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Про це  під час прес-конференції заявив 
заступник голови ГС «Всеукраїнська Аграрна
Рада» (ВАР) Михайло Соколов, повідомляє
прес-служба ВАР.

«Ми будемо звертатись до НАБУ з проханням про-
вести розслідування стосовно 2017 і 2018 років, коли
чиновники Мінагро знали, що затверджені порядки
унеможливлять отримання держдопомоги тими, хто її
потребує. У нас є цьому підтвердження — відповідні
листи та звернення. Чому вони навмисне залишили
все як було навіть на 2018 рік, незважаючи на те, що
ми неодноразово підкреслювали нечесність схеми роз-
поділу аграрних дотацій. Саме чиновники є винними в
тому, що аграріїв обдурили. Зробили вони це з дурості,
незнання чи хитрості — розбереться НАБУ”, — заявив
заступник голови.

Заступник голови ВАР Михайло Соколов зазначив,
що зміни, які призвели до перекосу у розподілі дер-
жавної підтримки, розпочались у 2017 році після оста-
точного скасування спеціального режиму сплати ПДВ
для агропідприємств. Для того, щоб частково компен-
сувати завдані тваринникам  і, насамперед, тваринни-
кам збитки, Уряд вирішив надати їм фінансову
допомогу, так звану «квазіакумуляцію ПДВ». Але фор-
мула розподілу дотації містила у собі грубу помилку, в
результаті якої господарства, що займалися одночасно
тваринництвом і рослинництвом (а це практично всі
українські господарства, які виробляють молоко та
свинину), дотації майже не отримували. При цьому, у
2017 році за цією програмою практично половину кош-
тів отримали два великі агрохолдинги. 

Зі своїми зауваженнями щодо несправедливого
розподілу дотації до Мінагрополітики звернулась Все-
українська Аграрна Рада та інші провідні аграрні асо-

ціації. З аналогічним зверненням до Мінагрополітики
звернулась і Громадська Рада при Мінагрополітики.
Однак, ні Міністерство, ні Уряд до них не дослухались.

Та ж сама ситуація повторилась і у 2018 році. Уряд
затвердив ряд постанов  (Постанови КМУ  №86, №106
та №107 від 07.02.2018), згідно із якими проводився
розподіл агродотацій. Їх розмір у порівнянні із 2017
роком навіть зріс — з 5,3 млрд грн до 6,3 млрд грн.
Однак, незважаючи на це малі та середні аграрії коштів
майже не побачили. А левова їх частка знову була ви-
плачена великим агрохолдингам.

Окрім того, що порядок виплати держдотацій, за-
тверджений даними постановами, був невигідним
для малого та середнього агробізнесу, самі постанови
були прийняті з порушеннями. Тому у серпні 2018
року ВАР подала позов до окружного адмінсуду
Києва, відповідачем за яким був Кабінет Міністрів
України, добиваючись визнання цих постанов проти-
правними та їх скасування. Однак, у травні цього року
суд відхилив позов ВАР. 22 липня цього року асоціа-
ція подала апеляцію.

Як пояснила адвокат та представник інтересів ВАР

АГРАРНА ТРИБУНА
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у суді Тетяна Козаченко, дані постанови були прийняті
Кабінетом Міністрів України безпідставно.

«7 лютого 2018 року, коли Кабмін приймав ці рі-
шення, цього питання не було у порядку денному. Вза-
галі. Всі документи на узгодження цих постанов, на
розподілення мільярдів коштів датувалися всіма міні-
стерствами після прийняття постанови Кабінетом Мі-
ністрів.  Виникає питання, яким чином Кабінет міністрів
прийняв рішення в інтересах державної політики щодо
розподілення мільярдів державних коштів без узгод-
ження з будь-якими Міністерствами, без розгляду цих
питань і без наявності даного питання у порядку ден-
ному. Більше того, після цього Міністерства надіслали
свої резолюції Мінекономрозвитку, зробили заува-
ження на 14-ти сторінках, тому це є неприпустимим і
неможливим до використання», — зазначила Тетяна
Козаченко.

Що ж стосується самого позову, то колегія суддів,
які розглядали справу ВАР у суді, була сформована не-
законно. Відповідно до автоматичного розподілу
справ, справу було розподілено на трьох суддів — Гор-
цов, Арсірій і Кузьменко — двоє з них на момент авто-
матизованого розподілу були у відпустці і не мали
права розглядати справу.

За словами віце-президента Асоціації виробників
молока Ганни Лавренюк, наслідком такої державниць-
кої політики у сфері агродотацій, зокрема в молочній
галузі, стало скорочення поголів’я худоби. Зокрема,
протягом І півріччя 2019 року Україна втратила 9,7 тис
поголів’я промислових корів та 166 тис тонн молока.
Як зазначили спікери, це питання підіймається саме
зараз, оскільки наразі — той період, коли буде форму-
ватись бюджет-2019 і в малих та середніх є шанс отри-
мати справедливий розподіл державних коштів. 

https://agroreview.com/news/ahrariyi-
vymahayut-pokaraty-chynovnykiv-vynnyh-

u-nespravedlyvomu-rozpodili-ahrodotacij

Традиційне м’ясо для Українців свинина, але
через зменшення виробництва і високі ціни цього
продукту жителі країни переходять на курятину.
Схожа ситуація спостерігається у багатьох країнах,
зокрема, в державах ЄС, пише meat-inform.com.

Китайці переорієнтовуються на яловичину, бара-
нину та курятину, замість свинини, через те, що сви-
ногосподарства країни суттєво постраждали від
африканської чуми свиней.

У Фінляндії споживання свинини зменшувалося
протягом останніх трьох років поспіль, хоча загальне
споживання м’яса не зменшилось — фіни в серед-
ньому їдять 81 кілограм цього продукту на рік, вклю-
чаючи дичину та субпродукти.

За минулий рік споживання свинини в Фінляндії
знизилось на 3% і становить 32,5 кг на душу насе-
лення. Попит на яловичину також дещо зменшився
до 19,3 кг. А споживання птиці в країні зростає вже
протягом 10 років, а середнє споживання за підсум-
ками минулого року склало 25,6 кг на людину.

Що ж до нашої країни, то у 2017 році кожен украї-
нець в середньому спожив 48,98 кг м’яса, це 4,08 кг
на місяць. У 2018 році цей показник склав 48,45 кг на
рік або 4,04 кг на місяць. Цього року з січня по тра-
вень жителі країни споживали в середньому 3,8 кг
м’яса щомісяця.

Найчастіше українці купують курятину — вона
складає половину м’ясного раціону жителів країни.
У 2017 році курятина займала 49,7% у структурі
всього спожитого м’яса, у 2018 році — вже 51,9%, а
упродовж перших п’яти місяців цього року показник
зріс до 54,3%.

https://agroreview.com/news/spozhyvachi-
perehodyat-zi-svynyny-na-kuryatynu

Споживачі 
переходять 
зі свинини 
на курятину
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«Витрачена їжа» – це некрасиві, деформовані овочі
та фрукти, а також продукти з вичерпаним терміном
придатності. Стандарт продуктів харчування в Європі
досить високий, тому в категорії «wasted food» можуть
виявитися навіть придатні в їжу овочі і фрукти, але не-
стандартного вигляду, пише agri-gator.com.ua.

Компанії з усього світу по-різному намагаються ви-
рішити дану проблему. Наприклад, шеф-кухарі деяких
ресторанів перетворюють підсушений хліб в ароматні
брускетти, або додають почорнілі банани в соус каррі.
Але, на жаль, не всі продукти можна переробити
даним способом.

Голландська компанія Protix, яка займається бо-
ротьбою з комахами, запропонувала цікаве рішення
подібної проблеми. Вони побудували спеціальну за-
криту ферму з потужним штучним освітленням, в яку
запустили тисячі комах з сімейства львінок. В їжу чор-
ним львінкам пускають зіпсовані продукти, які вони
стрімко поглинають.

Надалі, ці личинки перетворюють на своєрідну
пасту, яку можна використовувати як корм для курей
несучих порід. Подібний продукт являє собою дешеве,
екологічно чисте і живильне джерело білка. Крім
цього, цю високопротеїнову пасту можна додавати в
корм для домашніх тварин, в якості природного замін-
ника інших форм білка, на які у деяких тварин алергія.

Відзначимо, що поява проектів, які займаються роз-
витком кругової продовольчої економіки – важливий
крок на шляху до більш сталого майбутнього.

https://agroreview.com/news/hollandska-kom-
paniya-rozrobyla-innovacijnyj-sposib-borotby-z-har-

chovymy-vidhodamy

Невелика шиншилова ферма –
до 100 сімей – тільки на шкурках
може давати до $20 тис. прибутку
на рік. Крім того, можна ще прода-
вати молодняк. Про це власник
компанії Chinchilla Real Орест Ста-
хів пише у  журналі The Ukrainian
Farmer.

«Якщо фермер вирощує шин-
шил високої якості, то шкурки
легко знайдуть свого покупця як в
Україні, так і за кордоном», – за-
певняє він.

Правильна організація шинши-
лової ферми розпочинається в
першу чергу з планування витрат і
періоду отримання прибутку. Ос-
нова ферми – це якісне племінне
поголів’я шиншил, хутро яких ма-
тиме високу ціну.

Орест Стахів також наголосив,
що важливою є підготовка примі-
щення, його енергоефективність і
відповідність вимогам WelFur –
міжнародної сертифікації хутро-
вого виробництва. Її вимоги  до-
ступні переважній більшості людей
у сільській місцевості, зауважує
він.

«Важливо також, щоб був пер-
сонал чи навіть одна особа, яка до-
глядатиме на фермі. Насамперед
ця людина повинна бути старан-
ною, уважною і скрупульозною, –
зазначає Орест Стахів. – Свою
ферму з тисячі шиншил ми обслу-
говуємо разом із братом само-
стійно, ще й маємо вільний час».

Джерело https://agronews.ua
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Вирощування шиншил – прибутковий бізнес
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Годівля
Зазвичай козам вистачає хорошого пасовища або

вигону, але зріла коза потребує 3-4 фунти (1,35-1,8 кг
― прим. ред.) сіна щодня, якщо відповідних пасовищ
або вигонів немає. Крім того, може знадобитися до-
бавка на основі зерна під час періодів високої продук-
тивності (флашингу (посилена годівля за 2-3 тижні до
спаровування і 2-3 тижні після нього ― прим. ред.),
пізнього терміну вагітності та ранньої лактації).

Кількість необхідної добавки залежить від якості та
кількості пасовищ та/або сіна. Концентрація сирого
протеїну (CП) також залежить від якості корму. Є якісні
комерційно упаковані корми, які відповідають потре-
бам живлення м’ясних кіз. Ви також можете зробити
власний простий раціон для кіз, але комерційний корм
часто має більш високу якість. Нижче наведено два
прості раціони з додаванням зерна:

Перший раціон:
• 50 фунтів (22,7 кг) кукурудзи або сорго
• 20 фунтів (9 кг) вівса або ячменю
• 20 фунтів (9 кг) пшеничних висівок
• 10 фунтів (4,5 кг) бавовняного борошна
Другий раціон:
• 40 фунтів  (18 кг) кукурудзи або сорго
• 20 фунтів (9 кг) вівса або ячменю
• 25 фунтів (11,3 кг) пшеничних висівок
• 15 фунтів (6,8 кг) бавовняного борошна

Перший раціон забезпечує близько 14% CП, а дру-
гий раціон ― близько 16% CП. Кози не люблять тонко
подрібнені, пиловидні корми, тому зерна повинні бути
грубо подрібнені або плющені. Комбікормовий гра-

нульований раціон кращий через те, що кози люблять
вибирати і їсти тільки найбільш смачні, на їх погляд,
зерна зі змішаного корму. Як наслідок, незбалансова-
ний раціон може призводити до проблем. До раціону
слід додавати мінералізовану сіль, кальцій та фосфор
у збалансованому співвідношенні 2:1. Можна також
додати до раціону патоку (зазвичай рекомендується
від 5 до 7%), щоб зменшити кількість пилу і підвищити
смакові якості. Завжди тримайте сіль у доступі для кіз.

Розведення
Більшість кіз є плідними сезонно, період розмно-

ження розпочинається під час зменшення світлового
дня. Деякі кози розмножуються в будь-який період
року, але репродуктивна активність зазвичай най-
більша з серпня по січень. Кози приходять в охоту
(еструс) з інтервалами від 20 до 21 дня і здебільшого
залишаються в ній один-два дні. Введення цапа в стадо
кіз після повного відлучення щонайменше раз на три
тижні може стимулювати деяких кіз перейти в охоту
протягом 72 годин. Це називають «ефектом цапа».

Ознаки еструса легко виявити, вони проявляються
тривогою, незвичною кількістю виляння хвостом, ча-
стим сечовипусканням, ненормальною частотою ме-
кання, червонуватою і здутою вульвою, слизом під
хвостом. Застрибування на інших тварин часто не про-
являється в еструсі, як у корів. Зазвичай ймовірність за-
чаття збільшується від середини до останньої частини
періоду охоти, від 24 до 36 годин після початку тічки.
Період вагітності у кіз становить від 148 до 152 днів. Де-
тальне ведення записів про всі періоди охоти та дати
парування важливе для максимальної ефективності
розведення.

Технологія
вирощування 
м’ясних кіз
Сьогодні в багатьох частинах Сполучених
Штатів на підприємствах зростає поголів’я
м'ясних кіз. Але при прийнятті рішення про
виробництво м’яса кіз важливо розуміти
ключові аспекти управління м'ясними породами
кіз. У цій публікації ви дізнаєтеся про
харчування м'ясних кіз, розведення, здоров'я та
інші питання менеджменту стада.
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Молоді кози мають властивість досягати статевої
зрілості у віці від п'яти до восьми місяців, за умови, що
вони були адекватно вирощені і перебувають у хоро-
шому стані. Утримуйте цапів окремо від кіз (за винят-
ком періоду розмноження), щоб отримувати приплід
у бажаний інтервал часу. Підготуйте цапів до сезону
розмноження, даючи їм 1-2 фунти (450―900 г) зерна
плюс 3-4 фунти (1,35―1,8 кг) сіна  щодня.

