА Олександр
Бабанін привітав присут
ніх та нагородив грамо
тами працівників госпо
дарства.
«Дуже приємно вітати
вас на землях ПАТ "Плємзавод "Стєпной", який є одним
із лідерів тваринницької галузі. Тут сьогодні зібралися люди,
які небайдужі до цієї аграрної сфери. Основна задача цього заходу – поділитися один з одним потрібним досвідом та примножити свої здобутки й
успіхи», – підкреслив Олександр Бабанін.
Голова
Кам’янсько-Дні
провської райдержадмі
ністрації Валерій Свєш
ніков поінформував, що
всі жителі району пишаються господарством ПАТ
"Плємзавод "Стєпной", та
побажав відвідувачам інформативного дня.
Важливим дійством Національного Дня
Ферми став другий всеукраїнський парад
голштинських порід.
На думку керівника Української голштинської
асоціації Ігоря Присяжнюка, основна мета тематичного заходу – зацікавити плеяду тваринників саме цією породою ВРХ. «Ми провели другий
всеукраїнський парад голштинських порід за
підтримки АВМ, ВАР, Мінагрополітики. Людям це
дійсно цікаво, це новинка. Проведенням цих парадів ми хочемо показати, що в кожному господарстві є достойні тварини, яких варто показувати, тому що екстер’єр, вигляд тварин є робота
цих людей. Це не тільки генетика, а й утримання,
розведення, лікування. Проведенням правильних заходів з телятком ми зможемо виростити

гарну та красиву, а, головне, продуктивну корову. Запорука голштинської корови в правильному вирощуванні, її розведенні та лікуванні, після
чого отримуєш естетичне задоволення», – підкреслив Ігор Присяжнюк.

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
Андрій Дикун, голова "Всеукраїнської
аграрної ради"
– Вже багато років працює дане
підприємство. З його власником,
Анатолієм Волковим, у нас була
одна спільна мрія – показати це
підприємство країні. Він продає
молоко сьогодні по 10 гривень
– це найдорожча ціна в Україні. А
чого він продає по такій високій ціні?
Все дуже просто, тому що в нього є свій молокопереробний завод. І я вам скажу більше, ми
також натхненні його прикладом, ще два наших
підприємства, члени асоціації, будуть виробляти
свою продукцію на базі одного існуючого молокопереробного підприємства. Тобто рухи по кооперації вже пішли. І ще хороша новина: ми вже
дно пройшли і ціни пішли в гору.

Компанія «Текро» на базі ПАТ "Плємзавод
"Стєпной" взяла участь у Національному Дні
Ферми.
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Опісля розпочалася лекційна частина захо
ду. Спікери поділилися з гостями важливою
новою інформацією для тваринницької галузі.
Експерт з технологічної підтримки компа
нії "Пьотінгер Україна" Володимир Мірненко
вист упив із доповіддю на тему: «Не люцер
ною єдиною. Альтернативні трави для основ
ного корму» та поділився досвідом австрій
ських колег.
– Перше, чим відрізняються наші раціони від
американських, ізраїльських чи європейських, –
це мала кількість компонентів. Концентрати, дешева енергія з кукурудзяного силосу та дешевий
протеїн з люцернового сінажу – ось і всі складові. Чому потрібно більше компонентів в
раціон? По-перше, так простіше балансувати раціон за показниками лабораторного аналізу. По-друге, чим більше компонентів, тим більше раціон
автоматично балансується по тих
компонентах, яких навіть лабораторний аналіз не показує. Наприклад,
протеїн з різних джерел має різний
амінокислотний склад. Чим більше різного протеїну в раціоні, тим повніше він
перетворюється в молочний білок. Чим же
можна доповнити наш раціон?
Молоко – це, з певною долею спрощення, розчин лактози, молочного білку та молочного жиру.
Основним джерелом лактози є крохмаль. Найкращим джерелом крохмалю є кукурудзяний силос. Джерелом молочного білку є протеїн. Ніщо
не зрівняється з люцерною за вмістом протеїну. В
молочного жиру є два джерела – жир рослинний
та перетравна клітковина. З рослинними жирами потрібно працювати обережно, його надмірна
кількість (більше 3% раціону по СР) навпаки стримуватиме утворення молочного жиру.
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Під час візиту на молочну ферму гостей
ознайомили із методикою правильного
закладання сінажу.

