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Новини АПК

Мікотоксини зіпсували комбікорми у Європі 
Екстремальні погодні умови в Європі у 
2021 році стали причиною підвищення 
середнього рівня мікотоксинів у 
кормових культурах, зазначається у 
дослідженні компанії Alltech, проведе-
ному спільно з SGS.
Для аналізу було взято трохи менше 
1200 зразків ячменю, пшениці, кукуруд-

зи, кукурудзяного силосу, трав’яного 
силосу, сінажу з люцерни, тритикале та 
цільнозернового силосу. Зразки збира-
ли на території Росії, Іспанії, Данії, Угор-
щини, Румунії, Німеччини, Нідерландів, 
Великобританії, Ірландії, Болгарії, Чехії, 
Литви, Латвії, Греції, Білорусі, Хорватії, 
Сербії, Словаччини та України.

Було встановлено, що 98,5% зразків 
містили як мінімум один мікоток-
син та 86,1% містили два або більше 
мікотоксинів. Із понад 600 проаналі-
зованих зразків кукурудзи 24% містили 
афлатоксини, що значно вище, ніж у 
2020 році.

Джерело: All About Feed

Обмежена націнка на низку продуктів харчування
Відповідне рішення було ухвалено 
на засіданні уряду в середу, 12 січня 
2022 р., повідомляє на своїй сторінці 
у Facebook народний депутат Олексій 
Гончаренко. Йдеться про гречану кру-
пу, цукор, пшеничне борошно вищого 
ґатунку, українські макаронні вироби, 

молоко пастеризоване жирністю 2,5%, 
соняшникову олію, курячі яйця, пти-
цю (курячу тушку) та вершкове масло 
жирністю 72,5%. Уряд вніс зміни до по-
станови (№1236 від 9 грудня 2020 р.), 
якими на період дії карантину встанов-
лено граничний рівень торговельної 

надбавки на вказані продукти на рівні 
не більше 10% від оптово-відпускної 
ціни, з урахуванням рекламних, мар-
кетингових, логістичних послуг та 
інших послуг, пов’язаних з реалізацією 
кінцевому споживачу.

Джерело: agroportal.ua

В наступному році акцент держпідтримки 
буде зміщений на тваринництво

Протягом 2021 року було надано 
українським сільгосптоваровиробни-
кам державної підтримки у обсязі 
4,6 млрд грн, що складає 100% від 
передбаченої суми в бюджеті, за про-
грамами: розвитку тваринництва та 
переробки с/г продукції (1,6 млрд грн); 
розвитку фермерства (120,8 млн грн); 
компенсації вартості техніки (991,4 млн 
грн); компенсації вартості кредитів (1,2 
млрд грн); розвитку садівництва, ви-
ноградарства та хмелярства (512 млн 
грн); компенсації втрачених посівів 
(108 млн грн); розвитку нішевих куль-
тур (50 млн грн); розвитку картопляр-
ства (53 млн грн); розвитку зрошен-
ня (16,7 млн грн); компенсації ЄСВ 
(0,6 млн грн).

Роман Лещенко, міністр аграрної полі-
тики та продовольства України, розпо-
вів, що програми 2022 року акцентовані 
на підтримку фермерських господарств 
— 23 грудня 2021 уряд прийняв по-
станову, яка підтримує саме малих 
фермерів. У них буде можливість за-
лучення безвідсоткових кредитів до 
мільйона гривень на 10 років для «ма-
лого» фермера.
В наступному році акцент держпід-
тримки буде зміщений на тваринницт-
во, оскільки саме ця галузь вже 30 років 
має падіння показників, водночас за-
пит агросектору свідчить про готовність 
аграріїв розвивати цю галузь за умови 
прогнозованості з боку держави.

Джерело: agravery.com

Де є більше 
половини всіх 
світових запасів 
зерна?

Китай зумів накопичити більше по-
ловини світових запасів кукурудзи та 
інших зернових. Це призвело до різкого 
зростання цін на планеті і голоду в ряді 
країн.
Про це повідомляє видання NIKKEI Asia.
«Китай підтримує свої запаси продо-
вольства на історично високому рівні. 
Його запаси пшениці можуть задоволь-
нити внутрішній попит протягом півтора 
року», — йдеться в повідомленні. 
Згідно з даними Міністерства сільського 
господарства США, очікується, що 
в першій половині 2022 року Китай 
зосередить 69% світових запасів ку-
курудзи, 60% рису і 51% пшениці. 
Додамо, що індекс цін на продоволь-
ство, розрахований продовольчою і 
сільськогосподарською організацією 
ООН, в листопаді був приблизно на 30% 
вище, ніж роком раніше. Накопичення 
Китаєм є однією з причин зростання цін 
на продовольство.

Джерело:  unian.ua

Вчені зі США встановили, що подріб-
нений арахіс може замінити частину 
традиційних компонентів у комбі-
кормах для курей-несучок без втрати 
продуктивності. 
Дослідники протягом кількох тижнів 
годували курей раціоном із вмістом 
4 та 8% арахісу, у той час як контроль-
на група отримувала традиційний 

раціон на основі соєвого шроту та ку-
курудзи. В результаті жива маса птиці, 
споживання корму та вага яєць були 
аналогічними між усіма групами. 
На думку вчених, це свідчить про 
потенціал часткової заміни традиційної 
кормової сировини, зокрема, соєвого 
шроту арахісом.

Джерело: AllAboutFeed

Подрібнений арахіс може бути 
альтернативним компонентом 
комбікормів для курей-несучок
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