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Кормовиробництво

Інформація надана компанією «Бушхофф Україна»

Стійке кормовиробництво – 
основа ефективного ведення 
тваринницької галузі

Організація і формування міц-
ної кормової бази є першо-
черговим завданням кожно-

го підприємства, що спеціалізується 
на виробництві продукції тваринни-
цтва. Розвинена кормова база та її 
відповідність технологічним і норма-
тивним вимогам надає можливості 
підприємствам збільшувати поголів’я 
сільськогосподарських тварин, підви-
щувати їх продуктивність, забезпечу-
вати високі показники якості продук-
ції і, в підсумку, досягати зниження її 
собівартості.

На жаль, останнім часом в Україні 
спостерігається негативна тенденція 
зменшення поголів’я у тваринництві 
та, незначне, але збільшення поголів’я 
птиці. Станом на 1 січня 2022 року 
поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) 
в Україні склало 2,69 млн голів (на 
6,4% менше, ніж на 1 січня 2021 року). 
Свиней в Україні на зазначену дату 
налічувалося 5,54 млн голів (на 5,8% 
менше, ніж на 1 січня 2021 року). Ли-
ше поголів’я свійської птиці з 1 січня 
2021 року по 1 січня 2022 року збіль-
шилося на 3,8% – до 208,18 млн голів.

Проаналізувавши дані тенденції 
можна відзначити, що українські фер-
мери йдуть у напрямку укрупнення 
промислового виробництва за раху-
нок збільшення частки господарств з 
великою кількістю поголів’я. Разом з 
тим, нові можливості для розвитку ма-
ють також дрібні та середні виробники. 
В умовах цінової ситуації та дефіцитно-
го ринку вони можуть отримати хоро-
шу ціну на невеликі партії свого товару.

Та існує ряд викликів, які істотно 
впливають на зниження рентабель-
ності виробництва, перш за все – це 
підвищення цін на зернову продук-
цію, що до сих пір залишаються під 
впливом шаленої світової інфляції, 
яка поки що і не збирається збавляти 
зростання, другим викликом для тва-
ринників та птахівників стала енерге-
тична криза.

Тому, зважаючи на дану ситуацію, 
правильним рішенням для фермерів 
стане робота над покращенням своїх 
виробничих показників. Основни-
ми векторами вдосконалення пови-
нні стати підвищення збереженості 
поголів’я та ефективність годівлі.

Останніми роками безпека та 
якість кормів для тварин та птиці ста-
ли пріоритетними питаннями, а зба-
лансованість годівлі вимагає постій-
ного моніторингу кормових раціонів 
та умов утримання тварин відповідно 
до директив ЄС та міжнародних стан-
дартів якості та безпеки продукції тва-
ринництва та птахівництва. Комбікор-
ми стали товаром, що змінив підходи 
та пріоритети щодо шляхів розвитку 
кормової бази, джерел постачання 
кормів, системи їх виробництва, збе-
реження та ефективного використан-
ня для годівлі тварин та птиці. 

Ринок комбікормів дзеркально ві-
дображає ситуацію у тваринництві та 
птахівництві та впливає на ціноутво-
рення у галузі. За останні 8 років вар-
тість кормів в Україні зросла в 5 разів. 
Якщо у 2013 р. 1 тонна комбікорму ко-
штувала в середньому 3 тис. грн, то у 
2021 р. — близько 14-15 тис. грн.

В Україні виробляється понад 
6 млн тонн комбікормів на рік. Більшу 

половину (60%) виробляють у верти-
кально інтегрованих агрохолдингах, 
які займаються вирощуванням ВРХ, 
свиней, птиці, мають власні землі, си-
ровину для виробництва комбікормів. 
Ще третину – комбікормові заводи, 
цехи, які закуповують сировину, ви-
робляють корми і продають їх. Також є 
частина невеликих виробників, які за-
ймають певну нішу на ринку. На жаль, 
товар у них може бути нижчої якості, 
тому що не завжди є контроль похо-
дження сировини, тому й можуть до-
зволити собі реалізацію продукції за 
цінами нижче середньоринкових.