Якщо коза худа в період парування, відсоток пло-
дючості може бути підвищений шляхом «флашингу»,
що передбачає збільшення годування протягом пе-
ріоду розмноження. Це ставить тварину в умови наби-
рання ваги і викликає прискорення овуляції. Флашинг
може бути здійснений шляхом повернення кіз на
свіже, соковите пасовище, якщо воно є, або шляхом
вигодовування зерном. Для флашингу найчастіше зго-
довують кукурудзу з розрахунку 0,5―1 фунт (0,23 ―
0,450 кг) на голову за добу. Починайте годувати за
два-три тижні до того, як цапи перейдуть до кіз, і про-
довжуйте протягом двох-трьох тижнів після введення
цапів (до загальної тривалості відгодівлі 4-6 тижнів).
Флашинг переважно призводить до 10―20% збіль-
шення кількості козенят у стаді. Кози, які вже в доб-
рому стані, загалом не виграють багато від флашингу.

Вирощування козенят
Важливо, щоб козенята отримували молозиво яко-

мога швидше після народження, найкраще протягом
перших кількох годин. Здатність козенят адекватно за-
своювати молозиво швидко знижується протягом пер-
ших 48 годин життя. Молозиво має антитіла стійкості
до хвороб і високу поживну цінність, містить вітамін А,
вітаміни групи В, білок і мінерали. Перенасичення мо-
лозивом або іншим молоком може викликати виси-
пання. Надлишок молозива можна заморозити і
згодувати пізніше, нагрівши до температури тіла про-
тягом деякого часу. Козенят-сиріт можна залишити на
козячому молоці чи замінити його на коров'яче. Або
можна перевести на комерційний замінник молока
після перших днів на молозиві. Зверніть особливу
увагу на козенят із багатоплідних окотів, переконай-
тесь, що вони отримують адекватну кількість пожив-
них речовин.

Козенята повинні мати тепле сухе місце для сну,
якщо їх забирають від матерів. Глибока дерев'яна ко-
робка з нахиленою підлогою, піднята над землею, щоб
забезпечити дренаж, буде хорошими яслами для но-
вонароджених козенят. Ящик повинен бути стійким і
чистим.

За перші три-чотири дні після народження козеня
має отримувати від двох до трьох пінт (приблизно 1—
1,5 л) молока при трьох-чотирьох годуваннях на день.
Згодом його можна годувати два рази на день. Корм,
що містить приблизно 20% CП і високоякісне сіно, по-
винен бути доступним козенятам у віці від двох тижнів.
Тримайте чисту, свіжу воду та сіль доступними в будь-
який час, особливо, коли козенят відлучають від мо-
лока у віці від восьми до дванадцяти тижнів.

Як тільки козеня почне їсти трохи зерна і сіна, ру-
бець почне розвиватися, дозволяючи використовувати
грубі корми. Козеня починає жувати жуйку в цей час.
Якщо козеня добре їсть сіно і зерно, то у віці від чо-
тирьох до шести тижнів можна припинити годування
молоком. Рубець повністю розвивається приблизно
через вісім тижнів.

Козеняті потрібно достатньо фізичної активності і
по можливості найбільше світла. Поставте коробки або
бочки для старших козенят, щоб вони мали по чому
лазити і стрибати. Відокремлюйте цапків від кіз при-
близно в два-чотири місяці, щоб уникнути передчас-
ного розмноження.

Видалення рогів
Розвиток рогів є рецесивною ознакою у кіз і зустрі-

чається у більшості порід. З метою безпеки видаляйте
роги, коли тварини молоді, у віці від трьох до чотирнад-
цяти днів. Існує декілька способів видалення рогів у кіз,
включаючи пасти для видалення рогів або подібні їдкі
сполуки, розпечене залізо або фізичне видалення рогів.
Будьте обережні з їдкими пастами, щоб уникнути попа-

  7
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дання в очі кози. Пасти для видалення рогів не можуть
бути добрим варіантом, якщо коза може потрапити під
дощ невдовзі після її нанесення. При використанні роз-
печеного заліза для видалення рогів переконайтеся у
достатній тривалості його застосування, щоб отримати
мідний колір клітин рогу. Метод припалювання може
бути ефективним для мінімізації втрати крові при вида-
ленні. Застосовуйте нагрівання протягом короткого пе-
ріоду часу, оскільки тривале нагрівання може призвести
до пошкодження мозку або смерті.

Кастрація
У цапів розвиваються мускусні залози, коли вони до-

сягають статевої зрілості. Ці залози виділяють сильний
запах, який часто пригнічує смак і запах м'яса. Також
тварина, досягаючи статевої зрілості, стає більш актив-
ною, і тому важче забезпечити прийнятний рівень якості
корму. Цапи, які не будуть використовуватися для роз-
множення, повинні бути кастровані у віці вісім тижнів
(але не раніше), щоб зменшити частоту утворення сечо-
вих каменів. Подібно до видалення рогів, це можна зро-
бити кількома способами. Для отримання найкращих
результатів зверніться до ветеринара.

Внутрішні та зовнішні паразити
Круглі черви (особливо Haemonchus contortus ―

гемонхоз), нематоди та кокцидіоз є внутрішніми пара-
зитами, що найбільш суттєво впливають на кіз. Тва-
рини заражаються при випасанні на пасовищах,
забруднених послідом інших заражених кіз. Викори-
стовуйте декілька пасовищ у ротації, оскільки перене-
сення паразитів може бути помітно зниженим, якщо
пасовища «відпочиватимуть» від 30 до 60 днів між ви-
пасанням. Обробляйте новопридбаних тварин від
внутрішніх паразитів, ізолюйте їх від інших тварин,
поки лікування не закінчиться, і не буде жодних ознак
хвороби.

Кокцидіоз може викликати серйозні проблеми у
кіз, особливо якщо ви господарюєте в обмежених умо-
вах. Ці кози повинні регулярно отримувати кокцидіо-
статики в кормах. Лікування кокцидіозу антигель-
мінтними препаратами не ефективне. Ключовим по-
казником потенційної проблеми кокцидіозу є рясна
діарея. Якщо ви підозрюєте кокцидіоз, зверніться до
ветеринара.

Симптомами зараження паразитами є загальне
виснаження, втомлений стан, кошлата шерсть, втрата
ваги, поганий апетит, діарея і анемія. Якщо ви підо-
зрюєте проблеми з внутрішніми паразитами, зберіть
фекальні зразки і відправте їх до ветеринара. Експер-
тиза визначить тип і ступінь зараження, а також буде
рекомендоване лікування. Виробники також можуть
ознайомитися з FAMACHA-методом оцінки ― це метод
оцінки анемії за нижньою повікою кіз як спосіб оцінки
проблем, пов'язаних із паразитами, які висмоктують
кров.

Зовнішні паразити, у тому числі воші, кліщі, жи-
галки, мухи, ґедзі, мухи оленячі і комарі, можуть
спричиняти серйозні проблеми. Ці шкідники найбільш
поширені навесні, влітку і восени, але можуть бути
проблемою протягом усього року.

Надмірне використання дегельмінтиків одного і
того ж хімічного класу може сприяти проблемам рези-
стенції і в кінцевому підсумку знижувати ефективність
протиглистних препаратів. Виберіть протигельмінтний
препарат, а потім використовуйте його, поки він не пе-
рестане бути ефективним. Перевіряйте наявність яєць
у фекаліях для контролю ситуації. Коли резистенція
стає проблемою, перейдіть до іншого класу протигель-
мінтних препаратів. Також важливо не давати менші
дози козам при використанні протигельмінтних пре-
паратів, оскільки це також може викликати проблеми
резистенції.

Загальні хвороби
У кіз виникає ряд захворювань. Коли виникає про-

блема у вашому стаді, зверніться до ветеринара. Ін-
формація про захворювання, їх діагностику та
лікування легко доступна. Найбільш значущими захво-
рюваннями є «болючий рот», правець, ентеротоксемія,
копитна гниль і здуття.

Інфекційна ектима або «болючий рот» є зараз-
ною хворобою, що викликає струпи на губах і навколо
рота кози. Цей вірус може впливати на людей, тому
будьте обережні при роботі з козами, у яких виявлено
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«болючий рот». Вакцина з живим вірусом інфекційної
ектими, що є профілактичним засобом, наноситься на
невелику подряпину на нижній частині хвоста або у
внутрішньому боці вуха. Небагато медикаментів допо-
магають у фактичному лікуванні ектими. Можна зма-
щувати уражені ділянки розчином йоду після
видалення струпів, щоб висушити ділянку і зменшити
інфекцію. Якщо ваші кози не мають «болючого рота»,
не вакцинуйте їх, інакше ви ризикуєте ввести цю хво-
робу в своє стадо.

Правець ― це захворювання, яке зазвичай є ре-
зультатом раневої інфекції. Причиною хвороби є по-
тужний токсин, який виробляється бактерією, що
розвивається за відсутності кисню. Першою ознакою
правця є нерухомість голови кози; тварина часто жує
повільно, кволо і незграбно ковтає. Також третя або

внутрішня повіка кози виступає над передньою по-
верхнею очних яблук. Тварина проявляє різкі спазма-
тичні реакції з найменшим рухом або шумом і
зазвичай залишається стояти до наближення смерті.
Сприйнятливими є кози різного віку, але козенята,
ослаблені внаслідок кастрації або видалення рогів,
більш сприйнятливі до правця. Правець важко лі-
кується, і смерть зустрічається у більш ніж 50% випад-
ків. Негайно зверніться до ветеринара і утримуйте
інфікованих кіз у максимальній тиші. Антитоксин
правця може допомогти при ранньому введенні, але
профілактика є найкращим методом. Зменшіть імовір-
ність зараження через рани, застосовуйте санітарну
обробку і правильне лікування ран, вакцинуйте проти
правцевого анатоксину відразу ж після видалення
рогів або кастрації. Вакцинуйте всіх своїх кіз комбіно-
ваною вакциною CD/T; рекомендовані багаторазові
щеплення. Хороша програма вакцинації може допо-
могти уникнути втрат від правця.

Ентеротоксемія здебільшого призводить до
смерті і рідко проявляє клінічні ознаки. Це захворю-
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вання викликає бактерія клостридіум (Clostridia), яка
завжди присутня в кишечнику більшості кіз. Найбільш
чутливими до ентеротоксемії є кози, яким різко змі-
нюють режим харчування, або ті, які споживають ве-
лику кількість зерна. Ці зміни викликають швидке
зростання кількості клостридій, які виробляють по-
тужний токсин, що призводить до смерті протягом
декількох годин. Існують два типи ентеротоксемії ―
C і D. Вакцинуйте всіх своїх кіз комбінованою вакци-
ною CD/T; рекомендовані багаторазові щеплення.
Кращими є дві або три вакцинації, при цьому бу-
стерні дози вводять через 3-4 тижні після першої вак-
цинації. Хороша програма вакцинації повинна
усунути втрати від ентеротоксемії.

Копитна гниль не часто спостерігається у кіз на
Південному Сході, але вона може зустрічатися, якщо
тварини проводять значний час у вологих, антисані-
тарних дворах або хлівах. Більшість проблем із ногами
― це короста ніг, а не копитна гниль. У будь-якому ви-
падку першою клінічною ознакою є кульгавість, слідом
за якою йде інфікування ділянки між пальцями ніг або
копита. При копитній гнилі нога набухає і стає гарячою
на дотик. Обережно підстрижіть довгий палець чи ура-
жену ділянку та обробіть її. При корості ноги викори-
стовуйте довготривалий антибіотик безпосередньо на
цій ділянці. При копитній гнилі використовуйте розчин
10-30% сульфату міді або інший медикаментозний
препарат, призначений ветеринаром.

Здуття― це накопичення надмірної кількості газу
в рубці. Кози, які зазнають здуття, не здатні ефективно
витісняти ці гази і можуть задушитись в екстремальних
випадках. Це може бути наслідком переїдання ніжних,
молодих, бобових чи інших зелених кормів, які росяні
або дуже вологі. Надмірне споживання зерна також

може викликати здуття. Очевидними ознаками здуття
є лежання і вставання за короткі проміжки часу, уда-
ряння ногами по животу, голосний неприємний звук
бурчання або інші прояви. Лівий бік тварини також
надмірно роздувається при здутті. Щоб запобігти
здуттю, переконайтесь, що тварини добре наїлись су-
хого сіна, перш ніж виганяти їх на вологе пасовище.
Тварини зі здуттям можуть загинути раптово, тому не
чекайте занадто довго, перш ніж зателефонувати ве-
теринару за допомогою.

Лише незначна частина препаратів схвалена для
використання козам. Неспецифічні безрецептурні пре-
парати також можуть бути призначені. Кожен господар
кіз повинен мати адекватні відносини клієнта-пацієнта
з ветеринаром. У кіз небагато проблем з хворобами,
якщо їх утримувати на адекватному утриманні та ви-
пасі і в не переповнених загонах. Ви можете запобігти
появі нових захворювань, ретельно підбираючи нове
племінне поголів’я та ізолюючи нових тварин. Багато
ліків, що використовуються для кіз, будуть марковані
лише для великої рогатої худоби або овець. У кози ме-
таболізм приблизно в 2,5 рази швидший, ніж у корів.
Отже, при використанні препаратів, призначених для
великої рогатої худоби, дозування зазвичай повинне
бути в два-три рази більшим, ніж для ВРХ. Пам'ятайте:
більшість кіз будуть продані на м'ясо, тому після ліку-
вання кіз будь-яким препаратом обов'язково поче-
кайте необхідний час, щоб ліки вивелись до забою.
Проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб визначити час
і дози виведення.
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Січень
• Оцінка умов пасовищ та кормів.
• Контроль стану організму; доповнення раціону за

необхідності.
• Підготовка до окоту.

Лютий
• Відділення вагітних від стада.
• Початок вигодовування кітних кіз.
• Оцінка кіз та цапів; продаж нездорових або слаб-

ших тварин.
• Лікування від внутрішніх і зовнішніх паразитів.

Березень
• Початок підготовки до окоту; перевірка сосків на

виділення молока; ідентифікування козенят.
• Відокремлення одиночних від близнюків; якщо

можливо, виділення індивідуального загону для
кози з її козенятами; годівля кіз для підтримки ви-
робництва молока.
Квітень

• Закінчення окотів.
• Продовження стимулювання лактації кіз.
• Вакцинування козенят раннього віку.

Травень
• Розгляд відгодовування маленьких, низькорос-

лих козенят.
• Припинення додаткового харчування для кіз.
• Контроль внутрішніх паразитів через фекальні

зразки.
• Вакцинування пізніх козенят.

Червень
• Початок відбору для заміни цапів із гарним родо-

водом, структурною коректністю, розвиненою
мускулатурою і високою добавкою ваги на добу.

• Вакцинування козенят раннього віку.
Липень

• Продовження вибору заміни цапам.
• Вакцинування пізніх козенят.

