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Можливо суттєве скорочення витрат 
на корми для молочного скотарства
Підвищення цін на корми призвело до зниження рента-
бельності світової молочної галузі у 2021 році. У 2022 році 
очікується деяке скорочення витрат на корми. Про це 
повідомляє dairynews.ru з посиланням на дані звіту USDEC.

«Минулого року спостерігався неймовірно високий попит 
на кукурудзу за кордоном, насамперед із боку Китаю, по-
ряд зі зниженням виробництва у країнах-експортерах, 
таких як Бразилія», — йдеться в повідомленні.

Очікується, що у 2022 році в Україні, Бразилії та Арген-
тині будуть добрі врожаї кукурудзи, що може знизити 
ціну на корми.

«Загалом, ми очікуємо, що в океанських перевезеннях має 
відбутися деяке ослаблення, але ми не очікуємо повер-
нення до витрат на 2019 рік чи надійності перевізника. 
Вступаючи у 2022 рік, ми вважаємо, що посилення подат-
ково-бюджетної політики, підвищення відсоткових ста-
вок призведуть до того, що попит на споживчі товари 
повернеться до передпандемічного рівня», — коментує 
Стівен Кейн, аналітик USDEC.

Джерело: dairynews.ru

Danisco представила технологію 
покращення засвоюваності крохмалю
Danisco Animal Nutrition розширила свій портфель кормо-
вих продуктів для жуйних тварин, представивши новий 
фермент на ринку США. Новий продукт призначений для 
покращення засвоєння крохмалю великою рогатою худо-
бою, яку годують кукурудзою, що не пройшла термічну 
обробку парою. ВРХ не перетравлює весь крохмаль, який 
вона споживає, коли її годують кукурудзою.

«Щоб збільшити рівень перетравлення крохмалю в шлун-
ково-кишковому тракті з 90% до майже 100%, більшість 
великих спеціалізованих відгодівельних майданчиків об-
робляє кукурудзу або сорго парою. Проте такий підхід 
потребує часу та робочої сили. Він також вимагає доро-
гого обладнання та палива», - зазначають представники 
компанії, додаючи, що при використанні нового фермен-
ту потреба у термічній обробці відпадає.

Джерело: Feed Navigator

Прогноз зростання української 
економіки на 2022 рік
Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 
5% до 7,7%, зважаючи на реалізацію низки проінфляційних 
чинників. Зокрема, світові ціни на енергоносії залишати-
муться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це 
не лише тиснутиме на виробничі витрати бізнесу, але й 
потребуватиме поступової корекції тарифів на житло-
во-комунальні послуги. Зберігатиметься й значний ціно-
вий тиск з боку країн — торговельних партнерів України, 
у яких інфляція лише наближається до пікових значень.

Олена Єфімова,
головний редактор

Коров'яче потомство, якого б напряму продуктив-
ності ми не розглядали худобу – молочного чи м'яс-
ного – має бути здоровим і активним, добре рости. 
Правильне вирощування телят є запорукою отри-
мання здорової великої рогатої худоби. Сама по собі 
технологія начебто і не складна, але вимагає ретель-
ності та точного дотримання всіх норм. Адже теля 
потребує особливого догляду та збалансованого 
харчування, а способи вирощування та методи утри-
мання можуть бути різними.
Як забезпечувати раціональне вирощування, хоро-
ше здоров'я, збалансоване годування та які методи 
та обладнання використовувати для утримання те-
лят – тема цього номера.
Перспективна технологія спрямованого вирощуван-
ня молодняку в молочному скотарстві на стор. 24-26 
розглядається фахівцями Херсонського державного 
аграрно-економічного університету. Вона включає 
технологічну схему вирощування нетелей, чіткий 
план росту і розвитку молодняку в різні вікові періо-
ди, норми годівлі тварин, схему випоювання телиць 
до шестимісячного віку, раціони годівлі ремонтного 
молодняку, розрахунки показників ремонту гурту 
і середньорічного поголів’я, рекомендації із забез-
печення необхідних умов для інтенсивного вирощу-
вання високопродуктивних молочних корів. Почи-
тайте – цікаво!
Повнозмішаний раціон для телят – модна тенденція 
або останній аргумент? Відповідають автори на стор. 
27-29 та радять: «На вирощуванні телят пріоритетом 
є інтенсивний старт для зростання з метою макси-
мально використовувати фазу розмноження клітин 
для оптимального розвитку органів; використову-
вати найкращий час з точки зору економічності по-
живних речовин для швидкого зростання організму; 
замінити молочне пійло якнайшвидше на рослинну 
та дешевшу кормову сировину».
Потреби телят у поживних речовинах, імунітет мо-
лочних телят, особливості травлення у телят в мо-
лозивний та молочний періоди, різні погляди на 
випоювання телят молозивом, рекомендації по 
утриманню телят взимку, індивідуальні будиночки 
для телят – про це читайте у даному зимовому випус- 
ку «Журналу про корів». 
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Крім того, прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік 
переглянуто з 3,8% до 3,4%. Економіку підтримають спо-
живчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. 
Натомість вагомим стримуючим чинником залишати-
меться напружена геополітична ситуація, що негативно 
впливатиме на інвестиційні рішення. 

