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Робота конференції проходила в 
двох паралельних секціях: «Зо-
отехнія» та «Ветеринарія». До 

виступів були запрошені як вітчизняні, 
так і іноземні спікери. Це дало можли-
вість і про своє розповісти, і новому 
повчитися. На сьогоднішній день га-
лузь скотарства знаходиться не в най-
кращому стані, але в нас є всі перспек-
тиви для її подальшого розвитку та 
процвітання. І саме такі заходи дають 
можливість реально оцінити основні 
проблеми і знайти рішення на питан-
ня, які турбують спеціалістів. 

Не дивлячись на те, що осінні міся-
ці і так виявились плідними на різні се-
мінари та виставки, редакція журналу 
«Корми і Факти» із задоволенням вирі-
шила виступити інформаційним парт-
нером і експонентом даної конферен-
ції, і не дарма. Профільних заходів по 
темі ВРХ не так вже й багато в Україні, 
то ж ми з впевненістю можемо похва-
лити організаторів за ініціативу, інфор-
мативність, цікавість та гостинність.

Відкрила конференцію та виступи-
ла з привітальним словом директор 
компанії «Центр здоров’я, репродукції 
та селекції» Наталя Зуріліна. Всього в 
рамках конференції прозвучало 19 до-
повідей, які широко охоплюють всі ас-

пекти молочного і м’ясного скотарства.
В секції Зоотехнія розглядалися 

теми, що стосувались селекції, утри-
мання та інновацій. До виступу бу-
ли запрошені: Cyril Josse, представ-
ник французької компанії Evolution 
International, з темою «Селекція по-
французьки, досягнення та застосу-
вання в Україні», цікавим було почути 
про досвід у розведенні Голштинської 
породи корів французькими ферме-
рами, а також про їх здобутки та пла-
ни на майбутнє; Степанович В.О., кон-
сультант по здоров’ю та годівлі корів, 
Благодійна організація «ЛАДС», з те-
мою «Індивідуальні аналізи молока від 
корів. Навіщо?», в якій було порушено 
питання основних причин втрати при-
бутку в утриманні ВРХ, та розкрито 
твердження, що «…успішною і високо-
прибутковою ферма стає тоді, коли на 
фермі запроваджують систему управ-
ління здоров’ям корів»; Alessandro 
Ravanelli, технічний консультант ком-
панії «Intermizoo», з темою «Лінійна 
оцінка – як один з інструментів вдо-
сконалення поголів’я» - розповів про 
те, як правильно за допомогою ліній-
ної оцінки відбирати корів з більш ви-
сокими показниками продуктивності, 
бо з такими тваринами легко працюва-

ти, вони більш стійкі до порушень або 
захворювань, менш вимогливі до умов 
утримання; Неборачик В.В., дирек-
тор з тваринництва СТОВ «Промінь», 
у своєму виступі «Менеджмент стада. 
Як отримати 40 л?» детально розповів 
про роботу свого підприємства, звер-
нув увагу на практичні аспекти в утри-
манні ВРХ, які допомагають успішно 
розвивати свою справу; Седляр А.О., 
лікар ветеринарної медицини ФГ «Ма-
їс», розповів про досвід використання 
приладу AlphaVision, який допомагає 
діагностувати та виявити корів, що не 
підлягають осіменінню, тема: «Інно-
вації, які працюють в Україні. Досвід 
використання Alpha Vision»; Пелих Ка-
терина, лікар ветеринарної медицини 
ТОВ «СК Восток», з темою «Порівняння 
застосування системи автоматичного 
виявлення охоти у корів AfiAct-II, з ві-
зуальним виявленням»; Пономарен-
ко В.П, директор з розвитку компанії 
«УВТ», з темою «Інтеграція програм з 
управління стадом в програму 1С»; 
Чайковський П., ТОВ «Каргілл Енімал 
Нутрішн», Польща, з темою «Мікро-
скопія кормів та інгредієнтів. Викриття 
фальсифікацій».