Серпень
• Лікування від внутрішніх і зовнішніх паразитів.
• Вакцинування всіх козенят.
• Вибір заміни козам і цапам.
• Відлучення козенят; введення добавки козам і

цапам у вигляді високоенергетичного корму з ви-
соким вмістом білка (21%).

• Оцінка кіз і цапів; продаж нездорових і слабших
тварин.
Критерії відбору:

• Безплідна коза ― пропустила два сезони поспіль.
• Погані соски або вим'я ― занадто великі або за-

надто малі (мастит).
• Погані роти ― стерті або зламані зуби верхньої

або нижньої щелепи.
• Структурні дефекти ― погані копита і ноги або

спина.
• Погані яєчка ― занадто малі або інфіковані (епі-

дидиміт).
• Непродуктивні ― через старість або хворобу.

Вересень
• Початок флашингу кіз і цапів; флашинг свіжим зе-

леним пасовищем або половиною фунта (225 г)
корму на голову на день протягом двох-трьох
тижнів до і після парування.

• Лікування від вошей, якщо це необхідно.
Жовтень

• Початок випасу цапів разом із козами; коефіцієнт
розмноження: 1 самець на 20-25 кіз, залежно від
розміру пасовища та умов розмноження.

• Продовження флашингу протягом двох-трьох
тижнів після парування.
Листопад

• Оцінка умов пасовищ та кормів.
• Визначення стану організму та планування про-

грами зимового додаткового вигодовування.
• Контроль внутрішніх паразитів через фекальні

зразки. У важких випадках лікування після пер-
шого сильного морозу.
Грудень

• Вилучення цапів і відгодівля для відновлення
стану тіла.

• Оцінка стану пасовищ та кормів.
• Спостерігати за станом тіла кіз, доповнити раціон

при необхідності.
• Перевіряти наявність вошей і, якщо необхідно,

обробіть від них.

Календар м’ясного козівництва*

*Адаптовано з Техаського календаря утримання овець і кіз.
® П. Кіпп Браун, Державний університет Міссісіпі, 2019 р.

https://kurkul.com/spetsproekty/549-tehnologiya-viroschuvannya-myasnih-kiz
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Детальний аналіз ключових світових тенденції
та ситуації на ринках флагманів свинарства,
«рука на пульсі» найактуальніших подій — ось за
що знають та цінують Джима Лонга. Втім,
клієнти компанії Genesus Inc., президентом якої
він є, завдячують їй можливістю сталого
розвитку та вдосконалення. Про вплив останніх
глобальних подій на подальший розвиток
світового ринку свинини та сегменту генетики
зокрема, поспілкувалися з «зірковим» експертом
в ході нещодавнього його візиту до України.

Джим Лонг, президент компанії Genesus Inc.

— Колеги по галузі відзначають, що через ак-
тивну вертикальну інтеграцію виробників і, відпо-
відно, зменшення ємності ринку свинини та
«звуження кола» клієнтів, генетичним компаніям
все складніше «залишатися на плаву». Чи це дій-
сно так?

Консолідація бізнесу — це глобальний тренд. Ще
десять років тому число гравців, маточне поголів’я
яких перевищувало б 100 тис. голів, було незначним.
Зараз їх число добігає майже 30ки. Втім, ця тенденція
торкнулася не тільки виробників свинини, а й генетич-
них компаній. Так, невеликим компаніям вже зараз не-
достатньо виробничих потужностей, технологічні
можливості їх обмежені та не дозволяють використо-
вувати досягнення геноміки. А без цього вкрай
складно досягти суттєвого прогресу в генетичній ро-
боті. Як наслідок, вони стають неконкурентоспромож-
ними та втрачають позиції на ринку.

Наразі основна конкурентна боротьба на ринку ге-

нетичної продукції для свинарства точиться між чо-
тирма компаніями: Genesus, PIC, DanBred та Topigs
Norsvin. Ці оператори мають достатні масштаби та ре-
сурси, щоб продовжувати розвиток як самої компанії,
так і продукції. Результати роботи решти, на жаль, все
більше відстають. Якщо згадати ті генетичні компанії,
які були найпопулярнішими серед свинарів декаду
тому, наприклад в Україні (France Hybrids, Hermitage,
JSR), то вони вже вийшли з ринку. Не втримали своїх
позиції тому, що не використовували геномну оцінку,
яка нині є обов’язковою в роботі генетичних компаній.
Приміром, щоріч наша компанія витрачає близько 5
млн дол. США на геномні тести. Щоб окупити лише ці
витрати, необхідно продати щонайменше 100 тис.
голів ремонтного молодняка. Зараз в світі не так багато
компаній мають відповідні обсяги реалізації, які доз-
волили б покрити витрати на геноміку. У результаті
більші оператори «поглинають» менших.

— Враховуючи згаданий тренд, чи очікуєте, що
інтегровані структури з часом витіснять з ринку
невеликі незалежні свиногосподарства?

Це залежить від того, які саме країни розглядати.
Так, наприклад, у Франції багато ферм, кількість сви-
номаток не перевищує 150–200 тварин. В Онтаріо, де
маточне поголів’я провінції складає 300 тис., є лише
два господарства, які утримують понад 10 тисяч свино-
маток. Нині як великі, так і малі виробники мають од-
наковий доступ до усіх ресурсів: генетики,
обладнання, кормів, технологічних новинок, знань.
Єдиною перевагою великих інтегрованих структур є
більший капітал і швидша окупність інвестицій. Разом

Джим Лонг:

«Майбутнє свинарства — 
за досконалішою генетикою!» 
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із тим, зокрема і в США, є чимало виробників, які не
входять до тієї чи іншої групи компанії.

— Гарячою темою для обговорення нині є АЧС
у Китаї. Як, на вашу думку, це може вплинути на
глобальний ринок свинини у майбутньому? Чи
зміниться робота вашої компанії на цьому ринку?

Ця тема цікавить багатьох, проте ніхто не зможе
дати точний прогноз. Напевне можна сказати тільки
одне: враховуючи чисельність поголів’я свиней в країні
(понад 400 млн гол.), понад 8 тис. боєнь та м’ясопе-
реробних підприємств, буде вкрай складно контролю-
вати поширення хвороби, не говорячи вже про те, щоб
її ерадикувати. Тож одним із найвірогідніших наслідків
може бути значна втрата свиней. Це, в свою чергу,
сприятиме зростанню цін на свинину та створить мож-
ливості збільшення поставок цього виду м’яса з віль-
них від АЧС країн.

Щодо впливу АЧС на роботу Genesus, то сьогодні,
звичайно, складно сформувати точні очікування. Впро-
довж останніх трьох років ми стали найактивнішим по-
стачальником генетичної продукції для свинарства
Китаю (близько третини загального об’єму поставок),
і зараз продовжуємо підписувати контракти з клієн-
тами. Звичайно, частина тамтешніх виробників сви-
нини побоїться ризикувати та залишить ринок. Утім,
знайдуться і такі, що побачать можливість подальшого
розвитку. Тому не думаю, що АЧС у Китаї вплине на
нашу роботу негативно. Високий рівень цін і, відпо-
відно, прибутковості зможе забезпечити тим виробни-
кам свинини, які залишаться на ринку, фінансові
можливості для закупівлі якісного свинопоголів’я.

— Отримавши звістку про АЧС у Китаї, пред-
ставники вітчизняного свинарства та м’ясопере-
робної галузі надихнулися можливістю збіль-
шення експорту свинини з України. На скільки це
можливо?

Я попередньо наголошував на виборі Китаєм по-
стачальників з країн, до яких АЧС не дісталася. Китай
— найбільший та найжаданіший ринок для глобальних
експортерів свинини, що дає йому привілей обирати
та диктувати свої умови. Крім того, в Україні зараз рі-
вень цін на свинину перевищує котирування основних
світових експортерів. Так, у Бразилії свинина вдвічі де-
шевша, ніж в Україні. Тому Китай, як і будьяка інша
країна-імпортер, не налаштована переплачувати. Вод-
ночас, наявна внутрішня пропозиція свинини загалом
задовольняє потреби споживачів в Україні, але вона

недостатня для того, щоб «увірватися» в число найак-
тивніших експортерів. Тому більші шанси потрапити до
Китаю та на інші зовнішні ринки мають ті частини туш
свиней, які не користуються попитом серед українців.

— Вітчизняні виробники свинини давно мають
наміри вийти на ринок Китаю. Це, на їх думку, має
слугувати підтримкою для рівня закупівельних цін
в країні.

Тут я б порадив бути обережнішими з бажаннями,
адже країни-експортери мають найнижчий рівень
внутрішніх цін. Загалом, ідея про те, що саме експорт
— найприбутковіший, є хибною. Так, у ключових гло-
бальних експортерів свинини (Канада — експортує
65% виробленої в країні свинини, США – 28%, Бра-
зилія — 20%) рівень цін на внутрішньому ринку посту-
пається іншим країнам. Вагомими експортерами також
є Іспанія та інші країни ЄС, де нині сформувався достат-
ній рівень цін. Проте його підтримують високі імпортні
тарифи на свинину зі США.

Варто пам’ятати, що ціну на ринку диктують країни-
покупці (в цьому випадку Південна Корея, Японія,
Китай), а країни-експортери можуть або згодитися на
продиктовані умови, або не торгувати.

Наразі конкурентоспроможність України як експор-
тера свинини є досить слабкою, і не тільки через ви-
соку цін. Вітчизняним операторам порівняно, наприк-
лад, з американськими трейдерами, поки бракує роз-
маху, масштабів та капіталу для фінансування екс-
порту. Звичайно, торгівля відрубами з деякими
країнами, наприклад, африканськими, дійсно буде
підтримкою внутрішнього ринку та виробників. Проте
слід пам’ятати, що вищий рівень цін має саме країна-
імпортер. Так, наприклад, Англія має найвищий рівень
цін на свинину серед усіх країн ЄС. При цьому вона ім-
портує половину споживаної в країні свинини.
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Тож, я б порадив українським свинарям сконцент-
рувати свою увагу та зусилля на оптимізації виробни-
чих витрат та забезпеченні конкурентної собівартості.
Тим більше, що вони мають помітно дешевші «вхідні
ресурси», які складають значну частину виробничих
витрат, — корми та оплата праці.

Звичайно, АЧС для українських свинарів залиша-
ється значним фактором ризику. Проте, не тільки ви
стикаєтеся з цією проблемою. Зокрема, великі опера-
тори в РФ «страхуються» від цього розділенням струк-
тури на кілька майданчиків, часто у різних частинах
країни, що дозволяє зменшити ризики та потенційні
втрати. Крім того, АЧС має на ринки такий самий
вплив, який раніше відзначали внаслідок поширення
ЕДС у США: чим менше поголів’я та, відповідно, ви-
робництво, тим вищі ціна та прибутки. Рік поширення
ЕДС у США був найприбутковішим для свинарів
країни, навіть для тих ферм, де були спалахи хво-
роби.

— Які останні тренди та виклики найбільше
впливають на подальший розвиток глобального
ринку свинини?

Одним з найвідчутніших чинників, який безпосе-
редньо впливає на розвиток свинарства, є циклічність
галузі — коливання прибутковості бізнесу впродовж
кожних 3–5 років. Не менш вагомий вплив на інду-
стрію має поширення хвороб, а також зміна як внутрі-
шньої, так і торгівельної політики. Хоча, узагальнивши
ці та інші виклики, можна сказати, що найбільший тиск
на розвиток галузі чинить невизначеність та неперед-
бачуваність подальшого розвитку подій. Адже ніхто з
точністю не може намалювати картину майбутнього
для світового ринку свинини: та сама ситуація може
мати різні наслідки для різних операторів. Так, АЧС в

Україні вітчизняні свинарі сприймають як ризик, а на-
приклад польські виробники (мають таку ж проблему)
— як можливість для експорту свинини в Україну.

— Данська генетика набула значної популяр-
ності через високий рівень продуктивності/бага-
топлідності. Які характерні риси має ваше
поголів’я?

Хоча данська генетика дійсно вирізняється високою
продуктивністю, такі тварини вибагливіші до умов ут-
римання. Щодо наших свиней, то рівень їх продуктив-
ності близький до данського, але водночас вони не такі
примхливі та простіші в утриманні. Ще однією важли-
вою перевагою є те, що ми не зупиняємося на досягну-
тому.

Повторюся, що одним з вагомих чинників впливу
на подальший розвиток ринку генетичної продукції є
геноміка. Впродовж останніх років витрати на такі до-
слідження суттєво знизилася: з 150 дол. США/гол. до
20 дол. США/гол. Це важливий компонент генетичної
роботи, адже дозволяє прискорити її прогрес на 25%.
Так, за останні п’ять років вдалося скоротити термін
досягнення товарної кондиції на 7,5 днів, а показник
багатоплідності підвищити на 1,2 порося/опорос. За
наступну «п’ятирічку» очікуємо, що згадані показники
досягнуть 9 днів та додаткових 1,5 поросяти/опорос
відповідно.

Утім, ті компанії, які не використовують такий про-
гресивний підхід, будуть значно відставати у розвитку,
а їх конкурентні позиції послаблюватимуться. Не важ-
ливо, скільки виробник зекономив на закупівлі свино-
маток, якщо їх показники багатоплідності зі старту на
два поросяти менше, ніж в решти постачальників ре-
монтного молодняка. Зрештою, таке відставання стає
недоотриманим прибутком.

— Чи вважаєте ви, що генне редагування може
в майбутньому стати інструментом вирішення
певних проблем, з якими наразі стикаються сви-
нарі? Чи вважаєте коректним нове правило мар-
кування продуктів з редагованим геномом як
продуктів ГМО?

Те, що Європейський суд фактично прирівняв ген-
норедаговану продукцію та ГМО, на мою думку, є ціл-
ком коректним. Звичайно, з наукової точки зору
різниця є. Проте уявімо, що за пару десятиліть якась з
компаній зможе досягнути успіху та вивести свиней,
резистентних до певних хвороб, довести «стабіль-
ність» продукту та вивести його на ринок. Чи захочуть
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споживачі купувати таку свинину? Чи візьметься хтось
пояснювати їм різницю між генним редагуванням та
ГМО? Чи готові будуть виробники довести та гаранту-
вати, що вживання такої продукції не матиме наслідків
на здоров’я споживачів та/чи їхніх дітей? Однозно-
значно, що відповідь на ці запитання — «ні». Вже зараз
найбільша мережа ресторанів у світі — «МакДональдс»
— попереджає, що свинині з позначкою ГМО в їхніх за-
кладах не місце. Тому я з позиції президента генетич-
ної компанії можу сказати, що розумію різницю між
генно-редагованими продуктами та ГМО. Проте спо-
живача це хвилює в останню чергу. Більше того, по-
дальше форсування цього питання може підірвати
довіру покупців до галузі в цілому. Зараз для великих
мультинаціональних компаній було б доречно офі-
ційно заявити про свою позицію проти ГМО. Так, ГМО-
свинини чи генно-редагованого м’яса ще навіть немає
на ринку, проте така заява сформує певний позитив-
ний імідж в очах споживача.