А от з перетравністю клітковини можна отримувати багато молочного жиру без жодних
негативних наслідків. Хорошим джерелом
легкоперетравної клітковини можуть
бути озимі однорічні злаки (пшениця,
тритікале, жито). Якщо до розгляду
брати не лише клітковину, а й енергію та протеїн, то безумовним лідером є озиме жито.
Озиме жито невибагливе до технології вирощування, однак має свої
критичні точки, на які варто звернути
увагу. Сезон 16/17 року був несприятливий для озимих злаків, і це загострило всі
агрономічні помилки. При запланованій врожайності в 10-15 тонн/га багато господарств отримало лише 3-5 тонн. На закінчення осінньої вегетації
жито повинно мати 3-4 продуктивних стебла – не
проґавте зі строками посіву. Жито надзвичайно
чутливе до глибини посіву – 2-2,5 см (ні в якому разі не глибше). Міжряддя – чим менше, тим
краще (навіть різниця між 15 і 12,5 см дає значну
різницю в кущенні).
Оптимальне вікно для заготівлі – 3-4 дні. Фаза –
вихід в трубку до виходу колоса. Фракція – 4-6 см.
Вологість 65-70%. Особлива увага до трамбування.

НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Про фактори ефектив
ності крупнотоварних МТФ
на прикладі естонсько
го господарства Vaatsa
Agro розповів менеджер
компанії Маргус Мулд.
– Багатьох цікавить питання – чому ми вирішили
створити таку велику компанію? Зауважимо, що ферми стають все більші і більші. Наприклад, у Новій Зеландії на одній фермі у 2000 році було близько
250 корів, через 10 років їх стало 386. І ці цифри постійно зростають. Те ж у США та Естонії,
– повідомив Маргус Мулд. – Так чому розміри
ферм зростають? Відповідь проста – чим більша
ферма, тим нижчі затрати. Великі молочні ферми є більш ефективними і собівартість молока у
них нижча. У нас в компанії це також гарно видно. Якщо порівнювати дві ферми – у 100-500 та
1000 голів, на другій витрати на 15-20% менші.
У компостер йде 200 кг гною на годину, в результаті життєдіяльності бактерій температура
піднімається до 65 градусів за Цельсієм і таким
чином гине більшість бактерій, що викликають
хвороби. За його словами, це дозволяє економити 3-4 тис. євро.
Щодо виробництва молока. В Естонії 2 роки
тому була криза, у зв’язку з чим ціни на молоко
були невеликі. І що ми тоді зробили? Зробили
все можливе, щоб збільшити виробництво молока. А для цього потрібно було збільшити поголів'я. Середній надій молока на одну дійну корову у 2015 році складав 32,4 кг, у 2016 – 34,9 кг.

Компанія побудувала корівник для 2200 корів.
Там у нас нетелі і корови, які нещодавно народжували. Підлога у нас із резини, для зручності корів. Якщо коровам буде комфортно, вони будуть
гарно їсти, а в результаті – збільшаться надої.
А зараз розповім про механізований компостер для обробки відновлюваної підстилки.
У нас встановлено 3 сепаратори, з яких 2 відокремлюють тверду частину гною з 28% вмістом сухої речовини, і відокремлений гній одразу надходить на поля. Один сепаратор працює
тільки для компостера і виробляє гній з 32%
вмістом сухої речовини, який йде в компостер і
використовується як підстилка для корів.