Джерело: Прес-служба НБУ

Чи продовжить молочний 
сектор трансформацію?
Згідно оприлюднених попередніх даних ДССУ, загальна чи-
сельність корів в Україні станом на 1 січня 2022 року змен-
шилася на 6,6% — до 1 млн 563,3 тис. голів.

В тому числі, в промислових господарствах утримували 
422,1 тис. голів корів, що на 0,4%, або 1,8 тис. менше, ніж 
на відповідну дату минулого року.

Суттєве падіння відзначають у господарствах насе-
лення. Там утримують 1 млн 141,2 тис. голів корів, що 
на 8,6%, або 107,9 тис. менше, ніж торік. Загалом сили 
розподілилися наступним чином: 27% всього поголів'я 
сконцентровано в промислових господарствах, а 73% — 
в домогосподарствах. 

«2022 рік має стати переломним у визначенні подальшо-
го вектора руху розвитку молочної галузі. Чи зможе вона 
продовжити якісну трансформацію надалі чи зупинить-
ся на півдороги — буде видно вже в першому півріччі цьо-
го року. Найбільшу роль тут покладають на основного 
рефері — державу. Чи буде достаньо підтримки з її боку 
для розвитку молочної галузі, чи будуть ефективними 
екстрені заходи на період світвої енергетичної кризи та 
інфляції, чи буде збалансованоо торгівельні практики в 
ланцюжку виробник-переробник-мережа збуту? — цілий 
комплекс заходів, їх оперативність і збалансованість 
будуть визначати подальшу долю молочного скотар-
ства», — підсумовує аналітик Асоціації виробників моло-
ка Яна Лінецька

Джерело: Прес-служба Асоціації виробників молока

Мінагрополітики України внесло 
зміни до переліку соціально 
значущих продуктів харчування
Міністерство аграрної політики та продовольства 
України внесло зміни до переліку суб'єктів господарюван-
ня, які виробляють продовольчі товари, що мають сут-
тєву соціальну значимість. Про це 19 січня повідомила 
прес-служба відомства.

Як уточнюється в повідомленні, наказом від 18.01.2022р. 
№19 до зазначеного переліку включено виробників бо-
рошна пшеничного, молока пастеризованого, хліба жит-
ньо-пшеничного, яєць курячих, птиці (тушка куряча) й олії 
соняшникової. 

Відповідні зміни також внесено до наказу Мінагрополіти-
ки України від 5 січня 2022 р. №3, яким затверджено список 

підприємств, основним видом діяльності яких є виробни-
цтво продовольчих товарів, що мають суттєву соціаль-
ну значимість.

Джерело: АПК-Інформ

Україна має вийти на виробництво 
8 млн т молока у рік
В Україні потрібно вийти на виробництво 6 млн т моло-
ка у промисловому секторі та 2 млн т — у секторі ма-
лих сімейних ферм. Про це заявив міністр АПК Роман Ле-
щенко. За його словами, наразі гостро стоїть питання 
захисту ринку від імпорту. Роман Лещенко зазначив, що 
налаштований у цьому напрямку категорично. «Ми про-
водимо відповідні розслідування, дивимось аналітику, але 
я хочу сказати, що ми точно будемо захищати свій ринок. 
Особливо гостро це стосується сирної продукції, імпорт 
якої зростає в геометричній прогресії. У нас протягом січ-
ня-квітня цього року імпортовано сирної продукції на 120 
млн грн, це при тому, що минулого року станом на цей час 
імпорт складав 90 млн грн», — сказав міністр.

Джерело: АgroРolit.com

Україна повинна слідувати ЄС   
у ставленні до використання пестици-
дів, харчових добавок та добрив
Європейський Союз провадить політику більш пильного 
відношення до використання пестицидів, харчових доба-
вок, добрив. Україна має не відставати від ЄС у цьому пи-
танні. Про це повідомила Владислава Магалецька, голова 
Держпродспоживслужби. Наразі Держпродспоживслужба 
активно проводить роботу по введенню європейських 
норм в секторі якості води, використання пестицидів, 
харчових добавок, наведення порядку з БАДами та ін-
шими речовинами на ринку України. Цього року Україна 
зробила два дуже важливих кроки в питаннях створення 
нових стандартів здорового життя за європейськими 
нормами, зокрема:

 =  Перший — це нові стандарти щодо вмісту у продук-
тах хімікату хлорпірифосу.

 =  Другий — обмеження вмісту фосфатів у мийних засобах.
Джерело: liga.net

Вогнища губкоподібної енцефалопатії 
ВРХ виявили в 5 країнах
Так, по два осередки зареєстрували у Бразилії та Іспанії, 
по одному — у Великій Британії, Німеччині та Канаді. 
Губкоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби, ві-
дома також як коров'ячий сказ, є пріонною хворобою, що 
викликає незворотні зміни в мозку тварини. Коров'ячий 
сказ вперше з'явився у Великій Британії у 1980-х роках, він 
поширився у багатьох країнах світу. Причиною стало те, 
що фермери годували худобу м'ясо-кістковим борошном 
мертвих та інфікованих тварин. У людей пріони, що по-
трапили в організм з м'ясом зараженої тварини, можуть 
викликати хворобу Крейтцфельдта — Якоба — анало-
гічне коров'ячому сказу смертельне ураження мозку.

Джерело: dairynews
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