Коментар експерта
Саймон Грей, Генеральний директор Genesus Inc. у

РФ, країнах СНД та ЄС

Про тренди
«Одним з глобальних трендів є надання пріоритету

якості м’яса та його смаку, а не пісності свинини як ра-
ніше. Над останнім генетичні компанії працювали не
одне десятиліття і це суттєво вплинуло на якість коре-
йок та окостів. Проте вже зараз глобальні гравці ринку
свинини, особливо вертикально інтегровані компанії,
які випускають продукцію під власною торгівельною
маркою, бажають презентувати споживачеві насампе-
ред смачне м’ясо. Адже тоді покупець буде поверта-

тися саме за найсоковитішим свинячим стейком та за-
лишатиметься лояльним до бренду, допоки той задо-
вольнятиме. Наша компанія упродовж двох декад
працювала над виведенням генетичних ліній з марму-
ровим м’ясом, яке має добрий смак. Досвід демон-
струє, що колір м’яса та його мармуровість не є
достатнім для споживача обґрунтуванням вищої ціни,
тоді як смакові якості — навпаки. Тож це є вагомим ар-
гументом «за» на нашу користь для існуючих та потен-
ційних клієнтів».

Про кадри
«Спільною для всіх свинарів проблемою є кадрове

питання. В якій країні б не знаходилися, ви відчуєте
брак кваліфікованого персоналу. І це не дивно, адже,
щоб бути професіоналом, треба думати про тварин, а
не про те, скільки заробиш та шукати фінансово при-
вабливіших місць працевлаштування. В результаті,
якщо свинар робить вигляд, що платить гідну зар-
плату, його персонал буде лише робити вигляд, що
працює.

Вирішення цього питання досить просте: наймайте
менше людей та більше їм платіть. Тоді вони будуть
достатньо матеріально вмотивовані, а часу на байди-
кування з колегами просто не залишиться».

Про особливості генетики Genesus
«Важливим завданням для генетиків нині є змен-

шення різниці живої маси поросят при народженні.
Тоді тварини вже на 20-ий день досягають 6,5 кг та
нормально переходять на етап дорощування. При
цьому, поросята не отримують додатковий прикорм,
який збільшує витрати в середньому на 3 дол./гол. чи
150 дол. за час експлуатації свиноматки (у Канаді).
Наші свиноматки дозволяють на цьому зекономити.

До того ж наші тварини менш вибагливі до умов ут-
римання. При цьому вони швидше ростуть, тож обо-
ротність станкомісця вища. Так, фермери, які
працюють з нашою генетикою, отримують 4 тонни
живої маси зі свиноматки на рік, а з одного станко-
місця в цеху опоросу — 170 поросят, переведених на
дорощування. При цьому генетика Genesus дозволяє
вперше запліднювати свинок майже на місяць раніше
порівняно з іншими постачальниками тварин — на 210
день. 

Усе це дає можливість вирішити безліч виробничих
задач та навіть оптимізувати виробничі витрати. Зо-
крема, в Канаді собівартість виробництва кілограма
свинини майже на третину нижча, ніж у Данії».
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Н.Данкевич, здобувач
Одеський державний аграрний університет
О.Бирка,  І.Фесенко, кандидати   вет. наук
Харківська державна зооветеринарна академія

Анотація.  Досліджено  морфометричні показники
мікроскопічних структур дванадцятипалої кишки   на
гістологічних препаратах з поперечного зрізу її серед-
ньої ділянки.   Встановлено, що застосування кормових
добавок сприяло збільшенню маси тіла курчат 62-ти
добового віку на 4,1-5,2 %. За використання кормових
добавок спостерігали тенденцію до  потовщення стінки
кишки, що відбулось за рахунок   як слизової, так і
м’язової оболонок. Більш виражені зміни морфомет-
ричних показників мікроструктур дванадцятипалої

кишки відбулись за використання білково-мінеральної
добавки. Порівняно з контролем за її застосування
були достовірно більшими висота і площа поверхні
ворсинок, висота її епітеліального шару, глибина крипт
і відношення висоти ворсинки до глибини крипт, що
вказує на підвищення функціонального стану дванад-
цятипалої кишки.

Ключові слова: курчата-бройлери, крос «Росс
308», кормові добавки, морські гідробіонти, мідії, фі-
лофора, дванадцятипала кишка, слизова оболонка,
ворсинки, крипти.

Microscopic structure of meet chickens duodenum
under the influence of feed see hidrobionts . Danke-
vich N.I., Odessa State Agrarian University, Fesenko I.A.,
Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv.

Abstract. The purpose of the work was to determine
the effect of two feed additives made from the waste of
primary processing of marine hydrobionts: mineral and
protein mineral per body weight and microscopic structure
of the duodenum of meat hens cross "Ross 308". The com-
position of the mineral additive included milled mussels
and seawater, the protein mineral additive consisted of
mussels’ shutters, whole small mussels, seaweed and sea-
water. Morphometric indices of the microscopic structures
of the duodenum were determined on histological prepa-

УДК 611.34:636.598

Мікроскопічна будова 
дванадцятипалої кишки 
м’ясних курчат 
за впливу кормових добавок 
з морських гідробіонтів
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rations from a cross section of its middle section. Accord-
ing to the research, it was found that the use of feed ad-
ditives contributed to the increase of hens’ body weight at
age of 60 days by 4.1-5.2%.

The use of feed additives showed a tendency of thick-
ness increase of the intestinal wall, which was due to the
thickening of both the mucous membranes and muscles.
More expressed changes in the morphometric parameters
of the microstructures of the duodenum occurred due to
the use of a protein mineral additive. Compared to the
control for its application, the height and surface area of
the villi, the height of its epithelial layer, the depth of the
crypts and the ratio of the height of the villi to the depth
of the crypts were significantly greater, indicating an in-
crease in the functional state of the duodenum.

Key words: broiler hens, “Ross 308” cross, feed addi-
tives, marine hydrobionts, mussels, phyllophora, duode-
num, mucous membrane, villi, crypts.

Перспективним джерелом збагачення кор-
мових раціонів поживними і біологічно ак-
тивними речовинами є морські організми –

гідробіонти, а також продукти і відходи їх первинної
переробки. Як правило, вони багаті цінними речови-
нами для сільськогосподарських тварин, які в кормах
наземного походження відсутні, або містяться в не-
значній кількості. Такими кормовими добавками мо-
жуть бути морські мідії, продукти їх переробки, а
також морські водорості[4].

Стулки мідій містять велику кількість кальцію у виг-
ляді карбонату, що добре засвоюється організмом тва-
рин, а також інші мінеральні речовини. Внутрішній
вміст мідій — м'ясо містить значну кількість протеїну і
вітамінів і тому його можна використовувати в якості
кормової добавки [1]. Але з огляду на те, що мідієве
м'ясо є цінним харчовим продуктом для людини, ви-

користовувати його в годівлі тварин є економічно не
вигідним. Доцільним є використання в якості сировини
для виготовлення кормових добавок з морських гід-
робіонтів відходів їх первинної переробки (яка полягає
в сортуванні і очистці від піску і мулу) – їх стулки і
дрібні мідії, а також морські водорості [3, 4]. Морські
водорості є найбільш «врожайними» рослинами моря
і цінним продуктом для годівлі сільськогосподарських
тварин. За вмістом поживних речовин їх можна при-
рівняти до якісного сіна або, навіть, зерна. Залежно від
виду, вони містять 4,4–11,4 % протеїну, 0,6–3,5 %
жиру, 3,2-27,6 % клітковини, 33,4-65,9 % безазотних
екстрактивних речовин, 11,3–38,5 % – мінеральних
речовин. Крім того, морські водорості є багатим дже-
релом йоду і інших макро- і мікроелементів[2].

Оптимальною формою кормових добавок з таких
гідробіонтів є пасти, які складаються з дрібно мелених
частинок мідій і водоростей. Одними з таких добавок
є мінеральна кормова добавка (патент України на ко-
рисну модель № 34634), що містить розмелені стулки
Чорноморських мідій (Mytilus galloprovincialis) і
морську воду і білково-мінеральна (патент України на
корисну модель № 42687), що містить розмелені
стулки великих і тіла дрібних мідій, відходи морських
водоростей Філофори ребристої (Phyllophora nervosa)
і морську воду [6, 7].

Кишкова морфологія є головним показником здо-
ров’я кишечника, що характеризується, у першу чергу,
висотою ворсинок і глибиною крипт. Високі ворсинки
корелюють із покращенням здоров’я кишечнику [15].
Як відомо, дванадцятипала кишка у процесі травлення
виконує надзвичайно важливу функцію. Вона регулює
моторну і секреторну діяльність усього травного ка-
налу, є місцем, де зустрічаються травні шляхи шлунка,
кишечника, вивідні протоки печінки і підшлункової за-
лози [5].

Метою досліджень було визначити особливості
гістологічної будови дванадцятипалої кишки
курчат-бройлерів за використання кормових
добавок, виготовлених з морських гідробіонтів
— мінеральної і білково-мінеральної.

Досліди проведено на курчатах-бройлерах кросу
«Росс 308». Упродовж експерименту птиця була клі-
нічно здоровою. Курчатам згодовували стандартний
комбікорм згідно з ДСТУ 4120-2002, напували   з ні-
пельних поїлок. Курчата першої (контрольної) групи
отримували лише основний раціон. Курчатам другої і
третьої дослідних груп з 21 до 62 доби вирощування
додатково до нього згодовували мінеральну і білково-
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мінеральну кормову добавку з морських гідробіонтів
у кількості 7 % від маси корму. Для досліджень від 3-х
голів курчат 62-добового віку з кожної групи відби-
рали середню ділянку дванадцятипалої кишки. Отри-
мані кусочки фіксували в 10%-му розчині
нейтрального формаліну і заливали в парафін.

Для виготовлення гістологічних препаратів парафі-
нові зрізи товщиною 5-7 мкм забарвлювали гематок-
силіном і еозином, а також за Малорі. Визначення
морфометричних параметрів мікроструктур кишки
здійснювали за допомогою окулярної сітки і програми
ImageTools 3,6. Площу поверхні ворсинок визначали
за [12], щільність крипт і ворсинок — з перерахунком на
1 мм зрізу стінки кишки. Оцінку достовірності різниці
показників проводили за критерієм Ст’юдента.

На початку досліду середня маса тіла курчат 20-ти
добового віку становила 322,4±8,3 г (n=80). Згодову-
вання кормових добавок сприяло збільшенню маси
тіла бройлерів. У 60- добовому віці(n=73-76) маса тіла
курчат контрольної групи становила 2722,7±23,2 г,
першої дослідної — 2819,7±27,2 г, другої —
2862,8±23,9 г, що порівняно з контролем було більше
на 4,1 % (р≤0,01) і 5,2% (р≤0,01) відповідно.

Як відомо, дванадцятипала кишка займає цент-
ральне положення в кишечнику і відрізняється від
інших унікальними і складними функціями. Саме ця
кишка є зоною з найбільш високою пейсмекерною ак-
тивністю, найбільшим вмістом апудоцитів різного
типу, що організує секреторну і моторну функцію
всього травного каналу і характеризується високою
складністю організації нервового апарату [5, 17].

Діаметр дванадцятипалої кишки курчат першої і
другої дослідних груп був більшим на 18,0 і 13,1 %
(р>0,05), товщина стінки — на 6,6 і 7,4 (табл.).Тов-
щина слизової оболонки була більшою (р>0,05) на 3,1

і 6,9 %. Як свідчать результати визначення висоти вор-
синок, глибини крипт, товщини м’язової пластинки і
підслизової основи, потовщення слизової оболонки
стінки дванадцятипалої кишки курчат дослідних груп
відбулось переважно за рахунок більшої висоти вор-
синок. У птиці першої дослідної групи вона була біль-
шою на 3,1 %, другої групи — на 15,5 % (р≤0,05) і
становила відповідно 583,4±23,6 і 640,1±23,6 мкм.
Ширина ворсинок кишки у курчат дослідних груп
також була більшою, відповідно на 28,4 (р≤0,05) і 23,2
%. Відповідно площа поверхні ворсинок дванадцяти-
палої кишки бройлерів дослідних груп була більшою:
першої групи — на 35,0 % (р≤0,01), другої — на 42,2
% (р≤0,01). Водночас, глибина крипт у кишці курчат
дослідних груп була меншою (р>0,05): першої групи
на 3,3 %, другої – на 12,4 %.

Через більшу висоту ворсинок і меншу глибину
крипт їх відношення у курчат першої дослідної групи
було більшим на 9,0 %, другої – на 31,9 % (р≤0,01). Із
збільшенням ширини крипт на 16,0 % їх щільність
зменшилась на 6,0 % (р>0,05). За використання кор-
мових добавок спостерігали збільшення висоти епіте-
ліального шару як ворсинок, так і крипт. Порівняно з
контролем, у курчат першої групи висота епітелію вор-
синок і крипт була більшою на 16,2 і 7,9 %, другої групи
– на 27,6(р≤0,05) і 16,9 %. Товщина м’язової оболонки
дванадцятипалої кишки у курчат першої групи була
більшою на 18,3 %, другої групи – на 10,2 %. Слід від-
мітити, що збільшення товщини м’язової оболонки
відбулось переважно завдяки її внутрішньому шару
через її більший показник. У той же час, показник від-
носного збільшення був вищим для зовнішнього шару.
Так, порівняно з контролем, товщина внутрішнього
шару у курчат першої і другої дослідних груп була біль-
шою на 17,5 і 15,7 %, а зовнішнього – на 28,1 і 34,0 %
відповідно (в усіх випадках р>0,05).

Протеїн корму є важливим регулятором росту
птиці, а також розвитку шлунково-кишкового тракту.
Основним завданням птахівницької галузі є змен-
шення витрат на корми, оскільки він є основною скла-
довою загальної виробничої собівартості, а протеїн є
однією з найважливіших складових витрат раціону
птиці [14]. Тому можливість використання протеїну
м’яса мідій і водоростей білково-мінеральної добавки
є надзвичайно перспективним.

