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Пітер ван Дорен: 
«Висока якість кормів - це 
основа кожного раціону»
Україна - аграрна країна, з величезними ресурсами, можливостями і сприятливими природно-кліматичними 
умовами. Ця країна повинна мати (і буде!) міцне молочне скотарство. 
Галузь, яка перебуває зараз в тяжкому становищі, починає потихеньку відроджуватися. 
Група компаній «АгроВет Атлантик» запросила з Нідерландів для роботи в Україні відомого фахівця, 
консультанта з годівлі та утримання ВРХ Пітера ван Дорена. Сьогодні він відповідає на наші запитання.

«Корми і Факти»: Вже майже 4 ро-
ки Ви працюєте в Україні.  Які, на 
Ваш погляд, особливості молочно-
го скотарства в Україні? 

Пітер ван Дорен: За 4 роки в мене 
була можливість побачити, що фер-
мерство в Україні дуже різноманітне. 
З одного боку, є гарно організовані з 
професійної точки зору господарст-
ва, які можуть працювати на висо-
кому рівні. З іншого боку, багатьом 
господарствам іще треба покращува-
ти менеджмент, аби підвищити про-
дуктивність. Але дійсно прогресивні 
фермери розуміють, що саме потріб-
но робити для створення прибуткової 
ферми. 

КіФ: Які заходи необхідно вжи-
ти, щоб покращити ситуацію з 
поголів’ям великої рогатої худоби 
в Україні, щоб зберегти поголів’я, а 
не вирізати?  

ПвД: В Україні є дуже гарні умо-

ви для утримання корів. Тут доступ-
ні ключові фактори - такі як земля та 
людський потенціал. Усе інше можна 
організувати, здобуваючи знання у 
співпраці з партнерами, в яких вже 
є гарна база. Важливо постійно удо-
сконалюватися як у напрямку прода-
жів, так і у створенні власне молочних 
продуктів. 

КіФ: Розкажіть про типовий ал-
горитм співпраці з господарством. 
З якими питаннями звертаються 
тваринники? Як ви їм допомагаєте? 

ПвД: Здебільшого фермери про-
сять нас допомогти покращити ре-
зультати на їх господарствах. А саме, 
такі аспекти як виробництво молока, 
також здоров’я корів, вирощування 
телят та покращення фертильності. 
Зазвичай, ми намагаємося допомогти 
фермам знаннями: ми прагнемо бути 
обізнаними, поважними та надійними 
партнерами. Компанією, яка пропонує 
найсучасніші раціони, найсучасніші 
продукти і найсучасніші уявлення про 
управління фермою. 

Ми ділимося знаннями з метою 
покращення технічних та фінансових 
результатів господарства. 

Типового алгоритму співпраці з 
господарствами не існує. Кожна фер-
ма має свої  власні, специфічні потре-
би. Зазвичай відвідування ферми зай-
має півдня. Це майже як аудит, метою 
якого є визначити, де і що можна по-
кращити. Ми оцінюємо: корів в стійлі 
(сигнали корів), корми (якість, запах, 
наявність, результати аналізу від на-
шої лабораторії BLGG) та аналізуємо 
усі базові дані такі як виробництво 
молока, жири, білки, фертильність та 
дані про стан здоров’я. Ґрунтуючись 

на цій інформації, ми розробляємо 
раціони для всіх груп корів і даємо по-
ради щодо покращення менеджменту.

Але загальною рисою усіх наших 
візитів є те, що скрізь ми вислуховує-
мо людей та разом із ними обговорює-
мо проблеми, аби віднайти найкраще 
рішення. 

КіФ: Наближуються сезонні часи 
переходу зі стійлового утримання 
корів на пасовища з відповідними 
особливостями раціону. Розкажіть, 
як «плавно» перевести тварин на 
зелений корм з мінімальними за-
грозами щодо проблем травлення. 

ПвД: Коли корови виходять на ву-
лицю і починають їсти свіжу траву з 
пасовища, дуже важливо прийняти 
цей перехід до уваги. Загалом реадап-
тація корів до нового раціону займає 
близько 2-ох тижнів.

У цей період дуже важливо слідку-
вати за кількістю та якістю трави, яку 
даєте корові, чи вона з’їдає на пасо-
виську. Необхідно брати до уваги й 
вид раціону. Починайте випас корови 
з декількох годин, поступово збіль-
шуючи цей час. 

Крім того, дуже важливо знати 
якість і склад пасовищної трави. Він 
може дуже варіюватися залежно від 
тривалості світлового дня, температу-
ри повітря чи стадії росту. Рівень білка 
у траві може коливатися від 15 до 25%. 
Те саме стосується і цукру, він може 
бути від 5 до 25%. А це дуже суттєво 
впливає на годівлю.   

Саме тому ми допомагаємо клі-
єнтам, беручи зразки свіжої трави до 
нашої лабораторії BLGG AgroXpertus, 
і завдяки отриманій інформації скла-
даємо програму годівлі для перехід-
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ного періоду до пасовищного сезону. 
Наприклад, у Нідерландах у квітні на 
пасовищний режим харчування пере-
водиться близько 60-70% корів. 