Сподіваємось, що середній надій молока на
корову у 2017 році складе 35,9 кг. Що стосується
виробництва молока, у 2015 виробили 34,446 т
молока, у 2016 – 39,348 т молока, тому сподіваємось, що у 2017 році цей показник зросте
до 40,940 т молока. Що стосується того, скільки
молока ми продали: у 2015 році – 33,336 т, у
2016 році – 38,020 т, тому плекаємо надію, що
у 2017 році це буде не менше 39,656 т молока.
Із планів на майбутнє компанії TDFE – збільшення поголів'я. Проте поки що це на паузі, через несприятливі ціни на ринку, очікують покращення цінових тенденцій.
Ферма Vaatsa Agro входить до підприємства
Trigon Dairy Farming Estonia (TDFE), яке засновано в 2006 році. Сьогодні TDFE утримує понад
6 500 ВРХ, з яких понад 3 500 дійних корів. Господарство обробляє 8 000 га землі, 4 100 га знаходяться у власності господарства.
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У своєму виступі пред
ставник Biochem Даніель
Донінотті
поінформував
про метаболізм жирів у корів під час транзитного періоду.

А про стратегії лікування
післяродових ендометритів
корів розповів ветеринар
EUSL Калле Каск.

Після завершення теоретичної частини учасники заходу відвідали поле, де фахівці продемонстрували
роботу польової техніки.
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ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ
Ельман Оруджов, агропромхолдинг «Астар
та-Київ»
– Національний День Ферми – потрібний захід для кожного аграрія, котрий займається молочним скотарством. Приємно, що організатори
заходу вірять саме в цю аграрну сферу та багато роблять для її розвитку. Такі господарства,
як ПАТ «Племзавод „Стєпной“», надихають усіх
аграріїв на розвиток свого бізнесу.

Євген
Кришталь,
представник компа
нії Limagrain, поділився інформацією щодо
ключових аспектів заготівлі силосу.

Роман Мурачов, керівник компанії «Skiold»
– Із ПАТ «Племзавод „Стєпной“» наша компанія співпрацює давно. Захід організований на
високому професійному рівні. Для «Skiold» – це,
в першу чергу, можливість краще пізнати галузь
молочної діяльності. Тим паче, що молоковиробники все частіше використовують комбікорми,
що є нашим основним напрямком діяльності.
Андрій Пастушенко, СТОВ «Дніпро»
– Ми відвідуємо дні ферми з єдиною метою
– побачити щось нове. Для мене, як для людини, яка не має аграрної освіти,
дуже важливо подивитися – як
у людей. Ми приїхали туди, де
краще, де є чому навчитися.
Коли перед
тобою ферми
такого масштабу і такого розвитку, тоді визначаєш чіткі цілі
розвитку свого підприємства.
Федір Рошко, заступник голови
компанії "Вітчизна"
– Ми сьогодні в одному з кращих господарств України, що видно і по
виробничим показникам і по
тому, як тут ставляться до
корів. Я вважаю правильним
напрямком те, що в Україні
проводяться такі заходи, де
можуть зібратися фермери,
однодумці, люди, які люблять
корів. За кордоном, наприклад,
це практикується давно, і це дуже класно.

Віталій Кушпіт, пред
ставник
компанії
«Агроальянс»,
поінформував усіх щодо
ефективного використання техніки: максимальна потужність при
мінімальних витратах.

У свою чергу фахівець
Консультаційного Цен
тру Асоціації вироб
ників молока (АВМ)
Валерій
Лотоцький
розповів про центр
ветеринарного обслуговування – новий напрямок діяльності ветеринарного супроводу від
АВМ:
– Головна мета функціонування Центру ветеринарного обслуговування (ЦВО) – надання регулярного високопрофесійного практичного ветеринарного обслуговування ВРХ господарств
Асоціації виробників молока України (АВМ) для
забезпечення охорони здоров’я, високого рівня відтворення, максимальної продуктивності
тварин та підвищення економічної ефективності
та конкурентоспроможності галузі вітчизняного
молочного скотарства.

Національний День Ферми на базі ПАТ "Плємзавод "Стєпной"
став тематичним та комунікаційним майданчиком для більш ніж
300 відвідувачів, а також нагодою ознайомитися з досвідом наших європейських колег.

Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ
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