Згідно з результатами нашого досліду, викори-
стання кормових добавок, виготовлених з морських
гідробіонтів, стимулювало інтенсивність росту м’ясних
курчат, що погоджується з інформацією щодо рістсти-
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мулюючого впливу кормових добавок із мідій і бурих
водоростей на м’ясних курей [3].

Як свідчать результати досліджень, морфометричні
параметри як макро-, так і мікроструктур кишечника
залежать від складу раціону. Більш товста слизова обо-
лонка,  вищі ворсинки, більша площа їх поверхні
мають пряму кореляцію з функціональною активністю
кишечника і, відповідно,  вищу продуктивність тварин,
що може бути використано як для оцінки його стану,
так і оцінки впливу корму [11, 16]. Так, за використання
в годівлі курчат-бройлерів симбіотика (поєднання
пробіотика і пребіотика) з цикорію і морських водоро-
стей стимулювало продуктивні показники птиці та
збільшило показник відношення висоти ворсинок до
глибини крипт через збільшення висоти ворсинок і
зменшення глибини крипт [9].

Згідно з результатами наших досліджень   вищі по-
казники висоти ворсинок, відношення висоти ворси-
нок до глибини крипт, товщини слизової оболонки
дванадцятипалої кишки курчат дослідних груп вка-
зують на підвищення її функціональної активності за
впливу кормових добавок, виготовлених з морських

гідробіонтів. Дійсно, подовження ворсинок збільшує
загальну площу дії травних ферментів на поживні
речовини і їх всмоктування [16].

Одержані нами дані щодо достовірного збільшення
висоти ворсинок дванадцятипалої кишки курчат за
впливу білково-мінеральної добавки узгоджуються з
інформацією [13, 15], згідно з якою підвищення вмісту
протеїну в раціоні до оптимального рівня збільшує ви-
соту ворсинок і зменшує глибину крипт.

Таблиця

Морфометричні показники дванадцятипалої кишки курчат-бройлерів 
60-добового віку піддослідних груп, M±m, n=3

Показник група

контрольна дослідна 1 дослідна 2

Діаметр кишки, мм 6,1±0,2 7,2±0,3* 6,9±0,3

Товщина стінки кишки, мкм 1102,6±65,4 1175,0±64,9 1184,3±54,8

Товщина слизової оболонки, мкм 837,2±21,1 863,3±30,9 894,6±30,9

Висота ворсинок, мкм 554,3±18,1 583,4±23,6 640,1±23,6*

Щільність ворсинок, на 1 мм 6,5±0,1 6,4±0,3 6,4±0,3

Ширина ворсинок, мкм 102,6±10,3 131,7±12,5 126,4±12,5

Площа поверхні ворсинки, х103, мкм2 56,9±3,4 76,8±3,7** 80,9±4,1**

Висота епітелію ворсинок, мкм 18,5±1,1 21,5±1,0 23,6±1,3*

Глибина крипт, мкм 263,5±5,9 254,8±5,2 230,8±5,2**

Щільність крипт, на 1 мм 21,1±1,4 19,2±0,7 19,2±0,7

Ширина крипт, мкм 38,3±3,2 40,1±2,8 39,8±2,8

Висота епітелію крипт, мкм 17,8±1,4 19,2±1,1 20,8±1,1

Висота ворсинок до глибини крипт 2,10±0,2 2,29±0,2 2,77±0,1

Товщина м’язової пластинки, мкм 14,3±0,5 19,3±0,8 18,4±0,8

Товщина підслизової основи, мкм 5,1±0,3 5,8±0,1 5,3±0,2

Товщина м’язової оболонки, мкм 252,1±13,6 298,3±12,9 277,7±15,7

у т.ч. внутрішній шар, мкм 231,8±11,0 272,3±11,8 268,3±12,8

у т.ч. зовнішній шар, мкм 20,3±2,2 26,0±2,1 27,2±2,0*

Товщина серозної оболонки 13,3±0,5 13,4±0,4 12,0±0,4

Примітка: * - p≤0,05, ** - p≤0,01 – порівняно з контролем.
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Відсутність достовірного збільшення висоти ворси-
нок дванадцятипалої кишки курчат першої групи за
використання мінеральної кормової добавки частково
узгоджується з даними [8, 10], згідно з якими підви-
щення в раціоні вмісту кальцію зумовило зменшення
висоти ворсинок у тонкому відділі кишечника перепе-
лів і курчат-бройлерів.

Висновки
1. Згодовування мінеральної і білково-мінеральної

кормових добавок, виготовлених з морських гідро-
біонтів з 21 по 62 добу вирощування сприяло збіль-
шенню живої маси курчат-бройлерів у 62-добовому
віці на 4,1 % (р≤0,01) і 5,2 % (р≤0,01) відповідно.

2. Застосування кормових добавок, виготовлених з
морських гідробіонтів позначилося на збільшенні ви-
соти і ширини ворсинок, площі їх поверхні, зменшенні
глибини крипт, що призвело до збільшення відно-
шення висоти ворсинок до глибини крипт дванадця-
типалої кишки і свідчить про підвищення її
функціональної активності.
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Уряд затвердив критерії, за
якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської ді-
яльності у сфері ветеринарної
практики та визначається періодич-
ність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Державною службою з питань без-
печності харчових продуктів та за-
хисту споживачів. Відповідна пос-
танова Кабінету Міністрів України
прийнята 24 липня 2019 року.

Документ визначає періодич-
ність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)
Держпродспоживслужбою, вре-
гульовує питання періодичності
проведення планових заходів конт-
ролю та забезпечує прозорість про-
ведення таких заходів.

Згідно з постановою віднесення
суб’єкта господарювання до висо-
кого, середнього або незначного

ступеня ризику здійснюється з ура-
хуванням суми балів, нарахованих
за всіма критеріями.

Затвердження даних критеріїв
та визначення періодичності плано-
вих заходів державного нагляду
(контролю) дозволить більш ефек-
тивно і прозоро здійснювати пла-
нові заходи державного нагляду

(контролю) у вказаній сфері, та
зменшить регуляторний тиск на
суб’єктів господарювання.

https://agroreview.com/news/
uryad-zatverdyv-kryteriyi-ocinky-

stupenyu-ryzyku-vid-
provadzhennya-hospodarskoyi-

diyalnosti-u-sferi-
veterynarnoyi-praktyky

Уряд затвердив критерії оцінки ступеня 
ризику від провадження господарської 
діяльності у сфері ветеринарної практики

В Україні продовжується негативна тенденція до
скорочення дійного поголів'я. У червні загальна кіль-
кість корів усіх форм власності скоротилася на 4,4%,
порівняно з минулим роком і становила 1,92 млн голів.

Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації ви-
робників молока з посиланням на дані Держстати-
стики.

В останні місяці така картина почала відмічатися і
серед сількогосподарських підприємств, а за червень

частка падіння тут сягнула -4,9% ? до 455,8 тис. і пере-
вищила показник домогосподарств, який склав -4,2%
(до 1,47 млн гол.)

«Скорочення поголів«я серед підприємств відміча-
лося у більшості областей України, а лідерами стали
Чернівецька обл. ? -18,2% (з 3,3 до 2,7 тис. гол.), Рів-
ненська ? -13,4% (з 14,2 до 12,3 тис. гол.) і Запорізька ?
-12,3% (з 7,3 до 6,4 тис. гол.), порівняно з червнем ми-
нулого року», — йдеться у повідомленні.

Втримати минулорічні позиції вдалося господарст-
вам Хмельниччини ? 27,7 тис. гол. (100%) та Закар-
патської обл. ? 0,8 тис. гол. (100%). Нарощували
кількість дійної худоби лише господарства Тернопіль-
щини ? до 12,4 тис. гол. (+4,2%) та Івано-Франківщини
? до 4,3 тис. гол. (+2,4%).

«Фактичне скорочення поголів«я корів серед під-
приємств у нинішньому році почалося з березня і в се-
редньому щомісячно зменшувалося на 2,4 тис. гол. В
цілому, за чотири останні місяці Україна втратила 9,7
тис. промислових корів», — додали в асоціації.

http://agroportal.ua/ua/news/zhivotnovodstvo/
promyshlennoe-pogolove-korov-za-mesyats-

sokratilos-pochti-na-5

Промислове поголів'я корів за місяць скоротилось майже на 5%
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Україна 
продовжує 
боротьбу з АЧС
Про це повідомив перший заступник Голови Держ-

продспоживслужби Андрій Жук, передає прес-служба
відомства.

Так, з початку 2019 року в Україні було зафіксовано
43 випадки АЧС (27 – домашні свині, 10 – дикі, 6 – ін-
фіковані об’єкти). У порівнянні з аналогічним періодом
2018 року, кількість випадків АЧС зменшилася на
понад 50% (на 58 випадків у порівнянні з 2018 роком).

Загалом за останні три роки маємо таку ситуацію
щодо АЧС: 2016 – 91 випадок, 2017 – 163, 2018 – 145,
2019 – 43 випадки.

У результаті проведених заходів з ліквідації захво-
рювання у 2019 році в Україні оздоровлено 23 небла-
гополучних щодо АЧС пунктів, виявлених в поточному
році. Карантин продовжує діяти в 20 неблагополучних
пунктах.

Водночас, як наголосив Андрій Жук, у ряді країн
світу епізоотична ситуація щодо АЧС набагато склад-
ніша.

Візьмімо, наприклад, період за 2017-2019 роки. За-
галом за цей час в Україні було зафіксовано 351 спалах
АЧС. У той же час у Польщі – майже 5 тис., Литві –
майже 3,2 тис., Румунії – майже 2,7 тис., Латвії –
майже 1,9 тис., Росії – понад 1,4 тис., Естонії – 929.

Минулого року вірус сягнув навіть кордонів Китаю
(151 випадок), а також Угорщини (985), Бельгії (639)
та Болгарії (67). Цьогоріч від цього захворювання
страждає економіка В’єтнаму – там зареєстровано аж
понад 6 тис. випадків АЧС, також почали фіксувати

АЧС у Словаччині (12) і Сербії (4), що свідчить про по-
ширення хвороби на території Європейського конти-
ненту.

«Проблема АЧС, що не знає кордонів і не підда-
ється лікуванню, стоїть гостро для багатьох країн світу.
І Україна в цьому контексті не є винятком. Але важливо
те, що завдяки збільшенню фінансування протиепізоо-
тичних заходів, комплексній роботі з недопущення по-
ширення АЧС, посиленню заходів моніторингу і
контролю, які проводяться Службою, ситуацію вдалося
стабілізувати. Хоча, звісно, ще потрібно серйозно по-
працювати, щоб подолати хворобу», - наголосив Анд-
рій Жук.

Однак, зауважив він, зусилля держави не можуть
бути достатніми, якщо самі власники не турбуються
про своїх тварин і не забезпечують їм належні умови
біобезпеки. Бо  саме недотримання елементарних
вимог біобезпеки суб’єктами господарювання, ферме-
рами та громадянами є основною причиною виник-
нення спалахів АЧС.

«Порушення системи організації біобезпеки та зло-
чинна халатність деяких операторів ринку сприяє роз-
несенню збудника. Особливо це стосується місць із
високою концентрацією сприйнятливого поголів’я –
наприклад, великих свинокомплексів», - заявив Анд-
рій Жук.

Він додав, що висновки епізоотичних розслідувань
більшості спалахів, які реєструвалися в Україні, свід-
чать про те, що ця проблема має системний характер,
і саме прогалини в організації біобезпеки сільськогос-
подарських підприємств спричиняють занесення ві-
русу АЧС на підприємства.

«Держпродспоживслужба у свої роботі приділяє
надзвичайно велику увагу питанню побудови ефек-
тивних систем біобезпеки в господарствах. Прово-
диться широка роз’яснювальна робота з населенням,
власниками свинокомплексів та профільними асоціа-
ціями, бо це дозволить не лише запобігти поширенню
вірусу, але й зберегти бізнес», - зауважив Перший за-
ступник Голови Держпродспоживслужби. Він наголо-
сив, що в цьому питанні підтримується тісна
комунікація з місцевими органами влади, профіль-
ними асоціаціями, Державної службою України з над-
звичайних ситуацій та Національною поліцією України.

Якщо біобезпека на великих комплексах – це до-
волі складна система заходів з оцінки та управління ри-
зиками з метою недопущення інфікування тварин (в
тому числі і АЧС), то головні принципи біобезпеки для
власників домашніх свиней досить прості. Насамперед
недопущення контакту здорових тварин із хворими,
обов’язкова термічна обробка кормів, недопущення
згодовування харчових відходів, використання окре-
мого одягу і дезінфікованого взуття для догляду за тва-
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риною, а також належні санітарні умови утримання.
Держпродспоживслужба закликає владу, бізнес та

громадян, які утримують свиней або здійснюють діяль-
ність, пов’язану з розведенням, утриманням та реалі-
зацією свиней, бути відповідальними та чітко
дотримуватися чинних нормативно-правових актів,
зокрема в частині забезпечення біобезпеки на своїх
господарствах. Потрібно усвідомлювати, що забезпе-
чення належної біобезпеки – це не лише захист влас-
ного поголів’я, а й попередження витоку вірусу та
запобігання створенню біологічної загрози для інших
господарств та забезпечення біологічної та економіч-
ної безпеки держави в цілому.

https://agroreview.com/news/ukrayina-
prodovzhuye-borotbu-z-achs

Про це повідомляє прес-служба
Асоціації «Свинарі України».

Рахувати вартість страхування
можна не братися, якщо госпо-
дарство не відповідає 2 основним
критеріям:

Упродовж останніх 6 місяців не
повинно потрапляти в радіус міні-
мум 100 км навколо спалаху АЧС
(не важливо, чи це випадок у при-
садибному господарстві, чи у дикій
фауні, чи інфікований об’єкт – на-
приклад, смітник, на якому знай-
дено труп свині).

Відповідати високому рівню
біобезпеки. 

Асоціація «Свинарі України» у
рамках співпраці з Мінагрополі-
тики та Держпродспоживслужбою
проаналізувала відповідність віт-
чизняних промислових свиногос-
подарств означеним критеріям. У
фокус аналізу потрапили підпри-
ємства з кількістю поголів’я понад
5 тис. голів — 140 ферм*  (100 сви-
ногосподарств). Аналізували від-
даленість від спалахів та
дотримання мінімальних стандар-

тів біобезпеки (наявність огорожі,
дезбар’єра, санпропускника, за-
безпечення працівників змінним
одягом і заборона утримувати сви-
ней вдома).

Зі 140 ферм 67 відповідають
критеріям. Це потужності 45 свино-
господарств зі 100 або 3% у мас-
штабах країни (із 1745
господарств, згідно з офіційною
статистикою). Причому  мінімаль-
ним вимогам біобезпеки відпові-
дає 60% ферм і лише 39%
майданчиків задовольняють кри-
терій віддаленості господарства від
спалаху АЧС упродовж останніх 6
місяців.