Секція Ветеринарія була не менш 
цікавою та насиченою. Зі своїми до-
повідями виступили: Недвіга Вікто-
рія, кандидат вет. наук, ветеринарний 
лікар ТОВ «КРКА Україна», з темою 
«Профілактика та лікування маститу у 
корів», - тема доволі-таки цікава, бо це 
захворювання є одним з найчастіших 
проблем в багатьох господарствах, за 
статистикою 50 корів із 100 протягом 
року хворіють на мастит, тому в своє-
му виступі пані Вікторія детально про-
аналізувала статистику захворювання, 
причини і наслідки, та розповіла про 
препарати, які пропонує ТОВ «КРКА 
Україна» для лікування та профілак-
тики маститу; Misha Savik, представ-
ник компанії IMV Technologies, France, 
з темою «УЗД діагностика – бачимо, 
розуміємо, реагуємо», розповів про 
різноманітні патології репродуктив-
ної системи, які можна діагностувати 
за допомогою УЗД сканера, та надав 

Скотарству в Україні – бути!
11-12 жовтня 2017 року в Одесі відбулася міжнародна конференція «ВРХ – Селекція. Менеджмент. 
Здоров’я». Захід пройшов у готельному комплексі «Ok Odessa Hotel», розташованому на березі 
Чорного моря. Організатор – Центр здоров’я, репродукції та селекції.

інструменти, як це робити правильно; 
Мельник А.А., технолог НВП «Еко-Кра-
їна», з темою «HooF PRO - професіонал 
копитної справи», важливість цієї те-
ми полягає в тому, що захворювання 
кінцівок – це одна з основних причин 
вибраковки високопродуктивних тва-
рин, на здоров’я копит впливають різні 
фактори: годівля, утримання, генети-
ка, догляд, тому для високопродуктив-
них корів потрібно створити комфорт; 
Зубко Р.Ф., ТОВ «Агросервіс ЛТД», з 
темою «Діарея у телят неонатального 
періоду», проблема діареї є найбільш 
небезпечним захворюванням телят, 
бо призводить до серйозних еконо-
мічних збитків (у кращому випадку це 
недоотримані прирости, витрати на 
лікування, в гіршому - падіж молодня-
ку), тому для того, щоб уникнути цього, 
необхідно знайти причину і усунути її; 
Кучерявенко Вікторія Вікторівна, ди-
ректор ТОВ «Смартбіолаб», кандидат 
вет. наук, старший науковий співро-
бітник, розповіла про «Комплексну 
діагностику хвороб ВРХ»; Подобєд Л.І., 
доктор с.-г. наук, професор інституту 
тваринництва НААНУ, з темою «Сучас-
ний напрямок профілактики кетоза у 
корів»; Мізик В.П., кандидат вет. наук, 
Кам’янець-Подільський державний 
агротехнічний університет, з темою 
«Лікування та профілактика метриту 
корів», Батуревич А., технічний кон-
сультант Ceva Sante Animale, з темою 
«Фізіологія статевого циклу корови – 
ключ до ефективного відтворення».

Другий день конференції охопив 
теми менеджменту та управління. До-
повіді проходили в Загальній секції. 
Доповідали: Козлов Д., бізнес-тре-
нер, корпорація «Артеріум», з темою 
«Як встигнути все? Основи тайм-
менеджменту» та Лифарь В.В., управ-
ляючий партнер «Бізнес-Мастер», з 
темою «Мотивація і управління персо-
налом нової епохи».

За два дні було почуто дійсно ба-
гато цікавого та корисного. Завдяки 
теплій діловій атмосфері, загальне 
враження від конференції склалося 
позитивне. Редакція журналу «Корми 
і Факти» вдячна організаторам за за-
прошення, і щиро сподівається, що 
зацікавленість в розвитку галузі ско-
тарства постійно буде зростати, і са-
ме такі профільні заходи допоможуть 
краще розуміти нові можливості, ді-
знатись про нові технології та впрова-
джувати різні інновації. 
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