КіФ: У зв’язку з тим, що сьогодні
особливого значення набуває пов-
ноцінна збалансована годівля, су-
часне тваринництво потребує не 
просто кормів, а кормів із заданою 
якістю, з певним змістом обмінної 
енергії і сирого протеїну. Що ми ма-
ємо на практиці? Наскільки відпові-
дає цим вимогам стан кормовироб-
ництва в Україні?

ПвД: В Україні є досить широкі мож-
ливості для поліпшення кормовироб-
ництва - як за якістю, так і за кількістю.

Візьмемо, наприклад,  кукурудзя-
ний силос: минулого місяця на вистав-
ці Agro Animal Show ми оголосили 
переможця конкурсу «Кукурудзяний 
Оскар 2016». На заході були представ-
лені середньостатистичні аналітичні 
результати дослідження кукурудзяно-
го силосу, вирощеного в Україні. Для 
мене було досить дивним, що в укра-
їнському силосі такий низький серед-
ній рівень крохмалю - всього 22%. 
Для порівняння, в Нідерландах ана-
логічний показник становить близько 
36-37%. Але ж така різниця – це додат-
кові 3-5 кг молока на корову  в день!

Також добре було б розуміти, що 
низька кількість крохмалю інколи 
свідчить і про малу кількість силосу, 
заготовленого на гектар. Немає крох-

малю - немає продукту. Я дуже споді-
ваюся, що застосовуючи прогресивні 
знання, ви зможете збільшити кіль-
кість заготовленого силосу на 20-25%.

КіФ: Що змінилося в технологі-
ях складання кормів, програмах 
годівлі та асортименті кормів за 
останні роки?

ПвД: В цьому напрямку багато чого 
змінилося. Годівля тварин безперерв-
но розвивається!

Зокрема, у програмі годівлі корів 
ми розробили і впровадили лінійку 
продуктів без фосфору. У більшості 
раціонів елементи фосфору присут-
ні, тож немає ніякої необхідності до-
давати їх ще й в мінеральні добавки. 
Фосфор є відносно дорогим мінера-
лом. Тому оптимальна збалансована 
годівля краща і для економіки госпо-
дарства, і для корови, і для навколиш-
нього середовища.

Ще одним важливим напрямком 
розвитку є наші інвестиції в навчання 
співробітників. Ми провели навчання 
з сертифікацією для 12 спеціалістів на-
прямку «ВРХ» та 7 спеціалістів напрям-
ку «Свині» ГК «АгроВет Атлантик». Всі 
ці спеціалісти можуть самостійно 
створювати раціони під індивідуальні 
потреби ферми, але наші голландські 
експерти підтримують їх і надають 
консультації в разі необхідності. Усе 
це допомагає нам створювати нові 
продукти для своїх клієнтів. Завдяки 
такому підходу на багатьох господар-

ствах нам вже вдалося значно поліп-
шити результати. 

Восени минулого року ми презен-
тували нову 3-х фазову програму годів-
лі молодняку від народження до 12 кг. 
У багатьох господарствах України від-
годівля поросят відбувається шляхом 
однофазової годівлі в цей період. Зав-
дяки ж використанню 3-х фазової го-
дівлі можна отримувати кращий ре-
зультат, який при цьому буде більш 
економічно вигідний.

КіФ: Що для фермерів рента-
бельніше: заготовляти зелений 
корм або сіно, робити комбікорми 
самостійно, чи купувати все це на 
стороні?

ПвД: Це питання індивідуальне для 
кожного господарства і залежить від 
ситуації. У будь-якому випадку, фер-
мери  завжди вимушені купувати пев-
ну частину інгредієнтів для повноцін-
ної годівлі, оскільки виготовляти все 
самостійно не можливо. 

Взагалі, звісно ж краще самостійно 
вирощувати фуражні та грубі корми. 
Наприклад, такий продукт, як кукуру-
дзяний силос можна легко заготувати 
на фермі. Інша справа - соєвий шрот. 
Перед тим, як дати його коровам по-
трібно пройти цілий шлях. Тут вже 
працює інша схема: необхідно вирос-
тити соєві боби, продати на обробку і  
вже потім придбати соєву муку.

В будь-якому випадку, важливим 
фактором залишається висока якість 
кормів. Це основа кожного раціону. 
Тому заготівля кормів високої якості 
для годівлі тварин є першочерговим 
завданням кожного господарства.

КіФ: Показники якості молока в 
Україні поступово наростають і осо-
бливим попитом на ринку користу-
ється молоко «екстра»-класу. Які 
рекомендації Ви б дали по годівлі 
високопродуктивних корів, що да-
ють якісне молоко?

ПвД: Якщо господарство планує 
виготовляти молоко високої якості, 
фермер повинен врахувати багато 
факторів і розуміти, що все повинно 
бути зроблено правильно. Якість кор-
мів, організація і підготовка годівлі, 
генетика, вирощування телят - все по-
винно бути організовано на високому 
професійному рівні.

Найголовніше, насправді, менталі-
тет, бажання змінюватися на краще і 
розуміння того, що виробництво мо-
лока - це біологічний процес. 
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