Нагадаємо, за ініціативи Асо-
ціації «Свинарі України» спільно з
Мінагрополітики та Держпродспо-
живслужбою триває робота над
розробкою механізмів відшкоду-
вання вартості поголів’я для про-
мислових господарств у разі
ураження АЧС.

https://agroreview.com/news/
osnovnym-kryteriyam-

strahuvannya-vid-achs-
vidpovidayut-3-

svynohospodarstv-ukrayiny

Основним критеріям страхування 
від АЧС відповідають 
3% свиногосподарств України
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Зокрема, якщо на 1-ше січня
2015-го 3,7 млн свиней утримували
2,7 тис. сільськогосподарських під-
приємств, то на початку 2019 року
число операторів скоротилося на
тисячу, а кількість утримуваного
поголів’я — на 0,34 млн гол. Про
відповідну тенденцію зазначають в
аналітичному відділі Асоціації
«Свинарі України».

Цю тезу підтверджують і стати-
стичні дані: щороку число сіль-
ськогосподарських підприємств,

що утримують свиней, меншає на
200–500.

«Упродовж останніх кількох
років спостерігається природний
відсів свиногосподарств України.
Сектор залишають невеликі опера-
тори з поголів’ям менше 2 тис. гол.
Це, переважно, сільськогоспо-
дарські підприємства, що зай-
маються вирощуванням свиней
ситуативно (наприклад, при очіку-
ванні сприятливих цін на ринку),
не інвестують кошти у заходи під-
вищення біобезпеки та ефективно-

сті виробництва, тож є некон-
курентоспроможними,» — комен-
тують аналітики Асоціації.

При цьому, експерти очікують,
що відповідна тенденція трива-
тиме і надалі. Так, враховуючи ди-
наміку останніх семи років екс-
перти АСУ прогнозують, що до
2025-го чисельність свиногоспо-
дарств може скоротитися до ти-
сячі.

З іншого боку, такі структурні
зміни не можна назвати негатив-
нимиhttps://agroreview.com/news
/promyslovyh-svynohospodarstv-
shchoroku-menshaye, зазначають в
АСУ: «Ті виробники свинини, які
адаптувались до нових умов ро-
боти поступово займають нішу, яка
звільнилась. Якщо на початку
2015-го у господарствах з пого-
лів’ям понад 5 тис. голів утриму-
вали 67% промислового поголів’я,
то на початку 2019-го на таких під-
приємствах було сконцентровано
майже ѕ промислових свиней».

https://agroreview.com/news/
promyslovyh-svynohospodarstv-

shchoroku-menshaye

Промислових 
свиногосподарств 
щороку меншає

Динаміка чисельності сільськогосподарських підприємств, що утримують свиней
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Анотація. Наведено дані щодо ефективності знеш-
кодження мікотоксинів при включенні кормової до-
бавки Альфасорб у кількості 0,2 % від маси сухої
речовини раціону сухостійних і дійних корів і його
впливу на відновлення обміну речовин в організмі
корів до настання пологів, на перебіг пологів і після по-
логовий період, а також на рівень молочної продуктив-
ності дійних корів та фізико-хімічні показники молока.

Ключові слова: кормова добавка Альфасорб, мі-
котоксини, сухостійні корови, показники відтворної
здатності, молочна продуктивність.

Efficiency of application of the feed additive Alfa-
sorb in feeding cows. A. P. RESHETNICHENKO, L. A.
TARASENKO, E. E. ROZUM, E. U. ROZUM (Odessa
State Agrarian University), A. V. KOVALENKO (NPP
«Ariadna», Odessa).

Abstract. The data the effectiveness of mycotoxin
neutralization with the inclusion of the Alfasorb feed ad-
ditive in an amount of 0,2 % of the dry matter weight of
the ration of dry and milk cows and its effects on the
restoration of metabolism in the body of cows before the
onset of labor, during childbirth and the postpartum pe-
riod, as well as on milk production level of dairy cows and
physico-chemical indicators of milk. 

Key words: feed additive Alfasorb, mycotoxins, 
indicators of reproductive ability, milk productivity of
cows.
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Ефективність використання 
кормової добавки 
Альфасорб у годівлі корів
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Традиційно вважалося, що проблема мікоток-
сикозів і ураженості кормів мікотоксинами
для великої рогатої худоби менш актуальна,

ніж для інших видів с.-г. тварин. Це було обумовлено
широко розповсюдженою думкою щодо стійкості жуй-
них тварин до негативного впливу мікотоксинів, за-
вдяки діяльності рубцевої мікрофлори [5, 6]. Однак,
досвід останніх десятиріч переконливо свідчить, що
проблема мікотоксикозів у скотарстві була недооціне-
ною, а все більше нових даних вказує на можливий ба-
гатогранний негативний вплив цих сполук на організм
корів [1, 4, 10]. 

Так, зокрема виявилося, що деякі мікотоксини є ан-
тибіотиками для бактерій рубця і тим самим пору-
шують його функцію. Це не лише призводить до
порушення процесу живлення тварин, але також по-
легшує проникнення через рубець інших мікотоксинів,
які в нормі розклалися б у рубці. Крім того, у процесі
травлення ряд мікотоксинів піддається окисленню або
ізомеризації, внаслідок чого, вони стають джерелами
ще більш агресивних і токсичних сполук [5]. Тому, ви-
никає нагальна необхідність здійснення ветеринарно-
профілактичних заходів щодо запобігання розвитку
мікотоксикозів [7].  

У нинішній час  найбільшого поширення набула
профілактика мікотоксикозів шляхом застосування
сорбентів. Сорбенти при пероральному введенні
здатні ефективно зв'язувати і виводити з організму
через шлунково-кишковий тракт різні ендогенні та ек-
зогенні речовини, мікроорганізми та їх токсини [3].

Зараз на ринку ветеринарних препаратів України
представлений широкий спектр кормових добавок

сорбентів як зарубіжного, так і вітчизняного вироб-
ництва, які рекомендуються використовувати для зне-
зараження кормів і підвищення продуктивності тварин.
Одним з таких детоксикантів є кормова добавка Аль-
фасорб виробництва НВП «Аріадна» (м. Одеса). 

Попередніми дослідженнями [9] була підтверд-
жена ефективність використання Альфасорбу для зне-
зараження комбікорму, ураженого мікотоксинами і
його вплив на біохімічні показники крові та продук-
тивні якості молодняку свиней, однак, використання
Альфасорбу для детоксикації кормів при годівлі корів
не проводили.

Метою роботи було вивчити ефективність
використання кормової добавки Альфасорб
для знешкодження кормів, уражених
мікотоксинами та її вплив на перебіг обмінних
процесів у організмі сухостійних корів у
дородовий і післяродовий період та на їх
молочну продуктивність дійних корів
української червоної молочної породи.

Для досягнення поставленої мети було сформо-
вано дві групи сухостійних корів української червоної
молочної породи (контрольну і дослідну) по 15 голів у
кожній за принципом пар-аналогів з урахуванням віку,
живої маси та продуктивності за попередню лактацію
(табл. 1).

Корови контрольної групи отримували основний
раціон (ОР) годівлі, який включав 4 кг сіна, 5 кг сінажу,
12 кг силосу кукурузного, 4 кг кормових буряків, 1,7 кг
суміші концентратів, 50 г кухонної солі, 100 г кормо-
вого фосфату, 110 мг сірчанокислої міді, 550 мг сірча-
нокислого цинку, 4 мг хлористого кобальту і 3 мг
йодистого калію. Тваринам дослідної групи додатково
до основного раціону згодовували Альфасорб у кіль-
кості 0,2 % від сухої речовини раціону. Дослід прове-
дено в осінньо-зимовий період. 

Наявність мікотоксинів у кормах визначали на іму-
ноферментному аналізаторі Multiskan FC з використан-
ням тест-систем Ridascreen (Німеччина). 

Проведені мікотоксикологічні дослідження пока-
зали, що у комбікормі був виявлений афлатоксин В1 у
кількості 0,08 мг/кг (1,6 МДР), а у кукурудзяному си-
лосі дезоксиніваленол (ДОН) – 0,5 мг/кг (0,5 МДР). 

У сухостійних корів на початку і в кінці досліду ви-
значали біохімічні показники крові (загальний білок,
глюкозу, резервну лужність, сечовину,  холестерин, ак-
тивність аспартат- і аланінамінотрансфераз (АсАТ,
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АлАТ) на біохімічному аналізаторі STAT FAX 1904 плюс.
Кров у тварин відбирали вранці до годівлі. 

Ветеринарно-санітарну оцінку молока проводили
за густиною, загальною кислотністю, вмістом жиру і
білка за допомогою аналізатора Milk Analyzer MASTER.

Упродовж досліду зоотехнічні показники годівлі 
та утримання корів, за виключенням чинників, які вив-
чалися у дослідній групі були однаковими і відповідали
ВНТП-АПК- 01.05 [2].

Статистичну обробку отриманих даних проводили
на ПК ІВМ з використанням комп’ютерної програми
«Мicrosoft Excel». Вірогідність різниці між групами оці-
нювали за критерієм Стьюдента [6].

Результати досліджень. Біохімічні показники
крові сухостійних корів на початку досліду засвідчили
дещо знижений рівень загального білка у тварин конт-
рольної і дослідної груп (71,37–72,85 г/л) та підвище-
ний вміст сечовини, холестерину і активності фер-
ментів аланін- і аспартатамінотрансфераз (табл. 2).

Така картина біохімічних показників крові харак-
терна при порушенні білковосинтезуючої функції пе-
чінки, що можливо була викликана негативною дією
афлатоксина В1 в організмі корів [4].

Включення до раціону корів дослідної групи кормо-
вої добавки Альфасорб нейтралізувало негативну дію
афлатоксину В1 на гепатоцити печінки і сприяло підви-
щенню рівня загального білка на 11,71 % (р>0,05).

Крім цього, відмічали зниження у сироватці крові
вмісту холестерину,  сечовини і активності ферментів
АлАТ та АсАТ  відповідно на 12,95 % (р>0,05), 8,42 %
(р>0,05), 19 % (р>0,05) і на 17,07 % (td=2,74, p˂0,05),
що можливо розглядати як нормалізацію обмінних
процесів у організмі тварин за використання в годівлі
кормової добавки Альфасорб.

Включення Альфасорбу до раціону сухостійних
корів у дозі 0,2 % від маси сухої раціону сприяло нор-
малізації функціональної системи мати-плід, що за-
безпечило оптимальний фізіологічний перебіг пологів,
народження більш життєздатного приплоду та покра-
щення показників відтворної здатності корів після оте-
лення (табл. 3).

Нормальний перебіг пологів спостерігали у 13

Таблиця 1 

Схема досліду
Група Кількість тварин, При постановці Особливості Період  досліду, днів

голів на дослід годівлі

жива   маса, кг Зрівняльний Основний

Контрольна 15 525,75±4,27 Основний 20 60
раціон (ОР)

Дослідна 15 532,43±5,63 ОР + 0,2 % 20 60
Альфасорбу

Таблиця 2

Результати біохімічного дослідження крові корів (M±m, n=5)
Показники Контрольна група Дослідна група

на початку досліду через 60 днів на початку досліду через 60 днів

Загальний білок, г/л 71,37±7,23 72,75±6,35 72,85±6,45 85,30±5,37

Глюкоза, ммоль/л 2,47±0,13 2,53±0,15 2,45±0,13 2,49±0,14

Резерв. лужн. об.% СО2 48,87±3,65 50,17±3,47 48,35±4,13 51,21±4,29

Сечовина, ммоль/л 5,67±0,97 7,23±1,25 5,93±0,85 5,47±0,89

Холестерин, ммоль/л 5,75±0,71 6,42±1,05 5,67±0,68 5,02±0,75

АлАТ, од/л 26,20±1,85 27,55±1,70 26,61±1,76 22,36±2,63

АсАТ, од/л 84,65±3,00 83,9±4,47 83,59±3,21 71,4±2,45*

Примітка: * - p˂0,05 порівняно до контролю.
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корів, що на 23,53 % більше, ніж у корів контрольної
групи. Патологічний перебіг посля пологової стадії
реєстрували у 2 корів дослідної групи, що на 23,53 %
менше, ніж у корів контрольної групи. 

Включення до основного раціону Альфасорбу
сприяло підвищенню заплідненості корів у першу ста-

теву охоту на 20 % і скороченню терміну від отелення
до запліднення на 61,7 діб (47,35 %).

Маса телят при народженні у дослідній групі була
вище на 1,51 кг порівняно з масою телят контрольної
групи, а захворюваність новонароджених на диспеп-
сію скоротилася на 17,65 %.

Отже, кормова добавка Альфасорб введена додат-
ково до основного раціону сухостійним коровам про-
тягом останніх двох місяців тільності, позитивно
вплинула на перебіг їх відтворної функції. 

Одним із важливих напрямків інтенсифікації мо-
лочного скотарства є пошук ефективних засобів підви-
щення продуктивності корів та покращення якості їх
продукції. З цією метою, була проведена ветеринарно-
санітарна оцінка молока дослідних тварин за викори-
стання у годівлі Альфасорбу. Показники молочної
продуктивності корів за використання у годівлі кормо-
вої добавки Альфасорб представлено у табл.4.

Таблиця 3 

Показники відтворної здатності корів (M±m, n=15)
Показники Група

контрольна дослідна

Нормальні пологи, голів 9 (64,70 %) 13 (88,23 %)

Затримання посліду, голів 6 (35,29 %) 2 (11,76 %)

Термін відновлення статевої циклічності після отелення, днів 59,3±5,48 40,2±6,21

Заплідненість в першу статеву охоту, % 53,3 73,3

Тривалість періоду від отелення до запліднення, днів 141,7±25,88 74,6±5,64

Маса телят при народженні, кг 29,26±0,66 30,77±0,57

Захворюваність телят на диспепсію, голів 10 (58,82 %) 7 (41,17 %)

Таблиця 4

Молочна продуктивність дослідних корів (M±m, n=15)
Показники Група

контрольна дослідна

Порівняльний період (20 днів)

Середньодобовий надій молока, кг 15,67±0,27 15,50±0,35

Надій за зрівняльний період, кг 313,62±0,23 310,11±0,28

Вміст жиру, % 3,70±0,04 3,71±0,05

Вміст білка, % 3,11±0,03 3,11±0,04

Загальна кислотність, °Т 17,5±0,35 17,3±0,32

Густина, кг/м3 1028±0,40 1029±0,35

Дослідний період (60 днів)

Середньодобовий надій молока, кг 14,15±0,29 14,97±0,31

Надій молока за дослідний період, кг 849,49±16,19 898,25±15,37

Вміст жиру, % 3,71±0,04 3,79±0,05

Вміст білка, % 3,11±0,03 3,19±0,03

Загальна кислотність, °Т 17,3±0,49 17,1±0,32

Густина, кг/м3 1029±0,23 1028±0,35
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Проведені дослідження показали, що через 2 місяці
(3-4 місяці лактації) після згодовування Альфасорбу
середньодобовий надій корів дослідної групи переви-
щував на 0,82 кг (5,79 %; td=1,95, р>0,05) тварин
контрольної групи. При цьому, за валовим надоєм мо-
лока за дослідний період, тварини дослідної групи пе-
ревершували корів контрольної групи на 48,76 кг, чи
на 5,74 % (td=1,33, р>0,05).