Неконтрольоване зростання цін 
на зернову продукцію — це основна 
проблема ринку комбікормів. Коли 
є стабільна ціна, виробникові легше 
планувати роботу, кількість поголів’я. 
Зважаючи на це все більша частина 
господарств, які закуповують комбі-
корми, намагаються побудувати влас-
ні комбікормові заводи, щоб ні від ко-
го не залежати, зменшити плече логіс-
тики по доставці, що суттєво вплине 
на ціноутворення.

Будь-які господарства, незалежно 
від розмірів, можуть розглядати пи-
тання створення власного комбікор-
мового виробництва. Основним ар-
гументом є гарантія якості продукції. 
Підвищення продуктивності вироб-
ництва від використання ефективних 
кормів дає перевагу на ринку. Госпо-
дарство знає, яке зерно та який шрот 
використовувалося для комбікорму. 
А так як вітчизняні тваринницькі гос-
подарства переважно займаються ще 
й рослинництвом, тому вирощування 
власної сировини спрощує процес ви-
робництва комбікорму. Крім того, на-
явність повного циклу дає змогу змен-
шити свою вартість, оскільки можна 
оперативно міняти рецептури, змен-
шувати ризики зміни цін через здо-
рожчання того чи іншого компонента. 
Оптимізація раціонів і підвищення 
ефективності годівлі - це та складова 
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виробництва, з якою можна працюва-
ти для зниження витрат.

Існує побоювання, що власне кор-
мовиробництво – це великі витрати 
на будівництво, оснащення та мо-
дернізацію комбікормового цеху. Од-
нак вони досить швидко окупаються 
— приблизно це два-чотири роки за 
умови власної сировини, коли сиро-
вина покупна, термін трохи довший – 
п’ять-шість років.

Тваринництво завжди потребу-
вало ефективних способів розвитку, 
інноваційних і зважених рішень, а це 
особливо актуально сьогодні.  Власне 
кормовиробництво дозволить не ли-
ше позбутися залежності від постійно-
го підвищення цін на комбікорми, а й 
зменшити їхню собівартість, зберігши 
при цьому високу якість продукту.

Крім здешевлення вартості кор-
му, перевагами власного кормови-
робництва є:

 É Незалежність від зовнішніх  
послуг
Вам не потрібно підлаштовуватись 

під постачальників готового корму, 

і вас більше не будуть турбувати та-
кі питання як: Що насправді у кормі? 
Наскільки свіжий корм? Чи підходить 
ця структура корму для моїх тварин? 
Також на якості корму негативно по-
значається транспортування. За три-
валого транспортування він починає 
розшаровуватися.

 É Постійна доступність корму
Завдяки власному комовиробни-

цтву ви завжди матимете свіжі корми. 
Тварини люблять свіжі продукти. Вони 
містять більше поживних речовин та 
вітамінів, їх легше перетравлювати та 
використовувати. Чим краще спожи-
вання корму, тим менше витрат корму. 
Ви також можете легко виробляти не-
великі кількості при необхідності. Від 
так не буде псування корму через за-
надто тривале зберігання.

 É Висока якість корму
Висока якість корму – це головне 

у тваринництві! Кожен вид тварин на 
певній стадії зростання вимагає спе-
ціального складу та структури корму. 
Завдяки власному виготовленню кор-

мів, ви можете адаптувати рецепти та 
структуру до потреб ваших тварин. 
Завдяки прямому доступу до рецеп-
ту/структури, також можлива швидка 
зміна корму. Наприклад, можуть бути 
додані необхідні препарати у разі ви-
никнення захворювань.

Сьогодні з упевненістю можна ска-
зати, що власне кормовиробництво 
- це зручно і економічно. Однак оби-
раючи обладнання, потрібно зверта-
ти увагу ще й на сервіс, адже якісне 
сервісне обслуговування є запорукою 
стабільного розвитку вашого бізнесу.

Вже 10 років лідером на ринку 
сучасного обладнання та техніки для 
виробництва комбікорму в Украї-
ні є компанія «Buschhoff». Німецька 
якість і передові інженерні технології 
забезпечують ефективність роботи 
обладнання, яке відповідає новітнім 
досягненням науки і техніки. У співп-
раці з Buschhoff ви отримуєте більше, 
ніж надійний комбікормовий завод. 
Ви працюєте з партнером, який є фа-
хівцем у своїй справі та готовий допо-
могти 24/7. 
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