Одночасно відмічали поліпшення хімічного складу
молока – підвищився вміст жиру в дослідній групі на
2,16 % (td=1,09; р>0,05) і білка – на 3,85 % (td=1,90,
р>0,05).

У корів контрольної групи вміст жиру у молоці за
період досліду підвищився на на 0,27 %, а вміст білка
не змінився, а так і залишився на тому ж рівні — 3,11 %.
Можливо, на даному етапі досліду мало місце впливу
кормового чинника. 

Фізико-хімічні показники молока дослідних корів
(густина, кислотність) не піддавалися значним змінам
і відповідали вимогам ДСТУ 3662-97 «Молоко ко-
ров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі».

Проведені розрахунки економічної ефективності
показали, що включення до складу раціону корів до-
слідної групи кормової добавки Альфасорб дозво-
лило отримати від них за період досліду на 69,34 кг
(7,44 %) більше молока базисної жирності, ніж від
корів контрольної групи та  підвищити рівень рента-
бельності виробництва молока на 5,95 % (табл. 5).

Висновки
1. Згодовування кормової добавки Альфасорб су-

хостійним коровам нейтралізувало негативну дію мі-
котоксинів і сприяло підвищенню рівня загального
білка та зниженню вмісту холестерину, сечовини і ак-
тивності ферментів АлАТ та АсАТ, що можливо розгля-

дати як нормалізацію обмінних процесів в організмі
тварин.

2. Кормова добавка Альфасорб введена додатково
до основного раціону сухостійним коровам протягом
останніх місяців тільності, позитивно вплинула на пе-
ребіг їх репродуктивної функції, масу телят при народ-
женні та їх захворюваність на диспепсію.

3. Включення до складу раціону дійних корів до-
слідної групи кормової добавки Альфасорб дозво-
лило отримати від них за період досліду на 69,34 кг
(7,44 %) більше молока базисної жирності, ніж від
корів контрольної групи, що сприяло підвищенню
рівня рентабельності виробництва молока на 5,95 %.
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Таблиця 5

Економічна оцінка результатів досліджень
Показники Група

контрольна дослідна

Надій молока за дослідний період, кг 849,49±16,19 898,25±15,37

Вміст жиру в молоці, % 3,73±0,04 3,79±0,05

Кільксть молока базисної жирності, кг 931,94 1001,28

Вартість 1 кг молока, грн. 8,5 8,5

Отримано коштів, грн. 7921,49 8510,92

Загальні витрати, грн. 6887,36 7035,72

Прибуток, грн. 1034,13 1575,20

Рівень рентабельності, % 15,01 20,96
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Продовжуємо знайомити читачів із нормами
законодавства України, що регламентують
діяльність пасік, виробництво медової
продукції та бджільництва взагалі.

У першій частині цього матеріалу ми публікували
роз’яснення фахівця з впровадження стандартів, про-
відного аудитора систем менеджменту якості Андрія
Гармаша щодо норм одного з основних Законів
України у сфері виробництва — ЗУ №771 «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів».

Наступна частина матеріалу буде присвячена
огляду основного «бджолярського» закону та інших
підзаконних актів, що визначають умови для виробни-
ків і переробників меду та медової продукції, про які
Андрій Гармаш розповів під час тематичного вебінару,
організованого  Українським проектом бізнес-роз-
витку плодоовочівництва (UHBDP).

Наказ Мінагрополітики № 491:
ветеринарно-санітарні вимоги 
у бджільництві
Документом, що встановлює ветеринарно-санітарні

правила щодо утримання й експлуатації потужностей
(об’єктів), приймання, переробки, зберігання та транс-
портування продуктів бджільництва, є наказ Мінагро-
політики від 08.08.2012  № 491 «Про затвердження
Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей
(об'єктів) з виробництва продуктів бджільництва».

Фахівці стверджують: хоч цей документ був при-
йняти не так давно, але, на жаль, він більше описує ви-
моги до потужностей з переробки продукції бджільниц-
тва, аніж до малих виробників первинної продукції.

Нині фахівці готують нову редакцію цього норма-
тивно-правового акта, аби врахувати й прописати ви-
моги саме для малих виробників продукції бджіль-
ництва.

Натомість усім виробникам теж варто ознайоми-
тися із цим документом, аби знати основні принципи
та розуміти своє місце в контексті відповідності описа-
ним нормам.

Закон № 1492: про бджільництво
Головним законом для кожного бджоляра є Закон

України від 22.02.2000 № 1492-III «Про бджільництво».
Усі пасічники мають добре орієнтуватися в нормах
цього документа з усіма змінами і доповненнями.

У документі прописані загальні положення щодо
функціонування галузі, основні аспекти її державного
управління та регулювання, усе про заняття бджіль-
ництвом, продукти бджільництва та їх використання,
регламентацію професійної дільності та фінансування
заходів у галузі бджільництва, охорони бджіл, а також
відповідальність за порушення законодавства у галузі
бджільництва.

Бджола «в законі», 
або Вимоги 
до виробництва
меду в Україні

Частина 2

КО
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Наприклад, стаття 19 розділу IV цього закону вка-
зує, що всі продукти бджільництва перед їх реаліза-
цією повинні бути передані для санітарно-ветери-
нарної експертизи. Ці вимоги перетинаються з вимо-
гами закону № 771, про який ішла мова вище, у кон-
тексті проведення аналізів продукції на ринку. Однак у
законі про бджільництво законодавці висувають до-
даткові вимоги до тих, хто виробляє та переробляє
продукцію бджільництва.

До цих операторів ринку є обов'язкова вимога:
якщо вони продають свою продукцію не на агропро-
довольчому ринку і самостійно не контролювали свою
продукцію, то вони зобов'язані самостійно передати
свою продукцію на контроль уповноваженим відом-
ствам або організувати відповідну лабораторію на
своєму підприємстві. Виробник або переробник може
також визначити в себе на виробництві певні проміжки
часу відповідно, до яких він передаватиме свою про-
дукцію на ветеринарно-санітарну експертизу.

Важливо, що в законі про бджільництво описано
відповідальність за порушення вимог щодо ветери-
нарно-санітарної експертизи, тобто відповідальність
за ухилення від проведення такої експертизи або реа-
лізація продукції без відповідних висновків.

Наказ Мінагрополітики № 184: 
про документи у галузі бджільництва
У контексті правових актів у галузі бджільництва

варто відмітити наказ Мінагрополітики України від
20.09.2000 N 184/82 «Про затвердження нормативно-
правових актів з питань розвитку бджільництва».

Відповідно до цього документа було визначено та
затверджено такі документи:

• план породного районування бджіл;
• порядок видачі ветеринарно-санітарного пас-

порта пасіки;
• порядок реєстрації пасік;

• правила ввезення в Україну та вивезення за її
межі бджіл і продуктів бджільництва.

Отже, кожна пасіка повинна бути зареєстрована і
отримати свій ветеринарний паспорт відповідно до
цього наказу. Ця реєстрація відрізняється від отри-
мання експлуатаційного дозволу та про реєстрацію в
єдиному реєстрі виробничих потужностей. Зареєстру-
вати свою пасіку можна в регіональному відділенні
Держпродспоживслужби.

Закон № 20142: про держконтроль 
за дотриманням законодавства про харчові
продукти й добробут тварин
Закон України від 8.05.2017 №2042 «Про держав-

ний контроль за дотриманням законодавства про хар-
чові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя тварин» визна-
чає правові та організаційні засади державного конт-
ролю, що здійснюється з метою перевірки дотримання
операторами ринку законодавства про харчові про-
дукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, а
також законодавства про побічні продукти тваринного
походження під час ввезення (пересилання) таких по-
бічних продуктів на митну територію України.

Це великий нормативно правовий документ, де
описано обов'язки, повноваження Державної служби
з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, а також права виробника. Виробникам
варто знати всі вимоги цього закону, щоб мати мож-
ливість виправити чи усунути порушення. Адже саме
згідно з ним до них можуть бути застосовані санкції.

У цьому документі навіть регламентовано, коли ви-
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робник може не пустити перевіряючу особу
на виробництво. Так, якщо у перевіряючого
ветеринарного інспектора немає при собі
всіх необхідних документів, які встановлені
законодавчим актом, то виробник може про-
сто не пустити його до себе на виробництво.
Це, напевно, єдина умова, коли згідно із за-
конодавством ветеринарний інспектор може
не потрапити на підприємство.

Отож, відповідно до статті 65 ЗУ №2042
оператори ринку несуть відповідальність за
такі порушення:

Порушення Відповідальність Коментар Андрія Гармаша

Порушення встановлених законо- Штраф для юридичних Будьте уважні: дія цього закону
давством гігієнічних вимог до осіб — 10 м.з.п.* розповсюджується і на харчові
виробництва та/або обігу хар- для фізичних осіб- продукти для людей, і на корми
чових продуктів або кормів, підприємців — 6 м.з.п.* для тварин
якщо це створює загрозу для ж тут і далі м.з.п. — скорочення
иття та/або здоров’я людини від мінімальна заробітна плата
або тварини

Виробництво та/або обіг хар- Штраф для юридичних Якщо ви виробник харчової про-
чових продуктів або кормів осіб — 20 м.з.п. дукції, то обов’язково реєструйтеся
з використанням незареєст- для фізичних осіб- в реєстрі потужностей.
рованої потужності, якщо підприємців — 11 м.з.п. Або якщо ви переробник
обов’язковість її державної продукції бджільництва, то отри-
реєстрації встановлена законом муйте експлуатаційний дозвіл.

Інакше, коли у разі перевірки 
виявиться факт нереєстрації, то на 
вас накладуть відповідальінсть, 
у тому числі фінансову.

Виробництво, зберігання хар- Штраф для юридичних Якщо ви зобов'язані отримати
чових продуктів або кормів осіб — 30 м.з.п. експлуатаційний дозвіл, то зробіть
без отримання експлуатаційного для фізичних осіб- усе, щоб його отримати.
дозволу на відповідну потужність, підприємців — 20 м.з.п.
якщо обов’язковість його 
отримання встановлена законом
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Порушення Відповідальність Коментар Андрія Гармаша

Невиконання визначеного Штраф для юридичних Якщо ви переробник продукції,
законом обов’язку щодо впро- осіб — 30 м.з.п., то ви обов'язково у себе на вироб-
вадження на потужностях для фізичних осіб- ництві повинні впроваджувати та
постійно діючих процедур, підприємців — 15 м.з.п. розробляти дані процедури. Якщо
заснованих на принципах ви виробники первинної продукції,
системи аналізу небезпечних то тоді цей пункт вас не стосується.
факторів та контролю у критичних 
точках (НАССР)

Реалізація харчових продуктів Штраф для юридичних Якщо ми маркуємо продукцію, то
або кормів, маркування яких осіб — 8 м.з.п., ми подаємо всю інформацію, як 
не відповідає законодавству, для фізичних осіб- того вимагає закон. Крім того, якщо

якщо це створює загрозу для підприємців — 5 м.з.п. наносимо маркування, то ми
життя та/або здоров’я людини повинні бути зареєстровані
або тварини в реєстрі потужностей. Інакше ви-

робник відразу потрапляємо під 
статтю про порушення вимог від-
носно забезпечення маркування.

Порушення вимог щодо забезпе- Штраф для юридичних Коли бджоляр купує продукти для
чення простежуваності, передба- осіб — 8 м.з.п., пасіки на ринку або в спеціалізо-
чених законодавством про для фізичних осіб- ваних магазинах, то варто робити
харчові продукти та корми підприємців — 5 м.з.п. це офіційно — із чеками, наклад-

ними, які потім необхідно зберігати. 
А всю інформацію про це варто 
вносити у власний внутрішній 
документ, котрий пасічник має 
вести для своєї зручності.
Коли у вас є офіційний перелік по-
стачальників і підтвердження того, 
що ви купили продукцію для здій-
снення своєї діяльності, ви можете 
забезпечити виконання пункту про 
простежуваності на крок назад.
Аналогічно працюйте з докумен-
тами при продажу своєї продукції 
на заводи чи в магазини. Тим 
самим ви забезпечуєте простежува-
ність на крок вперед.
Ті ОСГ, фізичні особи,які продають 
свою первинну продукцію на ринку, 
мають же забезпечувати прове-
дення контролю в лабораторії.

Невиконання обов’язку щодо Штраф для юридичних
відкликання або вилучення осіб — 35 м.з.п.,
з обігу небезпечних харчових для фізичних осіб-
продуктів або кормів підприємців — 30 м.з.п.

Використання, реалізація незаре- Штраф для юридичних
єстрованих об’єктів санітарних осіб — 18 м.з.п.,
заходів або кормових добавок, для фізичних осіб-
якщо обов’язковість їх державної підприємців — 12 м.з.п.
реєстрації встановлена законом

Пропонування до реалізації або Штраф для юридичних
реалізація непридатних харчових осіб — 25 м.з.п.,
продуктів або кормів для фізичних осіб-

підприємців — 17 м.з.п.
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Порушення Відповідальність Коментар Андрія Гармаша

Пропонування до реалізації або Штраф для юридичних
реалізація харчових продуктів осіб — 40 м.з.п.,
або кормів, які є шкідливими для для фізичних осіб-
здоров’я людини або тварини підприємців — 25 м.з.п.

Пропонування до реалізації або Штраф для юридичних Зверніть увагу на цей пункт!
реалізація швидкопсувних харчо- осіб — 12 м.з.п., Держпродспоживслужба може
вих продуктів або кормів, строки для фізичних осіб- оштрафувати вас навіть тоді, коли
зберігання яких закінчилися, підприємців — 8 м.з.п. у продукта вийшов вказаний вами
якщо внаслідок цього харчові на етикетці термін його придат-
продукти або корми не стали ності, але він же не став фактично
шкідливими для здоров’я шкідливим для людини.
людини або тварини Тобто зберігає свої показники якості 

і безпеки на допустимому рівні, але 
при цьому просто закінчується 
термін реалізації

Пропонування до реалізації або Штраф для юридичних
реалізація харчових продуктів осіб — 5 м.з.п.,
або кормів, що не є швидкопсув- для фізичних осіб-
ними, мінімальні строки збері- підприємців — 3 м.з.п.
гання яких закінчилися, якщо 
внаслідок цього харчові продукти 
або корми не стали шкідливими 
для здоров’я людини або тварини

Порушення значень параметрів Штраф для юридичних
безпечності об’єктів санітарних осіб — 10м.з.п.,
заходів або кормів, встановлених для фізичних осіб-
законодавством про харчові підприємців — 5 м.з.п.
продукти та корми

Невиконання рішення посадової Штраф для юридичних Харчові продукти можна вважати
особи компетентного органу, осіб — 18 м.з.п., небезпечними в результаті прове-
його територіального органу про для фізичних осіб- дення аналізу даного продукту.
знищення небезпечного харчо- підприємців — 10 м.з.п. Якщо аналіз показав, що даний
вого продукту, допоміжних мате- продукт небезпечний, то його необ-
ріалів для переробки, небез- хідно знищити. При цьому продук-
печних кормів або кормових ція має бути знищена виробником
добавок за свій рахунок. Якщо трапилося, 

так що виробник не знищив небез-
печну продукцію, а Держпродспо-
живслужба виявила це, то до вас 
можуть бути застосовані штрафні 
санкції за невиконання припису

Реалізація продуктів, які ввезені Штраф для юридичних
(переслані) на митну територію осіб — 20 м.з.п.,
України як торговельні (вистав- для фізичних осіб-
кові) зразки або об’єкти наукових підприємців — 15 м.з.п.
досліджень відповідно до пункту 
5 частини восьмої статті 41 цього 
Закону, порушення вимог щодо 
їх знищення або вивезення (пе-
ресилання) за межі України або 
інших встановлених законодав-
ством правил поводження з ними
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Порушення Відповідальність Коментар Андрія Гармаша

Ненадання, несвоєчасне надання, Штраф для юридичних Недонесення інформації Держ-
надання недостовірної інформації осіб — 5 м.з.п., продспоживслужбі про те, що ваш
на вимогу посадової особи ком- для фізичних осіб- продукт став якоїсь причини небез-
петентного органу або його тери- підприємців — 3 м.з.п. печний, карається законом.
торіального органу Якщо після проведення аналізу було 

виявлено, що продукція небезпечна 
і ви як виробник прибрали її, зни-
щили з відповідними відмітками в 
документах, то питань до вас не 
буде. Але якщо вам заздалегідь ві-
домо було, що продукт не відпові-
дає вимогам, значить, ви від по-
чатку будете порушником закону і 
до вас будуть застосовані відповідні 
штрафні санкції.

Відмова в допуску посадової Штраф для юридичних Якщо ви необґрунтовано не пустили
особи компетентного органу або осіб — 10 м.з.п., до себе на виробництво держав-
його територіального органу до для фізичних осіб- ного ветеринарного інспектора, то
здійснення державного контролю підприємців — 7 м.з.п. цей же інспектор може оформити
з підстав, не передбачених зако- на вас той же самий припис за по-
ном, або інше перешкоджання її рушення законодавчого акта… І ви
законній діяльності також будете оштрафовані.

Єдина ситуація, коли ви на закон-
них підставах не пустите до себе на 
підприємство державного інспек-
тора, — це відсутність у нього зако-
нодавчо встановлених документів 
для проведення перевірки.
Графік планових перевірок мож-
на знайти на веб-сайті Держпрод-
сподивслужби в розділі Плани 
діяльності

Невиконання, несвоєчасне вико- Штраф для юридичних 
нання рішення головного дер- осіб — 50 м.з.п., 
жавного інспектора (головного для фізичних осіб-
державного ветеринарного інс- підприємців — 40 м.з.п.
пектора) про тимчасове припи-
нення виробництва та/або обігу 
харчових продуктів та/або кормів

Невиконання, несвоєчасне вико- Штраф  для юридичних 
нання законних вимог (приписів) осіб — 8 м.з.п., 
посадової особи компетентного для фізичних осіб-
органу, його територіального підприємців — 5 м.з.п.
органу щодо усунення порушень 
цього Закону, законодавства про 
харчові продукти та корми

Андрій Гармаш, фахівець із впровадження стандартів, провідний аудитор систем менеджменту якості

За матеріалами сайту uhbdp.org, Kurkul.com, 2019 р.
https://kurkul.com/spetsproekty/450-bdjola-v-zakoni-abo-vimogi-do-virobnitstva-medu-v-ukrayini-chastina-2
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Bonechar, команда-финалист MHP accelerator
2.0, предложила технологию переработки
костных отходов в фосфорные удобрения
путем термического преобразования. Стартап
позволяет решить две задачи:
агротехнологическую — производство
фосфорных удобрений, а также экологическую
— переработка отходов мясокомбинатов.
Подпишет ли стартап коммерческий договор с
«Мироновский Хлебопродукт» станет известно
5 сентября на финальном Demo Day. А пока
Latifundist.com расспросил команду Bonechar о
проекте и его перспективах.

Спрос рождает предложение
Bonechar — это семейный проект. Методику пре-

вращения костных отходов в фосфорные удобрения
предложили сотрудники Института возобновляемой
энергетики НАН Украины, отец и сын Владимир и Сер-
гей Клюс.

Сотрудники Института возобновляемой 
энергетики НАН Украины

Как рассказал Сергей Клюс, в целом над техноло-
гией переработки биомассы и твердых органических
отходов ученые работали последние 5–7 лет. Но пару
лет назад к ним обратились представители украинского
мясокомбината, которых интересовало производство
газа из отходов костей крупного рогатого скота. Влади-
мир и Сергей предложили свою экспериментальную
установку по производству горючего газа из твердых
растительных отходов. И тогда же стали испытывать
другие виды «сырья». В результате переработки кост-
ных, растительных отходов и отходов деревообработки
получили продукт, который по своим характеристикам
соответствовал концентрированному фосфорному
удобрению — двойному суперфосфату.

Этот результат вдохновил ученых. Владимир и Сер-
гей Клюс стали проводить исследования и с другими
видами остатков животноводства (пометом и т. д.) и
сравнивали получаемый карбонизат (уголь) с мине-
ральными удобрениями, которые есть на украинском
рынке. Как сказал Сергей Клюс, преимущество полу-
чаемого продукта в том, что это органическое удобре-
ние, по удобству использования сходное с минераль-
ным. Используемые в процессе переработки отходы
доступны и безопасны, в то время как сырье для про-
изводства суперфосфатов и NPK-удобрений часто со-
держит тяжелые металлы. Кроме того, преимущество
производства органических удобрений в практически
нулевой стоимости сырья.

Кроме животных отходов, экологически чистые
удобрения можно производить из биомассы и расти-
тельных отходов.

«В Украине минеральные фосфаты для производ-
ства удобрений отсутствуют, однако есть много костей
крупного рогатого скота, свиней и отходов птицевод-
ства, которые нужно утилизировать. Для животновод-
ства это проблема, и мы попытались ее решить», —
отметил Сергей Клюс.

Сергей Клюс, ученый

Ноль отходов: 
удобрения
из отходов 
птицеводства
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Технология газификации
Экспериментальная установка по переработке

твердых органических отходов называется пиролиз-
ным реактором. Для непосвященного человека это
такой себе мини-космический корабль — металличе-
ская «бочка» на трех ногах, зауженная кверху, с не-
большими круглыми отверстиями по окружности.

Пиролизный реактор
Объем экспериментальной установки примерно

100 л. Отходы загружаются в нижнюю часть реактора,
поджигаются и накрываются конусообразным купо-
лом. Температура горения в этой «печке» достигает
500–1000 градусов. Процесс переработки длится 2–4
часа в зависимости от объема и типа отходов и темпе-
ратуры в реакторе. За один запуск демонстрационная
установка может произвести 20 кг удобрений. Из 1 кг
костей получается приблизительно 200 г удобрений,
где 40–45% фосфора.

График изменения температуры в реактор
Собственно, в основе производства биоугля и го-

рючего газа из биомассы и твердых органических от-
ходов лежит способ частичной газификации топлива в
плотном слое. Энергоэффективность этой технологии
заключается в том, что температурный режим поддер-
живается вследствие сгорания части пиролизного газа,
который выделяется во время переработки топлива.
Технология может использоваться в двух режимах, в
зависимости от заданной температуры. В первом слу-
чае при частичной газификации (пиролизе — разложе-
нии органических природных соединений при
недостатке кислорода, — ред.) образуется биоуголь и
горючий газ. Если же используется второй режим пол-
ной газификации, получается, соответственно, только
горючий газ.

Газ может использоваться для получения тепла и
технологических процессов. А биоуголь является ад-
сорбентом. Благодаря своей пористой структуре он
удерживает влагу и полезные элементы. Поэтому уче-
ные утверждают, что внесение биоугля в почву помо-
гает компенсировать негативные процессы, вызванные
засухой. То есть благодаря этому природному адсор-
бенту растение может получать необходимую влагу и
микроэлементы.

За рубежом биоуголь изучают уже на протяжении
10 лет. В частности, в Чешской республике биоуголь
имеет соответствующие сертификаты, которые позво-
ляют вносить его в грунт в качестве адсорбента для по-
вышения урожайности.

Биоуголь из костей крупного рогатого скота
Украинские стартаперы также рассказали о том, что

в Европе есть установки, подобные той, которую они
используют. Но зарубежные агрегаты более сложные
и работают с большими затратами энергии. В частно-
сти, шведская компания выпускает оборудование для
переработки костных отходов в фосфорные удобре-
ния с содержанием питательных элементов, как в
двойном суперфосфате. А венгерское предприятие,
которое  работает на этом оборудовании, имеет раз-
решение на использование полученных удобрений на
всей территории ЕС. Шведские и венгерские исследо-
ватели утверждают, что использование концентриро-
ванных фосфорных удобрений из костей КРС
позволяет повысить урожайность культур на 15–30%.

Участие в Акселераторе
Как рассказал Сергей Клюс, они со своим проектом

практически случайно попали на Акселератор, органи-
зованный МХП, Agrohub и Radar Tech. Весной увидели
в рассылке приглашение принять участие в акселера-
ционной программе МХП, подали заявку со своей тех-
нологией переработки костных отходов в органичес-
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кие удобрения. Команду пригласили, и они прошли в
финал.

«В процессе подготовки в Акселераторе мы стали
развиваться, работать над тем, как нашу идею превра-
тить в бизнес-процесс, как внедрить технологию на
конкретном предприятии», — объяснил Сергей Клюс.

Ученые тестировали технологию на предприятии
МХП, птицефабрике «Ориль-Лидер». Полученные про-
дукты сейчас проходят анализ в лабораториях.  Пред-
варительные результаты показали высокое содержание
кальция, фосфора, магния, азота в удобрениях.

Владимир Клюс, ученый

Исследователи выяснили, что переработка костей
птицы в удобрения для птицефабрик не слишком ак-
туальна. Дело в том, что птицеводы делают из костей
птицы муку — товар, пользующийся спросом. То есть
сегодня переработка костей больше интересна мясо-
комбинатам, которые обязаны утилизировать кости
КРС и свиней. Во время акселератора ученые также
анализировали результаты переработки куриного по-
мета и отходов упаковки (гофролотков). К слову, вы-
яснилось, что биоуголь из птичьего помета по составу
соответствует комплексным органическим удобре-
ниям (25% калийных и 25% фосфорных). Понятно,
что куриный помет используется  как удобрение и без
переработки. Но у больших птицефабрик есть про-
блема с хранением этих отходов. А благодаря пиро-
лизной переработке масса помета уменьшается, но не
теряются полезные элементы. Сегодня стартаперы со-
средоточились на проблеме переработки отходов ин-
кубации.

Таким образом, акселератор дал команде Bonechar
не только полезный опыт, но и понимание проблем и
вызовов крупных предприятий. Стартаперы научились
четко и ясно доносить технические решения аудито-
рии. А также поняли, что их продукт действительно
интересует инвесторов.

Как отметил Сергей Клюс, самая большая про-
блема, с которой столкнулись этот и другие стартапы,
— трудности перехода от науки к бизнесу.

«Это проблема практически всех ученых: как от
формулы перейти к реализации. Просто в институтах
не учат, как продвигать свою идею. Сейчас мы это
осваиваем благодаря программе акселерации. Нам
объясняют, как нужно переформатировать работу,
чтобы можно было говорить на одном языке с бизне-
сом, как сделать технико-экономическое обоснова-
ние, рассчитать окупаемость и т. д. В этом самая
большая ценность акселератора», — поделился Сергей
Клюс.

Помимо усовершенствования технологии про-
изводства удобрений из органических отходов у стар-
тапа есть возможность изучить спрос на получаемый
продукт. По словам Сергея Клюса, агродепартамент
МХП заинтересовался новыми удобрениями. Но есть
еще масса нюансов, которые необходимо обсудить
практикам и ученым. Например, как вносить эти удоб-
рения в почву. Есть варианты: с помощью машин, ко-
торые разбрасывают влажный куриный помет, или
другой агротехники.

«Нам важно услышать точку зрения агрономов
МХП, а также других потребителей. Для этого необхо-
димо изучать рынок», — объяснил Сергей Клюс.

В промышленных масштабах
Как уже говорилось, технология может быть инте-

ресной для мясокомбинатов, птицекомбинатов, жи-
вотноводческих ферм. Причем этот способ
переработки применим как в небольших фермерских
хозяйствах, так и на крупных предприятиях.
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Сотрудники Института возобновляемой 
энергетики НАН Украины
Получив прикладной опыт на МХП, команда Bonechar планирует за-

пустить первую промышленную установку на предприятии группы. Для
этого необходимо сделать технико-экономическое обоснование, про-
ектирование и непосредственно технологическую линию. В дальнейшем
команда нацелена на промышленную реализацию своей идеи на украин-
ском рынке. По словам ученых, в Украине достаточно машиностроитель-
ных предприятий, которые смогут изготовить пиролизные установки
большего объема. По крайней мере, разработчики технологии старались
сделать оборудование максимально простым, чтобы его легко было про-
извести и эксплуатировать.

Алла Силивончик, Latifundist.com




